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Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige 

Dag, tid: 2021-06-23, kl. 14:00 OBS! Tid och dag 

Plats: Arken 

Övrigt: Samtliga budgethandlingar finns tillgängliga på 
https://kommun.varnamo.se/budget2022 
 
Sammanträdet avbryts för kaffe ca 16.00 samt för kaffe och fralla ca 18.30. 
 
Med tanke på coronaviruset (Covid-19) uppmanas alla som har symtom som 
påminner om förkylning eller influensa att stanna hemma och kalla in en ersättare. 
 

Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska snarast lämnas till kommunkansliet genom att 
skicka e-post till riitta.andersson@varnamo.se 
 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
1 Val av justerare   

2 Interpellationer och frågor   

3 Val av 1:e vice ordförande till kommunfullmäktige KS.2021.260  

4 Medborgarinitiativ - Cykelväg - cykla runt Värnamo 
för hälsan och miljön 

KS.2021.31  

5 Stiftelsen Borgen - årsredovisning 2020 KS.2021.185  

6 Obesvarade motioner per 2021-04-30 KS.2021.233  

7 Medborgarinitiativ - Cykelled mellan Kärdakrysset 
och Herrestad 

KS.2020.513  

8 Motion - Belysning för våra yngre KS.2020.529  

9 Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering KS.2020.528  

10 Motion – GC passage väg 127! KS.2021.102  

11 Markanvisningsavtal gällande fastigheterna Värnamo 
Bor 1:272 samt Värnamo Bor 1:273 

KS.2021.276  

12 Borgensförbindelse Kommuninvest KS.2021.227  
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13 Årsredovisning, revisionsberättelse för 2020 samt 
hemställan om ansvarsfrihet avseende 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 

KS.2021.270  

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

KS.2021.272  

15 Plan för ekonomisk styrning måltidsservice, 
revidering 

KS.2021.287  

16 Parkeringshus KS.2020.519  

17 Åtgärder för minskad sjukfrånvaro KS.2021.89  

18 Den digitala noden KS.2019.29  

19 Kulturskolan, investering dramasal/blackbox KS.2021.194  

20 Insatser för att få fler i arbete KS.2021.168  

21 Budget 2022 för kommunens revisorer KS.2021.337  

22 Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-
2026 

KS.2021.79  

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

KS.2021.80  

24 Upphävande av policy heltid som norm KS.2021.294  

25 Stiftelsen Åminne Bruk - årsredovisning 2020 KS.2021.220  

26 Flytt av gasolstation Norregård KS.2021.321  

27 Plan för bostadsförsörjning KS.2020.570  

28 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige  

KS.2021.299  

29 Fyllnadsval   

30 Motioner   

31 Medborgarinitiativ   

32 Meddelanden   

33 Övriga ärenden   

 
 

2



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2021-06-23  3(3) 

Camilla Rinaldo Miller 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 

Fullmäktigesammanträdet direktsänds i Värnamo Närradio FM 98,1 och du kan se det i 
webbsändning på Värnamo kommun videokanal (screen9.tv) 
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FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021

KF Justeringspersoner Dag för justering

28/1 Agnes Johansson (M) och Khalid Poricanen (S) 3/2

25/2 Inger Axelsson (C) och Anders Ferngren (S) 3/3

25/3 Gabrielle Davidsson (C) och Milka Cado (S) 31/3

29/4 Glenn Lund (M) och Tero Väisänen (S) 5/4

27/5 Thomas Sköld (M) och David Kolström (V) 2/6

23/6 Johan Hilding (C) och Jörgen Skärin (MP) 29/6 (tisdag)

26/8 Maria Johansson (C) och Johnny Hornbrink (SD) 1/9

30/9 Laila Sedin (C) och Bengt Lundström (SD) 6/10

28/10 Haris Sibonjic (C) och Katja Ganekind (SD) 3/11

25/11 Malin Ekman (L) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) 1/12

16/12 Lena Freij (KD) och Gun-Britt Klingberg (S) 21/12 (tisdag)

Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson.
Tid för justering angivet datum är alltid kl.15.00 (om inte annat angetts) och 
plats är kommunkansliet.
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From:                                 Thomas Johansson
Sent:                                  Sun, 30 May 2021 11:23:58 +0000
To:                                      Riitta Andersson
Cc:                                      Mikael Karlsson
Subject:                             Vice ordf KF

Hej Riita! 
 
Centerpartiets förslag till ersättare för Mikael som vice ordförande i KF är Stefan Widerberg. 
 
Återkommer snart ävem med hans ersättare i som ersättare i KS. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Thomas Johansson 
Centerpartiet. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

§ 178 Dnr: KS.2021.31 
 
Medborgarinitiativ - Cykelväg - cykla runt 
Värnamo för hälsan och miljön 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   avslå medborgarinitiativet. 
     
Reservationer 
Azra Muranovic (S), Anders Jansson (S), Bo Svedberg (S) 
Matilda Kauppinen (S) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 16 februari 2021 beslutat att remittera 
medborgarinitiativet ”Cykelväg – cykla runt Värnamo för hälsan 
och miljön” till tekniska utskottet att besvara senast den 23 april 
2021.  
 
Det har inkommit önskemål om att förbättra cykelmöjligheterna 
i Värnamo stads nordvästra delar. Medborgarinitiativtagaren 
skriver att det i nuläget saknas sammanhängande cykelväg på 
sträckan Margretelund till Borgen samt från Borgen till 
Åsenvägen (det vill säga förbindelse mot Trälleborg/Västhorja).  
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av medborgarinitiativet och 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tittat på 
befintliga och tänkbara gång- och cykelvägskopplingar i 
området. För att tydliggöra prioriteras cykelvägnätet främst för 
att erbjuda ett attraktivt och miljövänligt alternativ för de resor 
som sker i vardagen.   
 
Det finns idag ett väl utbyggt cykelvägnät från 
Margretelundsvägen längs Jönköpingsvägen som kopplar till 
befintliga passager under järnväg och vidare upp mot Alandsryd  
och Borgenområdet via befintliga gång- och cykelbroar över 
Gröndalsleden.   
 
Ett genare cykelstråk är svårt att åstadkomma på grund av statlig 
väg och järnväg som begränsar möjligheterna att bygga ut gång- 
och cykelvägnätet i delar av området. En utbyggnad av 
föreslagen sträcka skulle innebära en förkortad resväg på knappt 
500 meter, 2 300 meter mot idag 2 800 meter, vilket innebär en 
restidsförkortning med cykel på knappt tre minuter.  
 
 
                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

Ks § 178 (forts) 
 
I samband med byggnation av grundskola i korsningen 
Gröndalsleden/Sveavägen kommer gång- och cykelvägnätet ses 
över i denna del av staden. En bättre koppling mellan tänkt 
skolområde och Norregårds fotbollsplan är till exempel en 
sträcka som kan vara aktuell och skulle innebära betydande 
förbättringar i linje med medborgarinitiativtagarens önskemål. 
Tekniska förvaltningen ser positivt på förslag om att utveckla 
cykelvägnätet och tar medborgarinitiativet i beaktande vid 
framtagandet av åtgärdsplan för framtida väg- och 
cykelväglösningar.     
 
Tekniska utskottet beslutade 6 april 2021, § 80 
att   föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. 
 
Yrkanden 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till medborgarinitiativet.  
 
Hans-Göran Johansson (C) yrkar avslag på medborgarinitiativet. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) 
förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

§ 80 Dnr: TU.2021.32 
 
Medborgarinitiativ - Cykelväg - cykla runt 
Värnamo för hälsan och miljön 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. 
 

    
Reservationer 
Azra Muranovic (S) med instämmande av Bo Svedberg (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 16 februari 2021 beslutat att remittera 
medborgarinitiativet ”Cykelväg – cykla runt Värnamo för hälsan 
och miljön” till tekniska utskottet att besvara senast den 23 april 
2021.  
 
Det har inkommit önskemål om att förbättra cykelmöjligheterna 
i Värnamo stads nordvästra delar. Medborgarinitiativtagaren 
skriver att det i nuläget saknas sammanhängande cykelväg på 
sträckan Margretelund till Borgen samt från Borgen till 
Åsenvägen (det vill säga förbindelse mot Trälleborg/Västhorja). 
Medborgarinitiativtagaren skriver vidare att förbindelse i 
tätorten är ytterst viktig främst för trafiksäkerheten för de som 
redan cyklar till och från jobbet men även för att främja fysisk 
aktivitet och därmed ökat psykiskt välmående. Dessutom är 
detta ett led i arbete med att uppnå klimatmålen och 
hållbarhetsmålen. Ur föreningsperspektiv är detta också 
gynnsamt eftersom Värnamo har framstående föreningar som 
skulle nyttja den. Det har till exempel anordnats cykel-SM. 
Tävlingsmomenten skulle underlättas enormt av 
sammanhängande cykelvägar, enligt medborgarinitiativtagaren. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av medborgarinitiativet och 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tittat på 
befintliga och tänkbara gång- och cykelvägskopplingar i 
området. För att tydliggöra prioriteras cykelvägnätet främst för 
att erbjuda ett attraktivt och miljövänligt alternativ för de resor 
som sker i vardagen.   
 
Det finns idag ett väl utbyggt cykelvägnät från 
Margretelundsvägen längs Jönköpingsvägen som kopplar till 
befintliga passager under järnväg och vidare upp mot Alandsryd  
 
 
                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

Tu § 80 (forts.) 
 
och Borgenområdet via befintliga gång- och cykelbroar över 
Gröndalsleden.   
 
Ett genare cykelstråk är svårt att åstadkomma på grund av statlig 
väg och järnväg som begränsar möjligheterna att bygga ut gång- 
och cykelvägnätet i delar av området. En utbyggnad av 
föreslagen sträcka skulle innebära en förkortad resväg på knappt 
500 meter, 2 300 meter mot idag 2 800 meter, vilket innebär en 
restidsförkortning med cykel på knappt tre minuter.  
 
I samband med byggnation av grundskola i korsningen 
Gröndalsleden/Sveavägen kommer gång- och cykelvägnätet ses 
över i denna del av staden. En bättre koppling mellan tänkt 
skolområde och Norregårds fotbollsplan är till exempel en 
sträcka som kan vara aktuell och skulle innebära betydande 
förbättringar i linje med medborgarinitiativtagarens önskemål. 
Tekniska förvaltningen ser positivt på förslag om att utveckla 
cykelvägnätet och tar medborgarinitiativet i beaktande vid 
framtagandet av åtgärdsplan för framtida väg- och 
cykelväglösningar.     

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. 
 
 
 
Yrkanden 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till medborgarinitiativet. 
 
Gottlieb Granberg (M) yrkar bifall till tekniska förvaltningens 
förslag att avslå medborgarinitiativet.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
tekniska utskottet beslutar enligt Gottlieb Granbergs (M) 
yrkande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-31   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.32
  

  

 1 (2) 

 

Medborgarinitiativ - Cykelväg - cykla runt 
Värnamo för hälsan och miljön 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 februari 2021 beslutat att remittera 
medborgarinitiativet ”Cykelväg – cykla runt Värnamo för hälsan 
och miljön” till tekniska utskottet att besvara senast den 23 april 
2021.  

Det har inkommit önskemål om att förbättra cykelmöjligheterna 
i Värnamo stads nordvästra delar. Medborgarinitiativtagaren 
skriver att det i nuläget saknas sammanhängande cykelväg på 
sträckan Margretelund till Borgen samt från Borgen till 
Åsenvägen (det vill säga förbindelse mot Trälleborg/ Västhorja). 
Medborgarinitiativtagaren skriver vidare att förbindelse i 
tätorten är ytterst viktig främst för trafiksäkerheten för de som 
redan cyklar till och från jobbet men även för att främja fysisk 
aktivitet och därmed ökat psykiskt välmående. Dessutom är 
detta ett led i arbete med att uppnå klimatmålen och 
hållbarhetsmålen. Ur föreningsperspektiv är detta också 
gynnsamt eftersom Värnamo har framstående föreningar som 
skulle nyttja den. Det har till exempel anordnats cykel-SM. 
Tävlingsmomenten skulle underlättas enormt av 
sammanhängande cykelvägar, enligt medborgarinitiativtagaren. 

 
Tekniska förvaltningens hantering av medborgarinitiativet 
Tekniska förvaltningen har tagit del av medborgarinitiativet och 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tittat på 
befintliga och tänkbara gång- och cykelvägskopplingar i 
området. För att tydliggöra prioriteras cykelvägnätet främst för 
att erbjuda ett attraktivt och miljövänligt alternativ för de resor 
som sker i vardagen.   
 
Det finns idag ett väl utbyggt cykelvägnät från 
Margretelundsvägen längs Jönköpingsvägen som kopplar till 
befintliga passager under järnväg och vidare upp mot Alandsryd 
och Borgenområdet via befintliga gång- och cykelbroar över 
Gröndalsleden.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-31   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.32
  

  

 2 (2) 

Ett genare cykelstråk är svårt att åstadkomma på grund av statlig 
väg och järnväg som begränsar möjligheterna att bygga ut gång- 
och cykelvägnätet i delar av området. En utbyggnad av 
föreslagen sträcka skulle innebära en förkortad resväg på knappt 
500 meter, 2 300 meter mot idag 2 800 meter, vilket innebär en 
restidsförkortning med cykel på knappt tre minuter.  

I samband med byggnation av grundskola i korsningen 
Gröndalsleden/ Sveavägen kommer gång- och cykelvägnätet ses 
över i denna del av staden. En bättre koppling mellan tänkt 
skolområde och Norregårds fotbollsplan är till exempel en 
sträcka som kan vara aktuell och skulle innebära betydande 
förbättringar i linje med medborgarinitiativtagarens önskemål. 
Tekniska förvaltningen ser positivt på förslag om att utveckla 
cykelvägnätet och tar medborgarinitiativet i beaktande vid 
framtagandet av åtgärdsplan för framtida väg- och 
cykelväglösningar.   

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

 
att  föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. 
 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelväg - cykla runt Värnamo för hälsan och miljön

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

I nuläget saknas det sammanhängande cykelväg på sträckan Margaretelund till Borgen samt från Borgen till
Åsenvägen (dvs förbindelse mot Trälleborg/ Västhörja).Förbindelse i tätorten är ytterst viktig främst för
trafiksäkerheten för de som redan cyklar till och från jobbet men även för att främja fysisk aktivitet och därmed ökat
psykiskt välmående. Dessutom är detta ett led i arbete med att uppnå klimatmålen och hållbarhetsmålen. Ur
föreningsperspektiv är detta också gynnsamt eftersom vi har framstående föreningar som skulle nyttja den. Det har
t.ex. anordnats cykel SM. Tävlingsmomenten skulle underlättas enormt av sammanhängande cykelvägar.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Aldijana
Efternamn

Puskar Imsirovic
E-post

aldijana_p@hotmail.com

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

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

Adress

Gränsgatan 17
Postnummer

33156
Postort

Värnamo

 
  

2020-10-07 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=c62d7686-fb1c-4a08-b4ee-7a71fd6c5e5d


33156 Värnamo

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

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

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

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

 
  

2020-10-07 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

§ 179 Dnr: KS.2021.185 
 
Stiftelsen Borgen - årsredovisning 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 
att   ansamlat eget kapital på 21 536 kronor föres i ny räkning,  
att   styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,  
att   uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samarbete 

med stiftelsens styrelse vidta de åtgärder som behövs för att 
kunna avregistrera stiftelsen, samt 

att   återkomma till kommunfullmäktige med förslag om 
medgivarande att upplösa stiftelsen när erforderliga 
åtgärder genomförts. 

 
Jäv  
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte handläggning 
eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Borgen har avlämnat förvaltningsberättelse, resultat- 
och balansräkning samt revisionsberättelse för 2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, 
uppgår till -308 006 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår       
31 december 2020 till +21 536 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseende en rättvisande bild av finansiell ställning och resultat. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens 
övriga delar. 
Revisorerna uttalar också att enligt deras uppfattning har 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Värnamo kommun har köpt byggnaden av Stiftelsen Borgen      
1 december 2020. Därmed har ändamålet med stiftelsen att ”äga 
och förvalta anläggningen” enligt stadgarna § 3 upphört. 
I enlighet med rekommendation från stiftelsens revisorer 
föreslår undertecknad att stiftelsen därför ska avregistreras så 
snart som möjligt. Detta måste ske i enlighet med gällande 
regler och enligt stiftelsens stadgar.  

 
 
                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

Ks § 179 (forts) 
 

Tekniska utskottet beslutade 6 april 2021, § 78 
att   påtala de redaktionella justeringar som behöver göras i 

stiftelsens årsredovisning på sidan 4,  
att   hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för 

styrelsen för Stiftelsen Borgen för år 2020 samt 
att   rekommendera kommunfullmäktige att särskilt beakta 

revisorernas rekommendation om att avveckla Stiftelsen 
Borgen.  

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 16 april 2021 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att   fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 
att   ansamlat eget kapital på 21 536 kronor föres i ny räkning,  
att   styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,  
att   uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samarbete 

med stiftelsens styrelse vidta de åtgärder som behövs för att 
kunna avregistrera stiftelsen, samt 

att   återkomma till kommunfullmäktige med förslag om 
medgivarande att upplösa stiftelsen när erforderliga 
åtgärder genomförts. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-16   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2021.185
  

  

 1 (1) 

Stiftelsen Borgen - årsredovisning 2020 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Borgen, org nr 828000-7355, har avlämnat förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-308 006 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 2020-12-31 till +21 536 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende en rättvisande bild av 
finansiell ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningslagens övriga delar. 
Revisorerna uttalar också att enligt deras uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Värnamo kommun har köpt byggnaden av Stiftelsen Borgen 2020-12-01. Därmed 
har ändamålet med stiftelsen att ”äga och förvalta anläggningen” enligt stadgarna 
§ 3 upphört. 
I enlighet med rekommendation från stiftelsens revisorer föreslår undertecknad att 
stiftelsen därför ska avregistreras så snart som möjligt. Detta måste ske i enlighet 
med gällande regler och enligt stiftelsens stadgar.  
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 

att ansamlat eget kapital på 21 536 kronor föres i ny räkning,  
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,  

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samarbete med 
stiftelsens styrelse vidta de åtgärder som behövs för att kunna 
avregistrera stiftelsen, samt 

att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om 
medgivarande att upplösa stiftelsen när erforderliga åtgärder 
genomförts.  
 

Kjell Fransson  
Kommundirektör bitr 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

§ 78 Dnr: TU.2021.56 
 
Stiftelsen Borgen - årsredovisning för 2020 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  påtala de redaktionella justeringar som behöver göras i 

stiftelsens årsredovisning på sidan 4,  
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 

för Stiftelsen Borgen för år 2020 samt 
att  rekommendera kommunfullmäktige att särskilt beakta 

revisorernas rekommendation om att avveckla Stiftelsen 
Borgen.  

 
 

Jäv 
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Borgens 
årsredovisning för år 2020. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelsen. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen.   

Ändamålet för Stiftelsen Borgen är ”att uppföra en 
servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd, Värnamo, samt att 
äga och förvalta anläggningen”. I friluftsgården Borgen 
(Borgenstugan) finns möjligheter för allmänheten till servering, 
dusch och omklädning. Borgenstugan är en naturlig 
samlingspunkt för aktiviteter i området. Värnamo kommun 
bedriver även förskoleverksamhet i Borgenstugan.  

Ur förvaltningsberättelsen kan man utläsa att Stiftelsen Borgen 
under flera år har fört samtal om att avyttra fastigheten till 
Värnamo kommun och att kommunen har fullföljt köpet med 
tillträde 1 december 2020. I samband med revisorernas 
granskning av Stiftelsen Borgens verksamhet för räkenskapsåret 
2020 har revisorerna uttalat att de rekommenderar att Stiftelsen 
Borgen avvecklas så snart detta är möjligt. Värnamo kommun 
som stiftare hanterar detta via Länsstyrelsen.  

Under 2020  har kanslist/vaktmästare sagts upp. På grund av 
Covid-19 har verksamheten i Borgenstugan minskat betydligt 
och restriktionerna har medfört att dusch och omklädningsrum  

 

                                                                                       Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-06  

Justerare 

Tu § 78 (forts.) 

har fått stängas. Uthyrningsverksamheten kunde inte heller, på 
grund av restriktionerna, vara i gång under hösten, med 
ekonomiska konsekvenser som följd. En positiv konsekvens av 
pandemin har varit det stora antalet besökare i området.  

När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har 
dessa granskats av biträdande kommunchefen.  

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisorn 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 förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. Revisionen av styrelsens förvaltning av stiftelsen 
för 2020 uttalar att styrelseledamöterna inte har handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.  

Fritidsavdelningen bedömer utifrån detta att styrelsen för 
Stiftelsen Borgen skall ges ansvarsfrihet för 2020.  

 
 

 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 

för Stiftelsen Borgen för år 2020 samt  

att  rekommendera kommunfullmäktige att särskilt beakta 
revisorernas rekommendation om att avveckla Stiftelsen 
Borgen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.56
  

  

 1 (2) 

 

Stiftelsen Borgen - årsredovisning för 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Borgens 
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 Borgen är ”att uppföra en 
servicebyggnad för friluftsliv i Alandsryd, Värnamo, samt att 
äga och förvalta anläggningen”. I friluftsgården Borgen 
(Borgenstugan) finns möjligheter för allmänheten till servering, 
dusch och omklädning och Borgenstugan är en naturlig 
samlingspunkt för aktiviteter i området. Värnamo kommun 
bedriver även förskoleverksamhet i stiftelsens lokaler.  

Ur förvaltningsberättelsen kan man utläsa att Stiftelsen Borgen 
under flera år har fört samtal om att avyttra fastigheten till 
Värnamo kommun och att kommunen har fullföljt köpet med 
tillträde 1 december 2020. I samband med revisorernas 
granskning av Stiftelsen Borgens verksamhet för räkenskapsåret 
2020 har revisorerna uttalat att de rekommenderar att Stiftelsen 
Borgen avvecklas så snart detta är möjligt. Värnamo kommun 
som stiftare hanterar detta via Länsstyrelsen.  

Under 2020  har kanslist/vaktmästare sagts upp. Sedan Covid-19 
drabbade har verksamheten i Borgenstugan minskat betydligt 
och restriktionerna har medfört att dusch och omklädningsrum 
har fått stängas. Uthyrningsverksamheten kunde inte heller, på 
grund av restriktionerna, vara i gång under hösten, med 
ekonomiska konsekvenser som följd. En positiv konsekvens av 
pandemin har varit det stora antalet besökare i området.  

När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har 
dessa granskats av biträdande kommunchefen.  

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisorn 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 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-30   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.56
  

  

 2 (2) 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens 
övriga delar. Revisionen av styrelsens förvaltning av stiftelsen 
för 2020 uttalar att styrelseledamöterna inte har handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.  

Fritidsavdelningen bedömer utifrån detta att styrelsen för 
Stiftelsen Borgen skall ges ansvarsfrihet för 2020.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Borgen för år 2020 samt  

att  rekommendera kommunfullmäktige att särskilt beakta 
revisorernas rekommendation om att avveckla Stiftelsen 
Borgen.  

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

§ 185 Dnr: KS.2021.233 
 
Obesvarade motioner per 2021-04-30 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna redovisning av obesvarade motioner per 30 april 

2021. 
  
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
årligen vid två tillfällen redovisa de motioner vilkas beredning 
ännu ej slutförts. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning 
per 30 april 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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Sidan  1 av 1

Ärenden
Utskriven av: Riitta AnderssonUtskriftsdatum: 2021-04-16

Ärendenummer Ärendemening

Datum Avsändare Remiss till

KS.2020.464 Motion - Hållbar central stadsmiljö i Värnamo Sbn

2020-08-19 Miljöpartiet

KS.2020.467 Motion Arenastad Sbn

2020-08-19 Sverigedemokraterna

KS.2020.528 Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering Tu

2020-09-23 Socialdemokraterna

KS.2020.529 Motion - Belysning för våra yngre Tu

2020-09-23 Socialdemokraterna

KS.2020.581 Motion - Jämställd fördelning av ekonomiska stöd Mbn

2020-10-29 Socialdemokraterna

KS.2021.54 Motion - Hälsosamma och hållbara scheman i 
Omsorgen 

On

2021-01-26 Socialdemokraterna

KS.2021.102 Motion – GC passage väg 127! Tu

2021-02-22 Sverigedemokraterna

KS.2021.107 Motion - Undvikande av oönskade partiväxlingar Kf presidium

2021-02-25 Socialdemokraterna

KS.2021.132 Motion - Trygghet! Klf i samråd med Sbn

2021-03-08 Sverigedemokraterna

KS.2021.135 Motion - Alkolås! Sn och Tu

2021-03-09 Sverigedemokraterna

KS.2021.136 Motion - Offentliga Handlingar! Klf

2021-03-09 Sverigedemokraterna
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 198 Dnr: KS.2020.513 
 
Medborgarinitiativ - Cykelled mellan Kärdakrysset 
och Herrestad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  avslå medborgarinitiativet.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 § 367 remitterat 
medborgarinitiativet – Cykelled mellan ”Kärdakrysset” och 
Herrestad till tekniska utskottet. 
 
Enligt medborgarinitiativet är vägen från Kärdakrysset fram till 
Nästabadet en farlig väg för barn att cykla på. Vidare trafikeras 
sträckan från Maramövägen till Herrestad av boende, besökare 
till High Chaparall och tyngre trafik. Herrestad är utsedd som ett 
av kommunens LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen), vilket kommer leda till utbyggnad och större behov av 
service.  
 
Tekniska utskottet har redan 8 september 2020 § 198 fattat 
beslut kring utbyggnad av cykelled på delar av sträckan (Kärda - 
avfart Nästabadet) i samband med utbyggnad av 
överföringsledning för vatten och avlopp mellan Kärda och 
Herrestad. 
  
I samband med ovanstående beslut tittade tekniska förvaltningen 
även på utbyggnad längs hela sträckan men gjorde då 
bedömningen att en sådan utbyggnad skulle bli för kostsam i 
förhållande till det låga nyttjande som beräknas på aktuell 
sträcka. Trafikintensiteten på Kärdavägen (länsväg 619) är 
relativt låg, vilket styrker detta ställningstagande. Den 
förväntade förtätningen i samband med utbyggnation i utpekat 
LIS-område kommer inte påverka nyttjandegraden av cykelled i 
den omfattning att det motiverar att annat beslut fattas. 
     
Sedan ovanstående beslut fattats har vidare markförhandlingar 
pågått längs hela sträckan inför förläggningen av vatten och 
avloppsledning. Det är idag tveksamt om frivillig 
markupplåtelse för cykelled är möjlig på någon del av sträckan.    
 
 
 
                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

Ks § 198 (forts) 
 
Tekniska förvaltningens tidigare bedömning om att enbart bygga 
cykelled mellan Kärdakrysset och korsning till Maramövägen 
står fast, förutsatt att man på frivillig väg kan nå markåtkomst                                                                                       
för cykelleden. Tekniska förvaltningen föreslår däremot att 
medborgarinitiativet om att bygga cykelled ända fram till 
Herrestad avslås.  
 
Tekniska utskottet beslutade 20 april 2021, § 89 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-20  

Justerare 

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

Justerare 

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

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.195
  

  

 1 (2) 

 

Medborgarinitiativ - Cykelled mellan 
"Kärdakrysset" och Herrestad 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

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

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.195
  

  

 2 (2) 

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

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.  

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelled mellan "Kärdakrysset" och Herrestad

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

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

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

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

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Margaretha
Efternamn

Fransson
E-post

 
  

2020-08-07 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

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


margaretha.fransson@blond.se

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

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

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

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

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

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

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

 
  

2020-08-07 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://www.varnamo.se/personuppgifter


VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 199 Dnr: KS.2020.529 
 
Motion - Belysning för våra yngre 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  bifalla motionen. 
   
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 beslutat att remittera 
motionen ”Belysning för våra yngre” till tekniska utskottet att 
besvara.   
 
Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion om att det 
är få lekplatser i Värnamo kommun som är tillgängliga vintertid 
då belysningen är liten eller obefintlig på många av kommunens 
lekplatser, framför allt på de som ligger utanför centrala 
Värnamo. Socialdemokraterna yrkar att: 

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

  
Tekniska förvaltningen är sedan en tid tillbaka i färd med att 
inventera lekplatser på allmän platsmark utifrån nya krav 
gällande säkerhet för lekutrustning. I samband med denna 
inventering har även aspekter som tillgänglighet, belysning samt 
platsens förutsättningar att erbjuda solskydd inventerats.   
Inventering kommer leda till att kommunen får ett bättre 
underlag för att kunna erbjuda kommuninvånarna attraktiva och 
säkra lekplatser.  
 
I Värnamo kommuns plan för grönstruktur framförs ambitionen 
att dela in kommunens parker i olika hierarkier (det vill säga 
närpark eller stadsdelspark) och det kommer vara en viktig del i 
hur resurser kommer prioriteras i centralort och kransorter. 
Förslag på åtgärder samt dess finansiering kommer presenteras 
så snart denna inventering är gjord.  
 
Andra viktiga platser för rekreation och spontanaktivitet under 
vinterhalvåret så som pulkabackar, isbanor och dylikt bör också 
inventeras, men omfattas i dagsläget inte av ovanstående 
inventeringsuppdrag. 
 
 
 
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

Ks § 199 (forts) 
 
Tekniska förvaltningen anser att motionen ska bifallas. En 
översyn över vilka lekplatser som kan bli aktuella för belysning                                                                                   
ligger i tekniska förvaltningens uppdrag och ingår i 
inventeringen av lekplatser som görs.  

 
Tekniska utskottet beslutade 4 maj 2021, § 97 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-05-04  

Justerare 

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

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

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

Justerare 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.194
  

  

 1 (2) 

 

Motion - Belysning för våra yngre  
 

Ärendebeskrivning 

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

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

 
  

Tekniska förvaltningens hantering av motionen 
Tekniska förvaltningen är sedan en tid tillbaka i färd med att 
inventera lekplatser på allmän platsmark utifrån nya krav 
gällande säkerhet för lekutrustning. I samband med denna 
inventering har även aspekter som tillgänglighet, belysning samt 
platsens förutsättningar att erbjuda solskydd inventerats.   
Inventering kommer leda till att kommunen får ett bättre 
underlag för att kunna erbjuda kommuninvånarna attraktiva och 
säkra lekplatser.  
 
I Värnamo kommuns plan för grönstruktur framförs ambitionen 
att dela in kommunens parker i olika hierarkier (det vill säga 
närpark eller stadsdelspark) och det kommer vara en viktig del i 
hur resurser kommer prioriteras i centralort och kransorter. 
Förslag på åtgärder samt dess finansiering kommer presenteras 
så snart denna inventering är gjord.  
 
Andra viktiga platser för rekreation och spontanaktivitet under 
vinterhalvåret så som pulkabackar, isbanor och dylikt bör också 
inventeras, men omfattas i dagsläget inte av ovanstående 
inventeringsuppdrag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.194
  

  

 2 (2) 

Sammanvägd bedömning 
Tekniska förvaltningen anser att motionen ska bifallas. En 
översyn över vilka lekplatser som kan bli aktuella för belysning 
ligger i tekniska förvaltningens uppdrag och ingår i 
inventeringen av lekplatser som görs.  
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

 

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

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

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

Därför yrkar vi: 

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

 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun  

Genom  

Sandra Adesund, Ardita Berisha Cani och Bo Svedberg 

2020-09-24 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 200 Dnr: KS.2020.528 
 
Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   bifalla motionen.  
 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 beslutat att remittera 
motionen ”Riktlinjer och god belysningsplanering” till tekniska 
utskottet att besvara. Tekniska förvaltningen lämnar 
nedanstående förslag till tekniska utskottet.  
 
Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion där det 
påtalas att det är viktigt att planera in belysning när kommunen 
växer då detta är ett av sätten att minska olyckor samt öka 
välbefinnandet och trygghetskänslan. Socialdemokraterna yrkar 
att: 
• Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer rörande 
belysningsplanering och aktualiserar dessa utifrån dagsläget. 
• Värnamo kommun inför rutiner för hur belysningsplanering 
ska finnas med redan från början när nya projekt och byggen 
planeras. 
• Värnamo kommun gör en kartläggning över behovet av 
belysning i dagsläget för att få en helhetsbild över kommunens 
belysningsbehov.   
 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med delar av 
samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat motionen och tycker 
att initiativet är lovvärt.  
 
Specifika riktlinjer gällande belysning saknas idag. Förslagen 
till Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad samt Plan för 
trafik tar upp frågor kring belysning och trygghet. När Plan för 
trafik är antagen kommer efterföljande åtgärdsplaner bland 
annat beskriva utformning av gaturum, gång- och cykelstråk där 
belysning är en viktig komponent. Den antagna Plan för 
grönstruktur tar upp belysning utifrån ett trygghetsperspektiv 
och att belysning även kan användas för att lyfta och förstärka 
redan attraktiva miljöer.   
 
Idag sker i stort sett all belysningsplanering tillsammans med 
Värnamo energi som projekterar och till stor del bygger ut 
belysning i nya och befintliga områden. Här skulle kommunen 
kunna bli tydligare och mer visionär som beställare.  
 
  
                                                                                    Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

Ks § 200 (forts.) 
 
Större kommuner som till exempel Jönköping har särskilda 
belysningsplanerare. Denna typ av specialkompetens är svår för 
en mindre kommun att hålla sig med. Här kunde kommunen 
säkert få ta del av det arbete och erfarenheter som någon av 
landets större kommuner har arbetat med.  
   
Värnamo energi har idag god koll på den belysning som finns 
längs gator, cykelvägar, torg och parker. Med investeringsmedel 
för belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker arbetar 
Värnamo kommun med att åtgärda de brister som finns. Ett 
exempel under 2021 är GC-vägen parallellt med Åsenvägen som 
kommer förses med belysning under året. 
I kransorterna jobbar tekniska förvaltningen tillsammans med 
orternas vägföreningar för en god belysning av gator och parker.        
 
Tekniska förvaltningen arbetar med belysningsfrågan på olika 
sätt och den återfinns i olika planer. Någon samlad strategi för 
belysning finns inte och tekniska förvaltningen är positiv till att 
införa en sådan. Tekniska förvaltningen anser att behovet av 
strategi för belysning finns och att metodik ses över för att kort- 
och långsiktigt jobba med satsningar inom belysningsområdet. 
Förvaltningen är inte säker på att ”riktlinjer” är rätt väg men 
förstår motionen som att sammanhållen strategi är det som 
efterfrågas. Arbetet behöver utföras gemensamt av tekniska 
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska 
förvaltningen anser att motionen ska bifallas.  
 
Tekniska utskottet beslutade 4 maj 2021, § 98 
att   föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-05-04  

Justerare 

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

Justerare 

TU § 98 (forts.) 
 
Större kommuner som till exempel Jönköping har särskilda 
belysningsplanerare. Denna typ av specialkompetens är svår för 
en mindre kommun att hålla sig med. Här kunde kommunen 
säkert få ta del av det arbete och erfarenheter som någon av 
landets större kommuner har arbetat med.  
   
Värnamo energi har idag god koll på den belysning som finns 
längs gator, cykelvägar, torg och parker. Med investeringsmedel 
för belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker arbetar 
Värnamo kommun med att åtgärda de brister som finns. Ett 
exempel under 2021 är GC-vägen parallellt med Åsenvägen som 
kommer förses med belysning under året. 
I kransorterna jobbar tekniska förvaltningen tillsammans med 
orternas vägföreningar för en god belysning av gator och parker.        
 
Tekniska förvaltningen arbetar med belysningsfrågan på olika 
sätt och den återfinns i olika planer. Någon samlad strategi för 
belysning finns inte och tekniska förvaltningen är positiv till att 
införa en sådan. Tekniska förvaltningen anser att behovet av 
strategi för belysning finns och att metodik ses över för att kort- 
och långsiktigt jobba med satsningar inom belysningsområdet. 
Förvaltningen är inte säker på att ”riktlinjer” är rätt väg men 
förstår motionen som att sammanhållen strategi är det som 
efterfrågas. Arbetet behöver utföras gemensamt av tekniska 
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska 
förvaltningen anser att motionen ska bifallas.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.193
  

  

 1 (2) 

 

Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2020 beslutat att remittera 
motionen ”Riktlinjer och god belysningsplanering” till tekniska 
utskottet att besvara. Tekniska förvaltningen lämnar 
nedanstående förslag till tekniska utskottet.  
 
Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion där det 
påtalas att det är viktigt att planera in belysning när kommunen 
växer då detta är ett av sätten att minska olyckor samt öka 
välbefinnandet och trygghetskänslan. Socialdemokraterna yrkar 
att: 
• Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer rörande 
belysningsplanering och aktualiserar dessa utifrån dagsläget. 
• Värnamo kommun inför rutiner för hur belysningsplanering 
ska finnas med redan från början när nya projekt och byggen 
planeras. 
• Värnamo kommun gör en kartläggning över behovet av 
belysning i dagsläget för att få en helhetsbild över kommunens 
belysningsbehov.   
 
Tekniska förvaltningens hantering av motionen 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med delar av 
samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat motionen och tycker 
att initiativet är lovvärt.  
 
Specifika riktlinjer gällande belysning saknas idag. Förslagen 
till Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad samt Plan för 
trafik tar upp frågor kring belysning och trygghet. När Plan för 
trafik är antagen kommer efterföljande åtgärdsplaner bland 
annat beskriva utformning av gaturum, gång- och cykelstråk där 
belysning är en viktig komponent. Den antagna Plan för 
grönstruktur tar upp belysning utifrån ett trygghetsperspektiv 
och att belysning även kan användas för att lyfta och förstärka 
redan attraktiva miljöer.   
 
Idag sker i stort sett all belysningsplanering tillsammans med 
Värnamo energi som projekterar och till stor del bygger ut 
belysning i nya och befintliga områden. Här skulle kommunen 
kunna bli tydligare och mer visionär som beställare.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.193
  

  

 2 (2) 

Större kommuner som till exempel Jönköping har särskilda 
belysningsplanerare. Denna typ av specialkompetens är svår för 
en mindre kommun att hålla sig med. Här kunde kommunen 
säkert få ta del av det arbete och erfarenheter som någon av 
landets större kommuner har arbetat med.  
   
Värnamo energi har idag god koll på den belysning som finns 
längs gator, cykelvägar, torg och parker. Med investeringsmedel 
för belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker arbetar 
Värnamo kommun med att åtgärda de brister som finns. Ett 
exempel under 2021 är GC-vägen parallellt med Åsenvägen som 
kommer förses med belysning under året. 
I kransorterna jobbar tekniska förvaltningen tillsammans med 
orternas vägföreningar för en god belysning av gator och parker.        
 

Sammanvägd bedömning 

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

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

 

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

  

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

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

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

Vi vill därför  

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

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

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

 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun  

genom  

Sandra Adesund, Bo Svedberg och Åke Wilhelmsson 

2020-09-24 

62



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 204 Dnr: KS.2021.102 
 
Motion – GC passage väg 127! 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  avslå motionen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 16 mars 2021 beslutat att remittera 
motionen ”GC-passage väg 127” till tekniska utskottet att, i 
samråd med samhällsbyggnadsnämnden, besvara senast den 21 
maj 2021. Tekniska förvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till beslut till 
sina respektive nämnder/utskott. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar endast förslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på första att-satsen i motionen.  
 
Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion 
innefattande yrkande om: 

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

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

 
Tekniska utskottet beslutade 20 april 2021, § 88 
att   föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 april 2021, § 88 
att   föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens första      

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

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2021-04-20  

Justerare 

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

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

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

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

Justerare 

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

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

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

 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.49
  

  

 1 (3) 

 

Motion - GC-passage väg 127 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

 
Under 2020 slutfördes en första etapp av att förbättra 
cykelmöjligheterna från Värnamo, via Korslidsvägen, öster ut 
mot Östhorja. Resultatet är ett utomordentligt gott exempel på 
hur samverkan mellan markägare, kommun och 
samhällsmedborgare, med begränsade medel, avsevärt kunnat 
förbättra cykelmöjligheterna utmed väg 127.  
 
Som Sverigedemokraterna påtalar finns två platser där den 
cyklande eller gående måste passera över väg 127. Innan 
cykelmöjligheterna förbättrades var risken störst för gående och 
cyklister när de färdades på väg 127, med övriga trafikslag, och 
själva passerandet av vägbanan utgjorde den lägre risken i 
helheten. Genom att åtgärderna i stort resulterat i en mycket mer 
trafiksäker lösning för gående och cyklister framhålls därför nu 
en tidigare bedömd mindre riskfylld passage som mer riskfylld.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.49
  

  

 2 (3) 

Rådigheten över väg 127, så kallad ansvarig väghållare, är 
Trafikverket vilket betyder att endast Trafikverket kan besluta 
om åtgärder av den typ som efterfrågas i motionens första punkt.  
 
Tekniska förvaltningen, i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningens, hantering av motionen 
När det gäller den första att-satsen i motionen, om GC-passage 
över väg 127, har tekniska förvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit del av motionen och 
muntligt diskuterat möjligheter till åtgärder på statlig väg med 
Trafikverket.  
 
När det gäller den andra att-satsen i motionen, om att förlänga 
cykelvägen fram till golfbanan, har tekniska förvaltningen 
undersökt möjligheterna för en utbyggnad av gång- och 
cykelförbindelse upp mot golfbanan och vidare till Fryele. En 
förutsättning är acceptans från markägare och att angränsande 
vägsamfälligheter går med på att hantera framtida drift likt den 
överenskommelse som nåddes vid utbyggnaden utefter sträckan 
Nederby - Östhorja. Finansiering av utbyggnad är möjlig i 
befintlig investeringsbudget men kommer hanteras tillsammans 
med andra önskvärda utbyggnadsprojekt för gång- och 
cykeltrafik i kommunen utefter prioriteringsordning förutsatt att 
marktillträde ges.  
 
Sammanvägd bedömning 
Den sammanvägda bedömningen är att sträckan idag är mycket 
säkrare än tidigare och att de korsningspunkter som omnämns i 
motionen ändå bedöms ha goda, eller till och med mycket goda, 
siktförhållanden. Då Värnamo kommun inte har rådigheten över 
väg 127 och har samtalat med Trafikverket, finns det inga 
möjligheter att bifalla motionen i dess framställda begäran när 
det gäller första att-satsen. För att tillmötesgå önskan om ökad 
säkerhet i motionen föreslås tekniska förvaltningen sätta upp 
skyltar för cyklisterna som tydliggör ”aktsamhet vid passage” på 
cykelvägen på de platser där Sverigedemokraterna önskat 
säkrare passager på väg 127, vid Nederby och Östhorja.  
 
När det gäller utbyggnad av cykelväg på sträckan Östhorja-
golfbanan, andra att-satsen i motionen, pågår diskussioner om 
marktillträde med aktuella markägare, vilket är en förutsättning 
för utbyggnad, varför tekniska förvaltningen föreslår att 
motionen beviljas i den delen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.49
  

  

 3 (3) 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

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

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

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 

 

 

68



69



70



TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-13 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden   Dnr: TRAFIK.2021.985

 1 (2) 

Motion - GC-passage väg 127 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 mars 2021 beslutat att remittera 

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

samråd med samhällsbyggnadsnämnden, besvara senast den 21 

maj 2021. Tekniska förvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till beslut till 

sina respektive nämnder/utskott.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar endast förslag till 

samhällsbyggnadsnämnden på första att-satsen i motionen. 

Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion 

innefattande yrkande om: 

• att ge tekniska utskottet i samråd med

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över en

trafiklösning för väg 127 för att möjliggöra GC-passage

(gång-cykelvägspassage) vid korsningen Nederby samt

korsningen Östhorja/Lindstad

• att undersöka möjligheten att förlänga cykelvägen längs

med norra sidan om väg 127 fram till golfbanan där det

redan finns en GC-passage.

Under 2020 slutfördes en första etapp av att förbättra 

cykelmöjligheterna från Värnamo, via Korslidsvägen, öster ut 

mot Östhorja. Resultatet är ett utomordentligt gott exempel på 

hur samverkan mellan markägare, kommun och 

samhällsmedborgare, med begränsade medel, avsevärt kunnat 

förbättra cykelmöjligheterna utmed väg 127.  

Som Sverigedemokraterna påtalar finns två platser där den 

cyklande eller gående måste passera över väg 127. Innan 

cykelmöjligheterna förbättrades var risken störst för gående och 

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

själva passerandet av vägbanan utgjorde den lägre risken i 

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

trafiksäker lösning för gående och cyklister framhålls därför nu 

en tidigare mindre riskfylld passage som mer riskfylld.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-13 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden   Dnr: TRAFIK.2021.985

 2 (2) 

Rådigheten över väg 127, så kallad ansvarig väghållare, är 

Trafikverket vilket betyder att endast Trafikverket kan besluta 

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

Samhällsbygnadsförvaltningens, i samråd med tekniska 

förvaltningen, hantering av motionen 

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

över väg 127, har Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

med tekniska förvaltningen tagit del av motionen och muntligt 

diskuterat möjligheter till åtgärder på statlig väg med 

Trafikverket.  

Sammanvägd bedömning 

Den sammanvägda bedömningen är att sträckan idag är mycket 

säkrare än tidigare och att de korsningspunkter som omnämns i 

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

siktförhållanden. Då Värnamo kommun inte har rådigheten över 

väg 127 och har samtalat med Trafikverket, finns det inga 

möjligheter att bifalla motionen i dess framställda begäran när 

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

säkerhet i motionen föreslås tekniska förvaltningen sätta upp 

skyltar för cyklisterna som tydliggör ”aktsamhet vid passage” på 

cykelvägen på de platser där Sverigedemokraterna önskat 

säkrare passager på väg 127, vid Nederby och Östhorja.  

Beslutsförslag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens första att-

sats gällande GC-passager över väg 127 vid Nederby och 

Östhorja samt 

Peter Gustavsson 

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

 

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

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

 
Värnamo den 19/2 2021 

 
Sverigedemokraterna genom   

 
Jan Cherek  Bengt Lundström 

  

73



 
 

 

74



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 206 Dnr: KS.2021.276 
 
Markanvisningsavtal gällande fastigheterna 
Värnamo Bor 1:272 samt Värnamo Bor 1:273 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna markanvisningsavtalet med Bo För Alla 1 AB 
        samt 
att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med 

markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget. 

   
Ärendebeskrivning 
Kommunen äger fastigheten Värnamo Bor 1:272 och Värnamo 
Bor 1:273. 
Exploatören Bo För Alla 1 AB har mot kommunen uttryckt ett 
önskemål om att teckna ett markanvisningsavtal för att reglera 
ett framtida förvärv. Exploatören har för avsikt att uppföra 
lägenheter i enlighet med gällande detaljplan. 
 
Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför 
varandra i den kommande exploateringsprocessen. 
 
Markanvisningen återgår den 30 oktober 2021 i det fall att 
exploatören inte undertecknat ett köpekontrakt i enlighet med 
och som en följd av detta markanvisningsavtal. 
 
Kommunen kommer att villkora köp av fastigheten med att 
byggnation ska påbörjas inom 8 månader och att all byggnation 
sker i en etapp och i ett sammanhang. Köpebrev kommer inte att 
upprättas förrän samtliga husgrunder har påbörjats och hela 
köpeskillingen är erlagd. Skulle bara ett köp av fastigheten Bor 
1:272 bli aktuellt vid köpekontraktets tecknande gäller samma 
villkor enligt ovan och tomtpriset regleras i det fallet till   
225 000 kr. 
 
Köpeskillingen för båda tomterna kommer att uppgå till 
450 000kronor vilket motsvarar tomtpriset enligt gällande taxa 
för dessa tomter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 10 maj 2021 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna markanvisningsavtalet med Bo För Alla 1 AB 
        samt 
att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med 

markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget. 

  
Beslut skickas till:
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 1 (3) 

Markanvisningsavtal gällande fastigheterna Värnamo 
Bor 1:272 samt Värnamo Bor 1:273 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna markanvisningsavtalet med Bo För Alla 1 AB 

samt 

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

Madelene Lennartsson Ulf Svensson 
Exploateringshandläg Kommundirektör
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Markanvisningsavtal Bo För Alla AB version2 2020-06-29 08:17 

 

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

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

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

exploatören, träffas härmed följande: 

 MARKANVISNINGSAVTAL  
 

 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

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

och Bor 1:273.  

Exploatören har mot kommunen uttryckt ett önskemål om att teckna ett 

markanvisningsavtal för att reglera ett framtida förvärv. Exploatören har för 

avsikt att bygga marklägenheter. Exploateringsskiss, se bilaga 1. 

Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför varandra i den 

kommande exploateringsprocessen. 

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

kommunfullmäktige senast den 1juli 2021. 

 ANVISNING 

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

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

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

vid denna tidpunkt inte har undertecknats av exploatören enligt nedanstående 

villkor. 

 BEFINTLIGA PLANFÖRHÅLLANDEN 

Befintliga 

planförhållanden 

För närvarande omfattas marken inom det anvisade området av detaljplan för 

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

anvisade området utgörs i detaljplanen av kvartersmark för bostäder. 

Planbestämmelser framgår av aktuell detaljplan.  

 FRAMTIDA ÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

Framtida 

överlåtelse 

En överlåtelse kommer enbart att äga rum om kommunen kan acceptera 

exploatörens tänkta bebyggelse och övrig utformning. 

Äganderättsövergången kommer att ske genom ett jordabalksfång  

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

Åsidosätter exploatören detta åtagande återgår markanvisningen automatiskt 

utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 

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

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

Kommunen kommer att villkora köp av fastigheten med att byggnation ska 

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

sammanhang. Köpebrev kommer inte att upprättas förrän samtliga husgrunder 

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

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

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

Marköverlåtelseavtalet kan innehålla villkor som ej framgår av detta avtal.   

Upplysningar om 

området, 

undersökningsplikt 

Området enligt ovan kommer vid tidpunkten för överlåtelsen att överlåtas i 

befintligt skick. 

Kommunen är medveten om sin upplysningsplikt. Kommunen känner i 

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

utöver vad som framgår av detta avtal. 

Exploatören är medveten om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Exploatören är också medveten om att området kan 

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

exploatören med fog har kunnat förutsätta. 

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

grundläggnings- och/eller saneringskostnader vad avser överlåtet område. 

Exploatören kommer vid ett förvärv att godta områdets skick och övriga 

förutsättningar. Exploatören kommer också att med bindande verkan avstå från 

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

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

Fastighetsbildning 

och transaktions-

kostnader 

I det fall exploatören önskar genomföra en fastighetsbildningsåtgärd där 

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

exploatörens begäran mot Lantmäteriet och på exploatörens bekostnad.  

Exploatören står vid ett förvärv för samtliga lagfartskostnader, 

inteckningskostnader samt övriga kostnader till följd av förvärv av 

markområdet. 

 ÅTAGANDEN OCH KOSTNADER 

Ansvar för 

kostnader och 

ekonomi 

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

kostnader föranledda av detta avtal och exploateringen av området. 

Exploatören bär ensam all ekonomisk risk avseende kostnader för planering, 

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

kräva skadestånd från kommunen för kostnader för dessa och motsvarande 

åtgärder. 

Exploatörens 

åtaganden 

Exploatören ska: 

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

spill- och dagvatten) enligt vid tidpunkten för servisanmälan gällande 

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

respektive ledningsägare. 

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

tilltänkt bebyggelse och tomtmark utformas med god arkitektur och 

med hänsyn till sin omgivning.  

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

gällande plan- och bygglovstaxa.  

• Betala alla övriga kostnader för eventuella nyttigheter inom området, 

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

fjärrvärme.  

• Höjdmässigt ansluta till grannar och allmän platsmark på ett enligt 

kommunen lämpligt sätt. 

• Ej utan tillstånd använda gatumark eller annan kommunal mark för 

upplag av byggmaterial, uppställning av byggbodar eller dylikt. 

• Ansvara för eventuella skador som denne eller av denne anlitad 

entreprenör förorsakar på allmän plats eller allmänna ledningar. 

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

byggmaterial och annat spillmaterial som uppkommer vid transporter 

till och från området samt byggnationen inom området. 

 ÖVRIGT 

Tillträde för 

undersökningar, 

projekteringar etc 

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

kommunen genomföra de undersökningar, projekteringar och liknande som 

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

Exploatören står för alla eventuella kostnader förknippade med verksamheter 

enligt ovan. Exploatören bekostar och ansvarar också för erhållande av 

behövliga tillstånd för dessa verksamheter. 

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

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

området på exploatörens bekostnad. 

Förbud mot 

överlåtelse 

Förevarande markanvisningsavtal gäller mellan kommunen och exploatören. 

Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta 

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

innebär att kommunen kan besluta om att omedelbart låta markanvisningen 

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

sitt ställe. Exploatörens ansvars- och kostnadsåtaganden kvarstår dock 

gentemot kommunen. 

Övrigt om 

återtagande 

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

saknas förutsättningar för upprättande av bindande avtal om försäljning eller att 

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

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

undertecknande av köpekontrakt om exploatören ej har för avsikt att fullfölja 

exploateringen av området.  

Om kommunen återtar markanvisningen enligt ovanstående eller om den på 

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

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

återtagande eller återgång av markanvisningen har exploatören inte rätt till 

någon ersättning för nedlagda kostnader.  

Parternas 

överenskommelser 

Kommunen och exploatören är överens om att detta avtal uttömmande reglerar 

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

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

utöver vad som i övrigt föreskrivs i lag. 

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

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

undertecknas av båda parter. 

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

ska slutligt avgöras enligt svensk lag av allmän domstol inom kommunens 

domsaga. 

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

varsitt exemplar. 

Underskrifter och 

bevittning 

Värnamo 2021 -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Hans-Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordförande 

 

Värnamo 2020 -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Lars Magnusson, exploateringschef 

 

Ovanstående namnteckningar för Värnamo kommun bevittnas: 

 

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

För Bo För Alla 1 AB                                 

 

………………………………………………………………. 
 

 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

Ovanstående namnteckning för Bo För Alla 1 AB bevittnas: 

 

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

Bilagor Exploatörens exploateringsskiss, bilaga 1. 

Kartunderlag över anvisat område, bilaga 2. 

Gällande detaljplanekarta, bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

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

tagit del av och godkänt innehållet. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 207 Dnr: KS.2021.227 
 
Borgensförbindelse Kommuninvest 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att    bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 12 juni 

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

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

att     bekräfta att garantiavtalet undertecknat av Värnamo 
kommun den 12 juni 2012, vari Värnamo kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller samt 

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

   
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor 
på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor 
för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar 
har tecknat borgensförbindelse. Värnamo kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 12 juni 2012. 
 
Samtliga borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest.  
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden 
presenteras borgensförbindelserna för långivaren.  
 
                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

Ks § 207 (forts) 
 
I den praktiska hanteringen vid företeende av 
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning 
företräder således Kommuninvest medlemmarna mot 
långivarna. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den 
dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då 
borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 
Giltighetstiden för Värnamo kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut.  
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren 
för medlemskap i Föreningen och den betydelse 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av mycket stor vikt att Värnamo kommun innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett 
beslut i fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen 
alltjämt är gällande. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat 
ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest 
samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvest 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även 
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.  
Värnamo kommun undertecknade Regressavtalet den 12 juni 
2012 och Garantiavtalet den 12 juni 2012. Även dessa avtal 
riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna 
tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 26 april 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att   kommunfullmäktige i Värnamo kommun bekräftar att 

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

 
 
 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

Ks § 207 (forts) 
 
att   kommunfullmäktige i Värnamo kommun bekräftar att 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-26   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.227
  

  

 1 (2) 

Borgensförbindelse Kommuninvest 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat 
ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest 
samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvest 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även 
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Värnamo kommun undertecknade Regressavtalet den 12 juni 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-26   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.227
  

  

 2 (2) 

2012 och Garantiavtalet den 12 juni 2012. Även dessa avtal 
riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna 
tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

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

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

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

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

Johanna Svensson Ulf Svensson 
Ekonomichef Kommundirektör
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2021-01-13 
 

 Värnamo kommun 

 Att: Johanna Svensson 

 331 83 Värnamo 

  

              

 

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

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

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

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

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

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

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Värnamo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 juni 

2012. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

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

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 

medlemmarna gentemot långivarna.  

 

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

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

Giltighetstiden för Värnamo kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att 

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

Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet 

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

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

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

bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 

ytterligare en tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

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

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

Kommuninvests verksamhet. Värnamo kommun undertecknade Regressavtalet den 12 

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

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

angivits för borgensförbindelsen.  

 

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

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

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

omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  

 

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

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

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Värnamo kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Fullmäktige beslutar 

 

Att Värnamo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 juni 

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

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

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

företräda Värnamo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

Att Värnamo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Värnamo 

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

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

Att Värnamo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Värnamo 

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

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

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

handlingar med anledning av detta beslut. 

 

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

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Värnamo 

kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  

 

Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits 

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

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

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

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 

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

 

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

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

bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 

beträffande aktuellt beslut. 

 

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

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

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

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

som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för 

undertecknandet.  

 

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

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

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

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 december 2021.   

 

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

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

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

sebastian.massaro@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

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

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

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

Värnamo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

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

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Värnamo kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

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

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

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

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

____________________   __________   

Ort    Datum   

 

För Värnamo kommun 

   

  

____________________ ____________________  

Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 209 Dnr: KS.2021.270 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse för 2020 samt 
hemställan om ansvarsfrihet avseende 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att     godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet 

Mediacenter Jönköpings län avseende 2020, samt 
att     bevilja direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter 

Jönköpings län ansvarsfrihet för 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har den 3 maj 
2021 överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 
2020 med hemställan om att årsredovisningen godkänns samt att 
direktionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 210 Dnr: KS.2021.272 
 
Ansökan om kommunalt partistöd för 2021 samt 
redovisning av 2020 års partistöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att     avslå Vänsterpartiets ansökan om kommunalt partistöd   

för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande reglemente för kommunalt partistöd i Värnamo 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12, § 243, 
ska mottagaren av partistödet årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. § 29 första stycket kommunallagen. En sådan 
redovisning ska lämnas senast 31 mars året efter. 
 
Bidrag avseende efterkommande år betalas ut först efter 
ovanstående redovisning godkänts av kommunfullmäktige. 
Vänsterpartiet har, trots flera påminnelser, lämnat in redovisning 
till kommunkansliet först 2021-05-07; alltså långt efter den tid 
som reglementet föreskriver. I samband med redovisningen för 
2020 har partiet också ansökt om partistöd för 2021. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som 
inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt de 
gällande reglerna (Kommunallagen 4 kap, § 31). 
Kommunstyrelsen ska bereda detta ärende som slutligen ska 
avgöras av kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med skrivelse 7 
maj 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-07   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.272
  

  

 1 (1) 

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

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

 

Kjell Fransson  
Kommundirektör bitr 
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Vänsterpartiet Värnamo 
2021-06-14 
 
 
 
Skrivelse till kommunen samt till de som eventuellt är intresserade av ärendet 
 
Kommunstyrelsen i Värnamo kommun har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att besluta 
att Vänsterpartiet inte ska erhålla mandatstöd detta år. 
Tyvärr hade nog inte kommunstyrelsen alla fakta på bordet när man fattade detta beslut - 
inte heller hade man klart för sig de principiella följdverkningarna. 
 
För det första - Vänsterpartiet lokalt har i god tid försökt att erhålla blanketten av 
kommunen för att kunna ansöka om mandatstödet. Politiska komplikationer och pandemin 
har dock försvårat det praktiska arbetet. Redan den 20 januari 2021 via e-post har 
Vänsterpartiets förenings dåvarande lokala kassör Emina Dautovic efterfrågat att få 
blanketten sig tillsänd för att fylla i och lämna in för att erhålla stödet från kommunen. Men 
kommunen skickade tyvärr blanketten till lokalföreningens dåvarande ordförande, inte till 
kassören trots den konkreta anhållan att kassören skulle erhålla den.  Tyvärr var dåvarande 
föreningsordföranden incommunicado gentemot partiföreningen i övrigt - senare visade det 
sig att nämnda ex-ordförande sedermera i det fördolda hoppade av partiet och sina 
kommunala uppdrag samt gick med i ett annat parti (detta parti är dock ej företrätt i 
kommunfullmäktige).  
På grund av pandemin har ytterst få möten kunnat äga rum lokalt och partiföreningens 
dåvarande ordförande gick inte att få tag på via e-post eller telefon. 
Två av våra styrelsemedlemmar har dessutom fört telefonsamtal med kommunala 
tjänstepersoner för att erhålla ansökningsblanketten å föreningens räkning. Men först 
måndagen den 3 maj 2021 fick förutvarande kassör, nu vald till ordförande, blanketten från 
kommunen för att kunna söka mandatstödet för 2021. Blanketten lämnades sedan in fredag 
7 maj. Vänsterpartiet har alltså ansökt om mandatstödet för 2021 så snart kommunen gav 
möjlighet till det! 
 
Varför skickades blanketten så sent till oss undrar vi? En sådan blankett kan väl inte vara så 
hemlig att den bara kan skickas ut till en enda partirepresentant trots flera förfrågningar hos 
kommunen? 
 
Vänsterpartiet har alltså från sin sida gjort vad man kan för att kunna fullgöra inlämning av 
blankett i god tid - men inte getts den möjligheten av kommunen. 
 
För det andra - vi står inför en "omvänd jävssituation". Visst kan man jämföra de politiska 
partiernas ansökan med idrotts- och kulturföreningars kommunala bidragsansökningar. Men 
en ridklubb eller en ishockeyklubb kandiderar inte i kommunfullmäktigeval gentemot 
Centerpartiet, Moderaterna etc - vilket Vänsterpartiet gör. Partierna i kommunstyrelsen har 
helt enkelt alla skäl i världen att beröva en politisk motståndare i kommunen deras 
ekonomiska resurser. 
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Vänsterpartiet utsätts helt enkelt för ett beslut motiverat av politiskt egenintresse av 
politiska motståndare. 
 
Vi lever inte i Putins Ryssland eller i en halvdiktatur/”icke-demokrati” - fasta rutiner måste 
följas mellan kommunen och de politiska partierna. Kommunen från sin sida måste opartiskt 
och med goda rutiner ge möjlighet till partierna att ansöka om sitt mandatstöd i tid. Det är 
det enda långsiktigt hållbara systemet i en stabil demokrati. 
 
Ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige där politiska motståndare skulle besluta att dra 
in Vänsterpartiet Värnamos partistöd för detta år kommer att överklagas till 
Förvaltningsrätten.  
Detta då ett sådant eventuellt beslut skulle vara politiskt motiverat och grundar sig i att 
kommunen av olika skäl, trots anhållan om det, inte skickat blankett för ansökan om detta 
mandatstöd till den representant för Vänsterpartiet som i god tid har efterfrågat den av 
kommunen. 
 
Värnamo 
 
Emina Dautovic 
Ordförande Vänsterpartiet Värnamo 
varnamo@vansterpartiet.se
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12, § 243 

Gäller fr o m 2020-01-01
________________________________________________________________

Reglemente kommunalt partistöd i Värnamo kommun

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd.  
I Värnamo kommun ska därutöver följande kompletterande bestämmelser gälla. 

§ 1  Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Värnamo kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 4 kap. § 29 andra stycket kommunallagen.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (SFS 2005:837).

§ 2 Ändamål och syfte med partistödet
Partistödets ändamål och syfte är att ge ekonomiskt stöd för att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. 
Lokalt partistöd får endast utbetalas till politiskt parti som utgör en juridisk person. Det måste 
finnas en registrerad lokal partiförening som mottagare.
Överföring av hela eller delar av partistödet till regional- eller riksnivå får inte ske om det 
strider mot syftet med stödet enligt kommunallagen.

§ 3  Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av 
- ett grundstöd, som uppgår till om 20.000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 20.000 kronor per mandat och år. 
Stödet innefattar även kostnader och ersättning för deltagande i aktiviteter som anordnas av 
respektive parti.

§ 4  Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
Mandatbundet stöd ges ej för obesatta mandat (när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för 
mandatet).
Partistöd utgår under tre månader efter det att representationen i kommunfullmäktige upphört. 
Återkrav på grund av obesatta mandat eller upphörd representation tillämpas och regleras i 
första hand genom utställd faktura och i andra hand på kommande års utbetalning av 
partistöd. 
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§ 5  Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 4 kap. § 29 första stycket kommunallagen. 
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-06-19, § 136, ska de politiska partier som erhåller 
partistöd i den årliga redovisningen också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja 
demokratiarbete bland barn och ungdomar.
Har överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Värnamo kommun ska dessa 
redovisas samt det ändamål de använts till.
Till redovisningen ska fogas en handling där en utsedd granskare intygar att redovisningen ger 
en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast tre 
månader efter redovisningsperiodens utgång, d v s senast 31 mars.
Som skriftlig redovisning ska mottagaren av partistödet använda en särskild blankett. Denna 
ska lämnas till kommunstyrelsen tillsammans med ansökan enligt § 6 nedan.

§ 6  Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen snarast möjligt efter att redovisning enligt § 5 ovan lämnats in och 
godkänts av fullmäktige.
Som underlag för utbetalningen ska mottagaren av partistödet lämna in en särskild ansökan 
(blankett) till kommunstyrelsen.

135



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-05-25  

Justerare 

§ 212 Dnr: KS.2021.287 
 
Plan för ekonomisk styrning måltidsservice, 
revidering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   anta revidering av Plan för ekonomisk styrning 

måltidsservice samt 
att   därmed upphör Plan för ekonomisk styrning 

kostverksamheten beslutade 2019-08-29, § 155 att gälla. 
   
Ärendebeskrivning 
Plan för ekonomisk styrning är ett styrdokument som ska ge stöd 
för hur debitering och beställning ska hanteras mellan 
serviceförvaltningens måltidsservice och dess kunder. Utifrån ett 
kommunövergripande perspektiv ska hanteringen ske på ett 
kostnadseffektivt sätt som gynnar alla inblandade parter.  
Principen är att barn och utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen anger hur många portioner de har för 
avsikt att köpa kommande år. Utifrån denna beställning bygger 
måltidsservice sin organisation. 
Måltidsservice debiterar lägst utifrån grundbeställningen. Om 
måltidsservice levererar fler portioner än grundbeställningen, 
debiteras kunden för extra portioner. 
Barn och utbildningsnämnden har uttryckt tveksamheter till att 
inte få kreditera i samma omfattning som serviceförvaltningen 
får debitera. Ett mindre antal portioner påverkar dock 
kostnadsbilden hos måltidsservice endast marginellt. 
Barn och utbildningsnämnden har även önskat att 
tilläggsdebitering ska ske månadsvis alternativt kvartalsvis. I 
Plan för ekonomisk styrning anges att avstämning av antalet 
levererade portioner ska ske kvartalsvis men att eventuell 
tilläggsdebitering sker en gång per år. Att debitera kvartalsvis är 
inte görligt på grund av olika periodiseringar. 
 
Servicenämndens beslutade 28 april 2021, § 40 
att   föreslå kommunstyrelsen besluta 
att   föreslå kommunfullmäktige upphäva kommunfullmäktiges beslut 

2019-08-29 § 155 
att   lämna barn och utbildningsnämndens synpunkter avseende 

tilläggsdebitering utan åtgärd 
att   anta föreslagen revidering av Plan för ekonomisk styrning 

måltidsservice 
 
 

 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2021-04-28  

Justerare 

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

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

Justerare 

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

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

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

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

 

 

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

 

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

utvecklas och göras än mer kostnadseffektiv. 

 
Plan för ekonomisk styrning- måltidsservice 

                   
A. Budget  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

B. Personal  

1. Anställda i intraprenaderna kvarstår oförändrat hos intraprenaderna. 

C. Hyror  

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

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

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

D. Investeringar och kapitaltjänstkostnader  

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

 2. Investeringar i köksutrustning och dess kapitaltjänstkostnader ska påverka 
portionspriset. Motsvarande ramjustering av kundernas budgetramar ska ske.  
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Plan för ekonomisk styrning måltidsservice

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

 

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

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

E. Lokalvård  

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

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

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

F. Beställning/betalning/försäljning  

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

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

3. Portionspriset är självkostnadspriset inklusive personal, livsmedel, kapitaltjänst, 
hyra m.m. Det innebär samma pris för mat från omsorgsförvaltningens samtliga 
kök respektive från barn- och utbildningsförvaltningens samtliga kök i kommunen.  
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Plan för ekonomisk styrning måltidsservice

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

 

Olika pris gäller dock för olika portionsstorlekar inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Enstaka enheter hos kunden kan ha ett annat pris än det 
ordinarie, d v s ett specialpris, beroende på om särskilda önskemål finns t ex till 
verksamhet som har särprofilering där specialkost ingår. 

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

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

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

G. Distribution  

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

 

H. Kvalitet  

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

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

I. Ekonomiskt resultat för kostverksamheten 

Grundregeln ska vara att över- och underskott stannar i servicenämndens 
resultatfond.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2019-08-29. Gäller från 2019-08-29 

 

 

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

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

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

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

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

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

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

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

A. Budget 

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

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

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

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

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

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

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

B. Personal 

1. Anställda i intraprenaderna kvarstår oförändrat hos intraprenaderna. 

C. Hyror 

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

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

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

D. Investeringar och kapitaltjänstkostnader 

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

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

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

 

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

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

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

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

F. Beställning/betalning/försäljning 

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

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

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

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

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

G. Distribution 

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

H. Kvalitet 

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

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

I. Ekonomiskt resultat för kostverksamheten 

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

Uppföljning
J. Löpande uppföljning och dialog 

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

Revidering
Revidering senast 2020-06-19 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 225 Dnr: KS.2020.519 
 
Parkeringshus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att     notera att skrivelse från Värnamo City inkommit om att 

snarast planera och genomföra byggnation av 
parkeringshus i Värnamo centrum, samt  

att     beakta skrivelsen i framtida arbete med 
investeringsbudget. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Värnamo City AB har den inkommit med skrivelse 
daterad 16 september 2020 om parkeringshus i Värnamo. 

 
Styrelsen anser att politiska beslut bör tas omgående så att ett 
detaljplanearbete kan startas för ett parkeringshus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 29 september 2020, § 360 
att   hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 2022-2024.  
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-29  

Justerare 

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

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

2020-09-16 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
Värnamo kommun 
Kyrktorget 1, 331 31 Värnamo 

Hej! 

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

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

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Värnamo City AB gm Anders Wallin, Centrumledare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 226 Dnr: KS.2021.89 
 
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen utöver befintliga 

300 000 kronor tillföra ytterligare 200 000 kronor under år 
2022.  

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

för minskad sjukfrånvaro 
att   projektet 2021 finansieras inom ramen för 

kommunledningsförvaltningens budget 
att   finansieringen för 2022 hänskjuts till budgetberedningen 
 
 
 
 
 
                                                                                 Forts. 
 

156



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 226 (forts) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2 mars 2021, § 91 
att   fram till och med 31 december 2022 genomföra ett projekt för 

minskad sjukfrånvaro 
att   projektet 2021 finansieras inom ramen för 

kommunledningsförvaltningens budget samt 
att   finansiering för 2022 hänskjuts till budgetberedningen. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-03-02  

Justerare 

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

minskad sjukfrånvaro 
att  projektet 2021 finansieras inom ramen för 

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

för minskad sjukfrånvaro 
att   projektet 2021 finansieras inom ramen för 

kommunledningsförvaltningens budget 
att   finansieringen för 2022 hänskjuts till budgetberedningen 

 
 

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

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.89
  

  

 1 (1) 

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Att projektet 2021 finansieras inom ramen för 
kommunledningsförvaltningens budget 

Att finansieringen för 2022 hänskjuts till budgetberedningen 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 227 Dnr: KS.2019.29 
 
Den digitala noden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen  föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   med hänsyn till att ansökan om bidrag från Vinnova 

avslagits inte anslå några medel till projekt Digitala noden i 
budget 2022-2024. 

 
Ärendebeskrivning 
Syftet med den Digitala noden är att skapa en mötesplats 
utrustat med olika tekniska verktyg, en bred 
teknisk, pedagogisk och coachande support för både lärare och 
kursdeltagare. Testbädden ska ge förutsättningar för att testa 
och vidareutveckla flexibla utbildningsformer riktade till 
anställda hos näringslivet. Projektet förväntas resultera i kreativa 
och verksamhetsanpassade upplägg för framtidens livslånga 
lärande och därmed bidra till den svenska tillverkningsindustrins 
kompetensförsörjning och konkurrenskraft 
 
En treårig Vinnovaansökan är gjord där Vinnova, om ansökan 
går igenom, kommer bidra med drygt 4,9 miljoner kronor. I 
denna ansökan krävs det 50 % medfinansiering i tid och /eller 
pengar. Stor del av Campus Värnamos delfinansiering består i 
egna tjänster med nya prioriteringar men en projektkoordinator 
behöver nyanställas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 4 mars 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att   avsätta 300 000 kr för projektet 2021 
att   avsätta 500 000 kr för projektet 2022 
att   avsätta 500 000 kr för projektet 2023 
att   avsätta 200 000 kr för projektet 2024 
 
Kommunstyrelsen beslutade 16 mars 2021, § 108 
att   under förutsättning att sökta medel från Vinova beviljas 

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

budgetberedningen. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 7. 
 
 

 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-03-16  

Justerare 

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

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

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

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2019.29
  

  

 1 (2) 

Den digitala noden 

Ärendebeskrivning 

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

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 

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

 

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

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2019.29
  

  

 2 (2) 

Utredning 

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

Riskbedömning   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 228 Dnr: KS.2021.194 
 
Kulturskolan, investering dramasal/blackbox 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   i investeringsbudgetram för barn- och utbildningsnämnden 

under år 2022 tillföra 400 000 kronor för investeringar i 
dramasal/blackbox på Kulturskolan. 

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

kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och 
mindre tillkommande investeringar för 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 13 april 2021, § 167 
att   hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 7. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-13  

Justerare 

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

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

kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och 
mindre tillkommande investeringar för 2021. 

 
 

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

Justerare 

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

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

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

  

 1 (1) 

 

Investeringsavvikelser, Kulturskolan 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

 

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

 

Ulla Söderström Johan Grahn 
Nämndsekreterare T.f. barn- och  
 utbildningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 229 Dnr: KS.2021.168 
 
Insatser för att få fler i arbete 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att     i driftbudgetram för barn- och utbildningsnämnden under 

år 2022 och 2023 årligen tillföra 1 800 000 kronor för att 
få fler i arbete, samt 

att     uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast     
2023-03-31 återkomma till kommunstyrelsen med en 
redovisning av resultatet  

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

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

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

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

 
Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 30 mars 2021, § 134 
och behandlat det 13 april 2021, § 140. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2021, § 64 enligt 
kommunstyrelsens förslag 
att   utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2021 

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

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

2022 till budgetberedningen samt 
 
 
                                                                                   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 229 (forts) 
 
att   ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till 

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

 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-04-29  

Justerare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justerare 

§ 140 Dnr: KS.2021.168 
 

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

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

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

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

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

 
    

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

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

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

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

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

Justerare 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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Kraftigt ökat söktryck på vuxenutbildningen 

 
Ärendebeskrivning 

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

 

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

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

 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

Datum kursstart Antal ansökningar 
(behöriga)  

 
Antal antagna 

Vid läsårsstart 
17/8 

 494 

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

Kursstart Antal behöriga 
ordinarie 
sökande 

Antal antagna 
ordinarie 
sökande 

Antal antagna 
äldreomsorgslyftet 
GGV 

Summa 
antagna 

16/3 
2020 

15 15  15 

17/8 
2020 

26 22  22 

30/11 
2020 

28 14 25 53 

23/8 
2021 

Antagningsmöte 
16/6 

   

 

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

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

Tabell 3. Antal kursdeltagare 2019 och 2020. 

 

Typ av verksamhet 2019 2020 

Kommunal 
vuxenutbildning på 
gymnasial nivå 

435 

+46 NTI-

skolan 

1107  

+272 NTI-skolan 

Kommunal 
vuxenutbildning på 
grundläggande nivå 

165 444 

Kommunal 
vuxenutbildning i 
svenska för invandrare 

518 587 

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

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

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

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

Justerare 

§ 48 Dnr: BUN.2021.350 
 
Kraftigt ökat söktryck på vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 
hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på gymnasial- och 
grundläggande kurser på vuxenutbildningen.  
Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 2021, 
samt 
att vuxenutbildningen ska redovisa utfallet till barn- och 
utbildningsnämnden för respektive år.  
 
    
Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildningen har sedan september 2020 sett ett kraftigt 
ökat söktryck till gymnasiala- och grundläggande kurser. I 
jämförelse med 2019 har antal kursdeltagare mer än fördubblats. 
Orsaken till den kraftiga ökningen kan förklaras med 
pandemieffekter och stigande arbetslöshet. Vuxenutbildningen 
har inte möjligheter att inom befintlig rambudget möta den 
ökande efterfrågan och tvingas säga nej till ett stort antal 
behöriga sökande. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 
att ansöka om extra medel från kommunstyrelsen för perioden 
hösten 2021 och verksamhetsåret 2022 motsvarande tre 
lärartjänster för att möta det ökade söktrycket på gymnasial- och 
grundläggande kurser på vuxenutbildningen.  
Totalt 2 700 000 kronor varav 900 000 kronor gäller för år 2021.  
  
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen och Vuxenutbildningen
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 601 1 620 1 639

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 620 1 639 1 658

  BUDGETRAMAR 2022-2024
enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium

1(1)
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 230 Dnr: KS.2021.79 
 
Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 
2023-2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   investeringsprojekt där kommunfullmäktige, efter 

nämndens begäran, gett godkännande till att påbörja 
investeringen ska genomföras enligt den tidplan som 
upprättats i projektbladet och till den av 
kommunfullmäktige godkända totalkostnaden, 

att   uppdra åt samtliga nämnder att senast 2021-08-31 göra en 
översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut 
som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 
2022 och investeringsplan 2023-2026,  

att   fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2022 
samt investeringsplan 2023-2026 enligt Alliansens 
budgetförslag daterat 2021-05-26,  

att   ett investeringstak på sammanlagt 300 miljoner kronor 
gäller för 2022, kommunstyrelsen får i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på utökat 
investeringstak med finansieringsförslag när behov 
föreligger, 

att   uppdra åt kommunstyrelsen att utreda formerna för hur 
investeringsram ska kunna användas i investeringsbudget 
från år 2023, 

att   investeringsmedel för GIS-verksamheten flytta 75 000 
kronor år 2022 och 2026 från samhällsbyggnadsnämnden 
till servicenämnden, 

att   nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera 
eventuellt tillkommande driftskostnader,samt 

att   de anslag som finns för respektive projekt i 
investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet 
projekt. 

  
Reservationer 
Azra Muranovic (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S),  
Bo Svedberg (S) och Anette Myrvold (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande. 
 
Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
 
 
 
 
                                                                             Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 230 (forts) 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026 ska 
fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2022 
samt investeringsplan 2023-2026. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till 
investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till investeringsbudget 2022 
samt investeringsplan 2023-2026. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 8. 
 

 
Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till 
investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026. 
  
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag 
till investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026 
och avslag på Alliansens förslag.  
 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets  
investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026. 
 och avslag på Alliansens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Azra Muranovics (S) yrkande 
mot Jörgen Skärins (MP) yrkande för att utse ett motförslag till 
Mikael Karlssons (C) yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Azra 
Muranovics (S) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Azra Muranovics (S) yrkande 
mot Mikael Karlssons (C) och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Mikael Karlssons (C) yrkande. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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Alliansens förslag till Budget 2022 
samt Utblick 2023 – 2026 

  

Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 

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

strategisk utveckling – verksamhetsutveckling – värdegrund utgör fundamentet för arbetet 

och som utvecklas över tid. 

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

verksamhetsutvecklingsarbete där nämnderna och kommunledningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning spelar en central roll. 

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

kommun som vi fortsätter att utveckla.  

 
Målkriterier innebär att visionen ska uppnås genom att vi: 

•   Präglas av Hållbarhet  

•   Utvecklar Attraktivitet  

•   Möjliggör Tillväxt  

•   Skapar en Trygg kommun tillsammans  

 

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

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

Kommunens vision och övergripande mål har sedan tidigare fastställts av 

kommunfullmäktige. 

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

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

inför kommande mandatperiod. 
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Övergripande mål 

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

Detta uppdrag följs upp och verksamhetsutvecklingspengar finns avsatta.  

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

kvalitet.  

 

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

Landsbygdsdialogerna fortsätter och budgetmedel för dessa finns. 

Nytt är näringslivsdialoger som Värnamo Näringsliv driver tillsammans med kommunen. 

Näringslivsföreningar och vägföreningar i våra kransorter har ett tydligt uppdrag. 

Gemensamt årligt dialogforum för dessa näringslivsföreningar är infört. 

Medarbetardagar för alla anställda genomförs vartannat år och återupptas efter pandemin 

2021.  

Medarbetarundersökningar och medborgarundersökningar genomförs vartannat år och 

inom perioden med början 2023.  

Ledarskapsdagar fortsätter för ett motiverande ledarskap och medarbetarskap. 

Uppdraget att utveckla ungdomspolitiken under 2021 års budget ska utvärderas och 

inriktning därefter beslutas. 

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

finns numera två webbsidor som skapats för ökad delaktighet. 

 

 

3. Kompetensförsörjning 
Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver. 

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

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

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

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

näringslivet och Campus. 

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

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

2023.  

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

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

efterfrågas av näringslivet.  

Finnvedens Gymnasium fortsätter att utveckla sitt goda samarbete med näringslivet. 

 

4. Klimat 
Klimatsmarta val underlättas. 

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

översyn av energianvändningen i alla kommunens lokaler genomförs för att optimera 

energianvändningen. Den genomförda skrivarutredningen verkställs för att minska negativ 

miljöpåverkan.  

Arbetet att etablera en fossilfri fordonsflotta fortsätter med avtalet om biogasanvändning 

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

hand eldrift och i andra hand biogas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arbete med ständiga förbättringar. 

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

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

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

och moderna smålänningar. 

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

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

produktionskapacitet att bygga och det finansiella utrymmet. 

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

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

för att vara på säkra sidan iakttas försiktighet.  

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

effekter coronapandemin kan få. 

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

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

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

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

ekonomisk kompensation. 

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

Även 2022 finns avsatta medel för att vidareutveckla kommunens verksamhet och 

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

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

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

budgetmedlen fördelats. 

 

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

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

kommunal ledningsorganisation lyckas det genom ett motiverande ledarskap. 

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

mellan förvaltningarnas ledningsgrupper utökats och stärkts. 

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

mellan alla anställda i Värnamo kommun, chefer och medarbetare  

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

verksamhetsutveckling. Även nya arbetssätt ska ingå, såväl arbetsmetoder som 

teknikutnyttjande i arbetet. 

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

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

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

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

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

med Värnamo som förebild. 

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

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

kommuner prövas. 

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

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

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

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

råvaror vilket vår satsning med prisindexuppräkning möjliggör. 

Cirkulär ekonomi genom att använda inventarier längre ska eftersträvas och budgetmedel 

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

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

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

budgetarbete. 

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

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

beskriva och analysera sitt målstyrningsarbete, metodutveckling, kompetensförsörjning och 

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

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

bör lyftas fram och användas i utvecklingsarbetet.  

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

med kommunens utvecklingsavdelning. 

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

investeringsambitionen oftast överstiger investeringskapaciteten både produktions- och 

finansieringsmässigt. Därför vill alliansen omdana investeringsbudgeten till en ram. 

Kapaciteten överstiger inte 300 miljoner kronor. Därför får kommunledningsförvaltningen i 

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

budgetar.   

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

 

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

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

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

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

kronor utgör kommunens resultat, som tillsammans med avskrivningsmedlen ska användas 

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

våra verksamheter.  

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

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

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 96 miljoner 

kronor, eller 4,5 procent.  

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

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

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

medborgarnämnden tillförts cirka 39 miljoner kronor för verksamhetsutökningar och andra 

behov.  

Utöver detta har dessa nämnder också tillförts riktade statliga bidrag.  

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

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

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

framtida generationer.  

 

 

 
Budgeten 2022 innehåller bland annat följande:  
  

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

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

• Fortsatt satsning på verksamhets- och kompetensutveckling. Områdena attraktiv 

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

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

till 10 miljoner kronor per år. 

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

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

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

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

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

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

tätortsbandet. För att säkerställa en kostnadseffektiv projektering ska möjligheten att 

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

tiotals miljoner.  

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

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

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

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

korsning vid Västermogatan/ Mosslegatan. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Satsningar 
 

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

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

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

elevhälsoarbete och användning av ny teknik för mindre enheter. 

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

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

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

är möjligt verka för byggande i trä. 

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

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

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

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

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

servicenämnden motsvarande kostnadsökningar med 1 miljon kronor per år.   

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

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

 
 

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

för folkhälsa efter Corona. 

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

centrala kollektivavtalen och lön och anställningsvillkor samt Värnamo kommuns riktlinje för 

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

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

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

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

procent av kostnaden.  

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

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

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

800 000 kronor årligen. 

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

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

 

 
• Genom meröppna biblioteksfilialer, bybibblor och hemleverans av böcker utvecklas 

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

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

som en förstärkning för att få fler i arbete. 

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

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

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

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

Sotakärrsområdet i Bor.  

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

Värnamo.   

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

• Därefter ska såväl Forsheda högstadieskola som Finnvedens Gymnasium renoveras och 

moderniseras.  

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

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

 

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

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

säkerhet samt lokalt BRÅ och lägesbilder. 

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

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

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

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

kronor för föreningsvandringar. 

 

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

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

viktiga faktorer såväl som verksamheter nära medborgaren och bra service.  

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

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

• Bra bostadsområden med olika bostadstyper är ett krav, om antalet invånare ska öka.  

190



            

 

 
11 

• Gummifabriken är den naturliga mötesplatsen för utbildning, näringsliv och kultur för vår 

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

företagande i tidig ålder har kommunen och näringslivet efterfrågat länge. 

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

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

vara nödvändig. 

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

konceptet Gummifabriken den kreativa mötesplatsen.  

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

mötesplats. 

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

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

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

ekonomisk och social hållbarhet. 

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

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

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

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

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

vardagsmotion ökar.  

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

cykeltrafik i kombination med kollektivtrafik för ett hållbart resande. 

• Utmärkelser och positiva utvecklingsinsatser ska användas i kommunikationssammanhang 

när kommunen representeras. 

• Värnamos centrum - Utvecklingsprojekt ska genomföras tillsammans med medborgarna, 

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

mark, framtida parkeringsmöjligheter såsom parkeringshus, öka centrums tillgänglighet 

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

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

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

kräver bra planberedskap hos samhällsbyggnadsnämnden vilket prioriteras i budgeten. 

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

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

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

utvecklingsavdelning. 

 

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

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

 

 

 

 

Värnamo 2021-05-26 på uppdrag av Alliansens företrädare 

 

 

Mikael Karlsson (C)  Gottlieb Granberg (M) 

Kommunstyrelseordförande  1:e vice kommunstyrelseordförande 

 

 

 

Håkan Johansson (KD)  Malin Ekman (L) 

Gruppledare   Gruppledare 

192



VÄRNAMO KOMMUN sida 1(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Belopp i tkr

2022 2023 2024 2025 2026

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

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

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

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

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

2021-05-26

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

1(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

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

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

Omsorgsnämnd 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 7 520 1 070 2 795 4 670 5 460

Kulturnämnd 2 773 2 975 2 700 2 700 2 600

Servicenämnd 16 808 14 577 8 800 8 080 5 490

Kommunstyrelse/Campus 455 810 630 455 810

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

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

Allliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

2(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

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

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

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

Fritid 6 750 19 450 13 450 55 750 102 850

Fastighet 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

3(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 80 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 400 300 250 250 250

Lakvattenrening TU TU 109
200003/

1138,0640 500 500 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

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

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

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

4(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
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VÄRNAMO KOMMUN sida 5(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

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

Gatuarbeten  vid 

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

Ledningsseparering el TU TU 226 2 000 700 700 700 700

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

Broar-viadukter TU TU 008
210005/0

024 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009
210004/0

015 300 300 300 300 300

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

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

Väderskydd och hållplatser TU TU 015
210007/0

028 100 100 100 100 100

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 210046 2 000 250

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 210018 6 000 4 000

Ny förbindelse över järnvägen

tidigare namn Renovering av 

viadukten
KF-

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

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 11 000 500 10 500

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

D2
Ärende D1

51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 210045 3 500 3 000

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 800 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 500 500

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd821/1618154211699/TU017_12311001Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82c/1618154211883/TU226Ledningsseparering el.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81a/1618154211576/TU007_13311004Forbattringgatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81b/1618154211593/TU008_12311002Broarochviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81c/1618154211611/TU009_13311005Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c0/1619723942927/TU023_15311004Utsmyckningrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bf/1619723911924/TU024Atgardercentrumutv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81f/1618154211665/TU015_12311003Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd822/1618154211716/TU022_15313002Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.7f89d17e1793bfb8ecd257f/1621858334433/KF025Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd827/1618154211800/TU218_Karlsdalv%C3%A4giboomr%C3%A5de1924900007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd828/1618154211819/TU219_Utf Vaxjov_Smalandsg_1924930008.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd815/1618154211505/KF243_17311010TrafikatgarderProstsjon.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-
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löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Gc-vägar

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

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 500 100 100 100

Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv

KF-

beslut KF 253 5 000 5 000

Samåkningsparkering NÖ infarten TU TU 222 1 000 1 000

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

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 210003 100 100 100 100 100

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

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

Cykelparkering TU TU 227 1 000 1 000

Belysning

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

Belysning lekplatser TU TU 057 500 500

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

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

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

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

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

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

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 214004 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020 214023 1 307

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

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

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

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 1 000 1 000

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

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

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

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211)
220005/

1211 300 300 300 300 300

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 300 300 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071
220001/1

202 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 11 000 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

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

Ny bassängyta
KF-

beslut KF 248 220034 28 500 3 000 25 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 25 000 25 000

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 2 500 2 000

Ny belysning Gröndals konstgräs TU KF 262 700 700

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 50 000 100 000 200 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd832/1618154260076/KF090motionssparBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.49d917dc1792307855678/1619932082717/TU214boknings_bidragssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bc/1619723803035/KF083ProjektbladtoalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd830/1618154260044/KF017Aktivitetsytormplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82d/1618154259988/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82e/1618154260002/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82f/1618154260025/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bb/1619723803023/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd833/1618154260090/KF248NyBassangyta1934002001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd835/1618154260124/KF250NyIsyta_1934005001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd837/1618154260158/KF262NybelysnGrondalskonstgras.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd838/1618154260182/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd836/1618154260144/KF251_OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

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

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

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

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 800 800 800 800 0

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

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

Planerat fastighetsunderhåll 

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

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

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088 20 000 8 000 10 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park
KF-

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

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

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

Östboskolan Hus E, 

Ombyggnad av elevhem till 

förvaltn.lokaler/bostäder??
KF-

beslut KF 209 30 000 12 500 15 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 6 000 5 000

Personalutrymme arenaservice
KF-

beslut KF 256 2 000 2 000

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 5 000 1 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 9 000 3 000 3 000 3 000

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut KF 257 1 500 1 500

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd856/1618154330650/TU050Energisparatgarderarligta.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd857/1618154330662/TU051Oforutseddafastighinvarl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd859/1618154330692/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd859/1618154330692/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85a/1618154330706/TU054Ventilationsombyggnarligt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85b/1618154330720/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85c/1618154330731/TU056Planeratunderhallreinvest.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85c/1618154330731/TU056Planeratunderhallreinvest.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd841/1618154330358/KF082FdVastrabokokobadrummm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd843/1618154330385/KF088OmbtillforvaltnlokHusDOstbo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd843/1618154330385/KF088OmbtillforvaltnlokHusDOstbo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83c/1618154330277/KF059GrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83a/1618154330253/KF054OmbyggnadavStadshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd846/1618154330427/KF209OmbyggnforvHusEOstbosk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83e/1618154330313/KF067Borgenstuganombrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd851/1619674132117/KF256Personalutrarenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84f/1618154330549/KF254Matsalpersutrgatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84f/1618154330549/KF254Matsalpersutrgatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd850/1618154330564/KF255Miljohuskommfastigh.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd850/1618154330564/KF255Miljohuskommfastigh.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd852/1618154330592/KF257ReservkraftLinneberg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd847/1618154330439/KF217Skogslyckanombyggnbostadr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd847/1618154330439/KF217Skogslyckanombyggnbostadr.pdf
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Objekt Nämnd

Projekt-
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med:
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för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900 900 900 900 900

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 233010 12 000 5 000 6 000

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5000

Rörstorpsskolans kök

KF-

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

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 5 000 5 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 234005 48 000 18 000

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 234012 45 000 23 000

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 234009 45 000 24 719 15 000

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

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

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 30 000 10 000 20 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

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

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

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

avd
KF-

beslut KF 244 45 000 45 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd858/1618154330674/TU052Storkoksutrarligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd853/1618154330606/KF258Akantennyttsyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bd/1619723854999/KF259Rorstorpsskolanskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/skolor

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

Skoltomt Bolaskogen TU

Från år 

2020 231036 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

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

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 350 000 60 000 140 000 140 000

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 235034 100 800 30 000 69 500

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85d/1618154330789/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd844/1618154330400/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd849/1618154330465/KF224NybyggngrundskVmovastraF6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd849/1618154330465/KF224NybyggngrundskVmovastraF6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84d/1618154330522/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84d/1618154330522/KF246Nybyggnadavgrundskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6be/1619723855012/KF261T%C3%A5nn%C3%B6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83f/1618154330333/KF069Figygenomgripandeombyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd840/1618154330346/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd840/1618154330346/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd845/1618154330413/KF096Rydaholmsskolaomtillbyggn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd845/1618154330413/KF096Rydaholmsskolaomtillbyggn.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

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

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

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

Inventarier, Gymnasiet och 

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

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 100 130 130 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox

Ärende 

D4 400

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

Inventarier, förskola väst 

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

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

Inventarier förskola Bredaryd

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

Inventarier förskola Öst 

Magnusgatan samt 

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

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

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

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

Inventarier förskola Ekenhaga 

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

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

Inventarier Trälleborgsskolan 

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

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan BUN BUN 010 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 900 900

Ny F-3 skola Väster samt 

konsekvensbeskrivning BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 8 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola 

samt konsekvensbeskrivning BUN BUN 029 11 200 4 000 7 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

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

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

Matsal Enehagen/Åkanten BUN BUN 032 150 150

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 500 250

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96d/1617640109329/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96e/1617640109342/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d975/1617640109435/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c5/1619725405865/D4. Kulturskolan, investeringar Ks %C2%A7 167, 210413.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96c/1617640109315/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3e/1618330345964/BUN034NYfskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d97d/1617640109542/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d970/1617640109368/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d976/1617640109447/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d982/1617640109650/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96f/1617640109355/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d984/1617640109687/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3d/1618330345952/BUN032OmbyggnationmatsalEnehagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d986/1617640109712/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 12(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

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

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 360 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 310 5 310 5 310 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 3 000

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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204

https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d948/1617634166585/ON005InventariernyalokExpo.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001
180001- 

180004 485 485 485 485 485

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

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94b/1617634207563/ProjektbladMBN001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94c/1617634207579/ProjektbladMBN002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94d/1617634207591/ProjektbladMBN003.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001,101

SBN 003,102
130001, 

130002 1 260 845 545 1 425 630

Mätintrument SBN SBN 002 130301 420 0 300 0 0

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

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 250 70 100 200 100

Fordon, Räddningstjänst

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

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN

SBN 004,104 

SBN 005,104 130730 340 155 350 395 480

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d923/1617633968595/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d923/1617633968595/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d924/1617633968611/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d925/1617633968624/4SBN101Ovningsfalt RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 83 125 150 150 150

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

Konstanslag KN KN 004 150002 190 200 200 200 200

Bokbuss KN KN 005 150006 0

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

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

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

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93d/1617634103754/KN001prjbl2021inv150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93e/1617634103767/KN002prjbl2021it150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d940/1617634103793/KN004prjbl2021konst150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d941/1617634103804/KN005prjbl2021buss150006.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d942/1617634103815/KN006prjbl2021bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93f/1617634103780/KN003prjbl2021kn150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d943/1617634103826/KN007prjbl2021tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001
2886/1 

40000 75 410 80 80 90

IT utrustning SN SN 002
2889/ 

140002 28 280 255 320 245

Utrustning GIS-verksamhet flyttats från 

SBN SN 75 75

Måltidsservice

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

Logistik

Lösen av förvaltningars 

minibussar
SN

SN 032
1007/ 

145000 80 80 80 80

Fordonsadministrationsystem

SN

SN 034 nytt 200 100

Fordon understigande 3,5 ton

SN

SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur

SN

SN 035 500 500 200 200 500

Frankeringsmaskin SN SN 036 250

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 600

It-avdelningen

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

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141008,

141010,

141012,

141017 2 000 1 500 600 500 500

Stabil och pålitlig leverans av system 

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

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141007,

141009,

141016 2 150 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028
141015,

141018 2 300 2 400 2 600 2 600 2 600

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

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

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

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


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 455 810 630 455 810

SUMMA KS/CAMPUS 455 810 630 455 810

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(23)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering
KS:s anslag för investeringsavvikelser 

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

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

Kommunstyrelse/Kommunledningsför

valtning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 420 400 400 400 400

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

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

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

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

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

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

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

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123

    

Modul:  

Budget/ 

prognos:

 600 tkr 200

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

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

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


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

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

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

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

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 8 100

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS

KS103 

(007)

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS

KS104 

(008)

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 5 000 15 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS

KS105 

(033)

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 14 000 1 000

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

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

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 3 500 3 000

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

Nytt bostadsområde Värnamo KS

KS107 

(041) 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS

KS108 

(013) 12 500 12 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS116 5 000 1 000 3 500

Rydaholm  - bostäder KS

KS109 

(015) 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS

KS110 

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

exploateringsområden KS KS117 3 000 1 000 1 000

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d951/1617640039767/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d953/1617640039801/KSMEXX103Norra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95a/1617640039910/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95b/1617640039929/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95c/1617640039945/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95e/1617640039973/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3a/1618330259795/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d957/1617640039864/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95f/1617640039989/KSMEXX116Savrarp1_112OsthamraRyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d958/1617640039880/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d959/1617640039898/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS137 21 000 20 000

Bredaryd, Ängarna mm KS

KS132 

(024) 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS

KS133 

(025) 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 000 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS

KS135 

(028) 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS

KS136 

(029) 1 000 1 000 1 000 1 000

72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

BOSTÄDER

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

VERKSAMHETER

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

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

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

20(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d967/1617640040124/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d962/1617640040040/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d963/1617640040056/KSMEXX133Forsheda vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d964/1617640040072/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d966/1617640040105/KSMEXX136Ovrortervht.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(23)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

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

Övervakningssystem VA TU TU 100

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 1 000 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 300 300 300 300 300

Upprustning av Lanna ARV och 

VV. TU KF 139 3 000 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

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

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 301016 23 000 6 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 304065 23 000 6 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102

302002/

0614 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 30 000 14 000 15 000

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 17 200 8 600 8 600

VA nv Hindsen KF-

beslut KF 151 301019 7 000 7 000

Renovera vattentornet VMO
KF-

beslut KF 121 302005 15 000 14 500

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 302001 500 500

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

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 1 000 500

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 2 000 2 000

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

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

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

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


VÄRNAMO KOMMUN sida 22(23)

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

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

Avloppspumpstationer TU TU 103

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 300 300 300 300 300

Gasmotor Pålslund

KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Rydaholms avloppsverk

KF-

beslut KF 107 5 500 3 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd

KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2

KF-

beslut KF 111 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104

304050/

0020 17 500 19 500 19 500 22 500 25 000

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

Brandposter TU TU 105

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106

0016/ 

0017 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 750 750 1 000 1 000 1 000

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

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 304007 51 000 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 13 500 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159 2 000

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

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

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Alliansen

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall 

kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

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

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

 

Miljöpartiet finansierade budgetförslag för 2022–2024. 

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

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

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

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

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

jobbskatteavdrag. Miljöpartiets budget genomsyra en hållbar framtid för Värnamo kommun 

där vi ersätter jaget mot viet.   

 

Skol och Ungdomssatsningar för en hållbar framtid 

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

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

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

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

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

stärka elevhälsan 

 

Äldrevård och omsorgen   

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

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

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

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

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

stort individuellt ansvar och digitala administrativa hjälpmedel skall utvecklas Miljöpartiet 

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

Äldrecenter/hemhälsovård ihop med region 

 

Klimat och miljöutveckling 

Vi Miljöpartiet tillgodoser medel till Tekniska förvaltningen för att miljöutredningar av 

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

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

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

 

 

Social säkerhet 

Prioritera förbyggnad av ungdomsbrottslighet med utökat fältarbete vilket förhindra att 

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

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

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

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

fältassistent +650 tkr 

 

Investeringar 

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

utan tillför denna investering kostnad till en framtida ny simhall 

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

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

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

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

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

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

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

genomförs hållbart med mesta möjliga miljötänk med trähus och lågt resurskrävande 

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

känsligt område för rekreation. 

 

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

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

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

lånevolymer gällande investeringar.   

 

Miljöpartiet de Gröna 26/5 -2021 

Jörgen Skärin 
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Belopp i tkr

2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 332 741 425 812 411 994 181 930 156 415

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

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

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering 511 991 585 862 538 394 248 630 252 015

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

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

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 471 991 533 862 485 994 190 630 190 515

Miljöpartiet

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

1(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

Tekniska utskottet 270 596 368 070 361 344 129 920 104 720

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

Omsorgsnämnd 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 7 595 1 070 2 795 4 670 5 535

Kulturnämnd 2 773 2 975 2 700 2 700 2 600

Servicenämnd 16 733 14 577 8 800 8 080 5 415

Kommunstyrelse/Campus 455 810 630 455 810

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

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 332 741 425 812 411 994 181 930 156 415

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

2(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(23)

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026

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

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

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

Fritid 6 750 16 450 13 450 5 750 2 850

Fastighet 216 959 274 850 267 624 71 850 72 550

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 270 596 368 070 361 344 129 920 104 720

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

3(23)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU Enl plan TU 001
200001/

0002 80 100 100 100 100

IT-utrustning TU Rev. TU 003
200002/

0003 400 300 250 250 250

Lakvattenrening TU Enl plan TU 109
200003/

1138,0640 500 500 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU Enl plan KF 027 3 200005 3 000

Skyfallsvägar/översvämningså

tgärder
KF-

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

Översvämningsåtg Omr 1 

östermalm-Malmövägen
KF-

beslut KF 043

Översvämningsåtg Omr 2a 

Karlsdal
KF-

beslut KF 044

Översvämningsåtg Omr 2b 

Pelikanen
KF-

beslut KF 045

Översvämningsåtg Omr 3 

Åbroparken-Lasarettsomr
KF-

beslut KF 046

Översvämningsåtg Omr 4 

Tinas Ö
KF-

beslut KF 047

Översvämningsåtg Omr 5 Kv 

broarna - Finngatan
KF-

beslut KF 048

Översvämningsåtg Omr 6 

Finnvedsvallen-Sandgatan
KF-

beslut KF 049

Översvämningsåtg Omr 7 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 050
Översvämningsåtg Omr 8 Kv 

Spiggen
KF-

beslut KF 051

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

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa budgetmedel skall 

kunna användas skall startbeslut 

fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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y
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å
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80b/1618154128267/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd39/1618330227769/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80c/1618154128281/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80a/1618154128244/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8da/1619673732839/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8da/1619673732839/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt 

nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU Enl plan TU 017 3 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Gatuarbeten  vid 

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

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

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

Broar-viadukter TU Enl plan TU 008 3
210005/0

024 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU Enl plan TU 009 3
210004/0

015 300 300 300 300 300

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

Utsmyckning av rondeller TU

Från år 

2020 210030 0 0 0 0

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

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

028 100 100 100 100 100

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

Hastighetsplan TU

Från år 

2020 210019

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut Enl plan KF 024 3 210018 6 000 4 000

Ny förbindelse över järnvägen

tidigare namn Renovering av 

viadukten
KF-

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

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut Enl plan KF 010 3 11 000 500 10 500

Parkeringshus i Värnamo 

centrum
KF-

beslut Enl plan

KF 207

3 D2 51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut Enl plan KF 008 3 210045 3 500 3 000

Trafikåtg ny förskola 

Magnusgatan TU KF 009 3 1 000

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

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

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut Enl plan KF 243 3 5 000 5 000

Alvestav Rydaholm omv av väg TU

Från år 

2020 210014

Gc-vägar

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

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

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

Rondell Mossle, tidigare namn

Planskild korsning Mossle
KF-

beslut Enl plan KF 252 3 3 000

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd821/1618154211699/TU017_12311001Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82b/1618154211867/TU225Gatuarbetenvidlednforny.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82c/1618154211883/TU226Ledningsseparering el.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81a/1618154211576/TU007_13311004Forbattringgatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81b/1618154211593/TU008_12311002Broarochviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81c/1618154211611/TU009_13311005Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c0/1619723942927/TU023_15311004Utsmyckningrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bf/1619723911924/TU024Atgardercentrumutv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81f/1618154211665/TU015_12311003Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd822/1618154211716/TU022_15313002Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80f/1618154211416/KF024ForstudieByggn_InfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd810/1618154211433/KF025_13311003Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd810/1618154211433/KF025_13311003Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd810/1618154211433/KF025_13311003Nyforbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80e/1618154211397/KF010_06311001LagmansgOuchterlonyg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd814/1618154211492/KF207_16311002ParkeringshusiVmocentrum.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd80d/1618154211385/KF008UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd827/1618154211800/TU218_Karlsdalv%C3%A4giboomr%C3%A5de1924900007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd828/1618154211819/TU219_Utf Vaxjov_Smalandsg_1924930008.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd815/1618154211505/KF243_17311010TrafikatgarderProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd819/1618154211562/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd818/1618154211546/TU005Gcvag_Nydalavagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd829/1618154211834/TU221Sakraskolvagar_1924900002.pdf
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Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut Rev. KF 253 3 5 000 5 000

Samåkningsparkering NÖ infarten TU Enl plan TU 222 3 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU Enl plan TU 203 3 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU Enl plan TU 010 3 210003 100 100 100 100 100

Gc-väg Doktorsgatan TU Enl plan KF 205 3 211017

GC-väg Gränsgatan TU TU 223 3

GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3

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

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

Storgatan, gångfartsområde TU

Från år 

2020

Cykelparkering TU Enl plan TU 227 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU Enl plan TU 016 3 212001 1 700 1 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU Nytt TU 057 500 500

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU Enl plan TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

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

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU Enl plan

TU 030-

034 3 214001 5 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU Rev. KF 019 3 214014 1 300 1 300 500 500 500

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU Enl plan KF 020 3 214004 100 100 100 100 100

Apladalen byggnader TU

Från år 

2020 214023 1 307

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut Enl plan KF 014 2 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU Enl plan TU 210 3 500 500

Vråenparken TU

Från år 

2020 214015

SUMMA TU, Gator mm 43 907 67 870 77 420 49 470 26 470
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd817/1618154211532/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82a/1618154211850/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd826/1618154211782/TU203Centrumfornyelsegaytor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81d/1618154211632/TU010Tillg%C3%A4nglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd813/1618154211474/KF205_Gcv%C3%A4gDoktorsgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd811/1618154211447/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd812/1618154211460/KF034GCledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8db/1619673799046/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd820/1618154211680/TU016Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd825/1618154211765/TU057Belysninglekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd824/1618154211747/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd824/1618154211747/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd81e/1618154211648/TU012Ovrinvgataoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88c/1618156334844/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88c/1618156334844/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88a/1618156334799/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88b/1618156334815/KF020InvenligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd88b/1618156334815/KF020InvenligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd889/1618156334783/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd888/1618156294575/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut Enl plan KF 090 3 1 000 1 000

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

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

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

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

Satsning spontanidrott kransorter TU Rev.

TU071 

(TU 211) 2

220005/

1211 300 300 300 300 300

Satsningar Borgens anläggningar TU Rev.

TU 071 

(TU 212) 2 300 300 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU Rev. TU071 2

220001/1

202 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Konstsnö Borgen
KF-

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

Forshedabadet
KF-

beslut Enl plan KF 013 3 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut Enl plan KF 015 3 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas
KF-

beslut Enl plan KF 016 3 2 000 2 000

Byta konstgräs Ljusevecka
KF-

beslut Enl plan KF 018 3 3 000 0

Ny bassängyta tas bort /Ny simhall
KF-

beslut Enl plan KF 248 3 220034

Ny isyta
KF-

beslut Enl plan KF 250 3 25 000 25 000

Investeringsbehov utifrån utredning kring konstgräs TU TU 213 3

Klar, tas 

bort

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på 

utredning TU Rev. KF 249 3 2 500 2 000

Ny belysning Gröndals konstgräs TU Nytt KF 262 700 700

Utrusta nya idrottshallar

Ny simhall
KF-

beslut Nytt KF 263 350 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut Enl plan KF 251 3 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 6 750 16 450 13 450 5 750 2 850

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd832/1618154260076/KF090motionssparBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.49d917dc1792307855678/1619932082717/TU214boknings_bidragssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bc/1619723803035/KF083ProjektbladtoalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd830/1618154260044/KF017Aktivitetsytormplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8dd/1619674048083/TU071inventarieridrottsanl2020.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82d/1618154259988/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82e/1618154260002/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd82f/1618154260025/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bb/1619723803023/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd831/1619674048068/KF018BytakonstgraLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd833/1618154260090/KF248NyBassangyta1934002001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd835/1618154260124/KF250NyIsyta_1934005001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd834/1618154260110/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd837/1618154260158/KF262NybelysnGrondalskonstgras.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd838/1618154260182/KF263Nysimhall.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd836/1618154260144/KF251_OmbyggnrenovSorsjostall.pdf
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Fastighet

Energisparåtgärder TU Enl plan TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU Enl plan TU 051 231005 4 500 4 500 4 500 4 500 3 500

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU Enl plan TU 053 231011 800 800 800 800 0

Ventilationsombyggnader TU Enl plan TU 054 231014 2 000 2 000 2 000 2 000 0

Städ- och tvättmaskiner TU Rev. TU 055 3 230002 150 150 150 150 150

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU Rev. TU 056 3 0766 15 000 16 000 16 500 17 000 19 000

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

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut Rev. KF 088 1 20 000 8 000 10 000

Utemiljö helhetslösning Östbo
KF-

beslut

Ingen 

budget 

2022 - KF 065 2 231052

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park
KF-

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

Rörstorpsskolan idrottshall, 

renovering VVS och omkl. TU

Ingen 

budget 

2022 - KF 210 3 235016

Kärda skola, tillbyggnad av 

omlädningsrum TU

Ingen 

budget 

2022 - KF 211 3 235017

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

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

Östboskolan Hus E, 

Ombyggnad av elevhem till 

förvaltn.lokaler/bostäder??
KF-

beslut Rev. KF 209 3 30 000 12 500 15 000

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut Enl plan KF 067 3 6 000 5 000

Personalutrymme 

arenaservice
KF-

beslut Nytt KF 256 2 000 2 000

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut Nytt KF 254 5 000 1 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

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

Reservkraft Linneberg
KF-

beslut Nytt KF 257 1 500 1 500

Räddningstjänsten. Ny 

räddningsstation Bor
KF-

beslut

Utgår, 

annan 

lösning KF 213

Fastighet/Omsorg

Skogslyckan ombyggnad av 

bostadsrätter (brf) TU Enl plan KF 217 2 232001 3 000 1 000
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KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

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

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

K
a
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y

ln
iv

å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU Enl plan TU 052 233006 900 900 900 900 900

Mossleskolan Värnamo omb 

av kök TU

Ingen 

budget 

2022 - KF 063 3 233011

Linneberg kök TU

Ingen 

budget 

2022 -

Från år 

2020

Figy ombyggnad av kök och 

matsal
KF-

beslut

Ingen 

budget 

2022 - KF 061 2 233004

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

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

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut Nytt KF 258 3 5 000 5000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut Nytt KF 259 3 15 000 7 500 7 500

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

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

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut Rev. KF 085 2 234005 48 000 18 000

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut Enl plan KF 058 2 234012 45 000 23 000

Ny förskola i Värnamo nr 2,      

4 avdelningar Mosslelund TU

Ingen 

budget 

2022 - KF 084 0 0100

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

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

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

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

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

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

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

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

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut Enl plan KF 245 3 45 000 45 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut Enl plan KF 244 3 45 000 45 000
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd858/1618154330674/TU052Storkoksutrarligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84a/1618154330481/KF240Tralleborgsskolakokrenov.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd853/1618154330606/KF258Akantennyttsyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6bd/1619723854999/KF259Rorstorpsskolanskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84e/1618154330537/KF247OmbyggnEnehagensskolaskok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd842/1618154330373/KF085Bredarydnyfsk6avdu200525.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd83b/1618154330265/KF058NyfskVmonr36avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8df/1619674132096/KF075NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd848/1618154330451/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8de/1619674132082/KF074NyfskVmonr46avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd855/1619674132126/KF260Pepparmyntanfskunderhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84c/1618154330506/KF245NyfskSodraLjusseveka6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd84b/1618154330491/KF244NyfskSoderSjukhuset6avd.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.
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Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

K
a
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y

ln
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KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Fastighet/skolor

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

Skoltomt Bolaskogen TU Enl plan

Från år 

2020 231036 274

Bredaryds skola ny musiksal TU

Ingen 

budget 

2022 -

Från år 

2020 235018

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

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

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

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

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut Enl plan KF 246 3 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut Nytt KF 261 3 6 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

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

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut Enl plan KF 081 3 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut Enl plan KF 096 3 10 000 10 000

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

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

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

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

Förskola inventarier BUN Enl plan

BUN 

004a 160100 420 784 784 840 840 840

Grundskola inventarier BUN Enl plan

BUN 

004b 1 080 2 016 2 016 2 160 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

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

Kulturskolan inventarier BUN Enl plan BUN 011
160401, 

160402 100 130 130 160 160 160

Kulturskolan, dramasal/blackbox Nytt 400

Arbetsmiljöåtgärder BUN Enl plan BUN 002 591 900 900 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst 

Mossleplatån BUN Enl plan BUN 007 1 800 0 0 0 0 0 1 800

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

Inventarier förskola norr 

Trälleborg BUN Rev. BUN 008 0

Inventarier förskola Bredaryd

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

Inventarier förskola Öst 

Magnusgatan samt 

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

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN Enl plan BUN 030 1 800 0 0 0 0 0 1 800

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

Inventarier förskola Rydaholm, 4 

avd BUN Enl plan BUN 023 0 0 0 0 0 0

Inventarier förskola Ekenhaga 

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

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

Inventarier Trälleborgsskolan 

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

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan BUN Rev. BUN 010 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN Rev. BUN 012 900 900

Ny F-3 skola Väster samt 

konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN Enl plan BUN 018 8 000 8 000

Inventarier Rydaholms skola BUN Enl plan BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola 

samt konsekvensbeskrivning BUN Rev. BUN 029 11 200 4 000 7 200

IT satsning BUN Enl plan BUN 005
160501-

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

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

Matsal Enehagen/Åkanten BUN Rev. BUN 032 150 150

K
a

lk
y

ln
iv

å

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96b/1617640109302/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96d/1617640109329/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96e/1617640109342/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d973/1617640109408/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d975/1617640109435/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5f6c5/1619725405865/D4. Kulturskolan, investeringar Ks %C2%A7 167, 210413.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96c/1617640109315/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d971/1617640109381/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3e/1618330345964/BUN034NYfskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d972/1617640109393/BUN008fsktralleborg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d972/1617640109393/BUN008fsktralleborg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d989/1617640932639/BUN017fskBredaryd_samt_ konsekvensbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98a/1617640932656/BUN021fskMagnusgatan_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d983/1617640109667/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d97d/1617640109542/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98b/1617640932669/BUN024fskEkenhaga_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d970/1617640109368/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d98c/1617640932686/BUN025Tralleborgssko_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d974/1617640109421/BUN010IdrottGrondal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d976/1617640109447/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d988/1617640932625/BUN014NyskolaF3Vaste_konsekvensb.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3b/1618330345925/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d982/1617640109650/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3c/1618330345939/BUN029Nygrundskolakonsekvbeskr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d96f/1617640109355/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d984/1617640109687/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3d/1618330345952/BUN032OmbyggnationmatsalEnehagen.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status
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Projekt-
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Projektnr 
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Projekt-
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

Säkerhetshöjande åtgärder BUN Rev. BUN 033 500 250

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

12(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d986/1617640109712/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

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

Larm och säkerhet

ON Enl plan ON 004
170100-

170103 360 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON Enl plan ON 003
170200-

170210 5 310 5 310 5 310 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON Rev. ON 005 3 000

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

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d945/1617634166549/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d947/1617634166574/ON004Larmochsakerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d946/1617634166564/ON003Inventarbetsmedteknhjalpm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d948/1617634166585/ON005InventariernyalokExpo.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN Enl plan MBN 001
180001- 

180004 485 485 485 485 485

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

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

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

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94b/1617634207563/ProjektbladMBN001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94c/1617634207579/ProjektbladMBN002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d94d/1617634207591/ProjektbladMBN003.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN Rev.

SBN 001,101

SBN 003,102
130001, 

130002 1 335 845 545 1 425 705

Mätintrument SBN Enl plan SBN 002 130301 420 0 300 0 0

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

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN Rev. SBN 102 130720 250 70 100 200 100

Fordon, Räddningstjänst

SBN Rev. SBN 103 130701 5 000 0 1 200 1 900 3 500

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN Rev.

SBN 004,104 

SBN 005,104 130730 340 155 350 395 480

TOTALSUMMA SBN 7 595 1 070 2 795 4 670 5 535

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d923/1617633968595/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d923/1617633968595/1SBN001003Inventariermoblerit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d924/1617633968611/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d925/1617633968624/4SBN101Ovningsfalt RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d926/1617633968639/5SBN102Utlarmering RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d927/1617633968652/6SBN103Fordon RTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d928/1617633968664/7SBN104AndningsskyddMaterRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN Enl plan KN 001 150000 83 125 150 150 150

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

Konstanslag KN Enl plan KN 004 150002 190 200 200 200 200

Bokbuss KN Rev. KN 005 150006 0

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

Konstnärlig gestaltning  KN KN Enl plan KN 003 150003 400 500 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN Enl plan KN 007 150004 700 700 700 700 700

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

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93d/1617634103754/KN001prjbl2021inv150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93e/1617634103767/KN002prjbl2021it150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d940/1617634103793/KN004prjbl2021konst150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d941/1617634103804/KN005prjbl2021buss150006.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d942/1617634103815/KN006prjbl2021bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93f/1617634103780/KN003prjbl2021kn150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d943/1617634103826/KN007prjbl2021tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(23)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN Rev. SN 001
2886/1 

40000 75 410 80 80 90

IT utrustning SN Rev. SN 002
2889/ 

140002 28 280 255 320 245

Måltidsservice

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

Logistik

Lösen av förvaltningars 

minibussar
SN

Enl plan SN 032
1007/ 

145000 80 80 80 80

Fordonsadministrationsystem
SN

Rev. SN 034 nytt 200 100

Fordon understigande 3,5 ton
SN

Rev. SN 033
1008/ 

145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

Enl plan SN 035 500 500 200 200 500

Frankeringsmaskin SN Enl plan SN 036 250

Produktionsskrivare till interntryckeri SN Enl plan SN 037 600

Kontaktcenter

It-avdelningen

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

Bra digital arbetsplats

SN Enl plan SN 017

141002,

141008,

141010,

141012,

141017 2 000 1 500 600 500 500

Stabil och pålitlig leverans av system 

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

Säker digital identitet och åtkomst SN Rev. SN 026

141007,

141009,

141016 2 150 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN Enl plan SN 028
141015,

141018 2 300 2 400 2 600 2 600 2 600

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

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

SUMMA SN 16 733 14 577 8 800 8 080 5 415

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92b/1617634040897/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92c/1617634040910/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92e/1617634040937/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d934/1617634041007/SN032Losenminibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d934/1617634041007/SN032Losenminibuss.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d936/1617634041049/SN034Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d935/1617634041035/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d937/1617634041061/SN035Utbyggnadladdinfra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d938/1617634041074/SN036Frankeringsmaskin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d939/1617634041090/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92d/1617634040924/SN004Programvaracentralt.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92f/1617634040948/SN017Bradigitarbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d92f/1617634040948/SN017Bradigitarbetspl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d930/1617634040963/SN018Stabilleveransavsyst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d930/1617634040963/SN018Stabilleveransavsyst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d931/1617634040975/SN026Sakerdigitalident.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d932/1617634040986/SN028Tillrackliguppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d932/1617634040986/SN028Tillrackliguppkopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d933/1617634040997/SN029Hjalpochstod.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93a/1617634041104/SN038Innovationochverksutv.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd
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jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA Enl plan KS 101

100901

100902

100903 455 810 630 455 810

SUMMA KS/CAMPUS 455 810 630 455 810

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d90e/1617608003315/KS101Campus.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS Enl plan KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS Enl plan KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsför

valtning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF Rev. KS 001
100100/

100101 420 400 400 400 400

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

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

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

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

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

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

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

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF Rev. KS 011 100123

     600 tkr

Modul:  

Budget/ 

prognos 200

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

Upphandlingssystem
KS/KLF

Rev.

KS 019 
(UN 004) 100127 0

Inköpsanalyssystem
KS/KLF

Enl plan

KS 020 
(UN 006)

Projekt i samarbete med MSB  

KS/KLF Enl plan KS 021 100105

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

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

jmf med

201126

Projekt-
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Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS Enl plan

KS101 

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

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS Enl plan

KS102 

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

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS Enl plan KS140 8 100 8 100

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS Enl plan

KS103 

(007)

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS Enl plan KS 111 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS Enl plan

KS104 

(008)

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 5 000 15 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS Enl plan

KS105 

(033)

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 14 000 1 000

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

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

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS Enl plan KS 114 3 500 3 000

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

Nytt bostadsområde Värnamo KS Rev.

KS107 

(041) 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS Enl plan

KS108 

(013) 12 500 12 000 500

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

Rydaholm  - bostäder KS Rev.

KS109 

(015) 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS Enl plan

KS110 

(016) 1 000 1 000 1 000

Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS Enl plan KS117 3 000 1 000 1 000

VERKSAMHETER

Sydsvenska Krysset, Värnamo 

Bredasten etapp 3 (del av Nöbbele 

7:2) KS Enl plan

KS130 

(018-019)

420003, 

(2887/13

102)

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

Norregård, Värnamo KS Rev.

KS131 

(022)

Bredaryd, Ängarna mm KS Rev.

KS132 

(024) 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS Rev.

KS133 

(025) 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS Rev.

KS134 

(026-027) 9 000 9 000

Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS Rev.

KS135 

(028) 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS Enl plan

KS136 

(029) 1 000 1 000 1 000 1 000

72 000 36 500 40 100 5 000 52 400

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d951/1617640039767/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d952/1617640039782/KSMEXX102Arkeologimm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d968/1617640040149/KSMEXX140Medfinvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d953/1617640039801/KSMEXX103Norra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95a/1617640039910/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d954/1617640039815/KSMEXX104SodraLjussevekeProsts.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d955/1617640039831/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95b/1617640039929/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95c/1617640039945/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95d/1617640039958/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95e/1617640039973/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfdd3a/1618330259795/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d957/1617640039864/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d95f/1617640039989/KSMEXX116Savrarp1_112OsthamraRyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d958/1617640039880/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d959/1617640039898/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d960/1617640040006/KSMEXX117Asfalteringsuppdgaex.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d961/1617640040019/KSMEXX130SydvenskaKryssetvhtin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d961/1617640040019/KSMEXX130SydvenskaKryssetvhtin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d961/1617640040019/KSMEXX130SydvenskaKryssetvhtin.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d967/1617640040124/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d962/1617640040040/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d963/1617640040056/KSMEXX133Forsheda vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d964/1617640040072/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d965/1617640040090/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d966/1617640040105/KSMEXX136Ovrortervht.pdf
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Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

K
a

lk
y

ln
iv

å

BOSTÄDER

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

VERKSAMHETER

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

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

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

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR

21(23)
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat 

övergripande)

Vattenmätare byta abonnent TU Enl plan KF 120 3 301015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU Enl plan TU 100 3

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU Nytt KF 155 1 000 1 000

Övriga inventarier VA TU Enl plan TU 107 3

301001/

0649 400 400 400 400 400

Markanv Forsheda 5:108 

Delex TU

Ingen 

budget 

2022 -

Från år 

2020 303008

Åtg f minska översvämning TU

Ingen 

budget 

2022 -

Från år 

2020

Betäckn, brunnar TU Enl plan TU 115 3 300 300 300 300 300

Upprustning av Lanna ARV 

och VV.
KF-

beslut Enl plan KF 139 2 3 000 3 000

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut Rev. KF 122 3 301018 15 000 15 000 6 000 6 000 5 000

VA Hamra
KF-

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

VA Herrestad
KF-

beslut Rev. KF 131 2 304065 23 000 6 000 12 000

Industriområdet 

Minken/Mården
KF-

beslut Enl plan KF 123 3 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU Rev. TU 102 3

302002/

0614 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut Nytt KF 142 2 30 000 14 000 15 000

Reservtäkt Hindsen, 

Pumpstation och 

råvattenledning
KF-

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

VA nv Hindsen KF-

beslut Enl plan KF 151 3 301019 7 000 7 000

Renovering Alandsryds 

lågreservoar TU

Ingen 

budget 

2022 - KF 144 3

Renovera vattentornet VMO
KF-

beslut Enl plan KF 121 2 302005 15 000 14 500

Vattenverk utbyte av barriär 

UV-ljus TU Enl plan KF 141 3 302001 500 500

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

Skalskydd Ljusseveka TU Enl plan TU 119 3 1 000 500

Renovering Gällaryds 

vattenverk
KF-

beslut Rev. KF 143 3 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU
KF-

beslut Nytt KF 156 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka
KF-

beslut Nytt KF 157 2 000 1 000 1 000

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

K
a
lk

y
ln

iv
å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

22(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd860/1618154494605/KF120 Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87a/1618154495029/TU100Overvakningssystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd874/1618154494926/KF155Vattenkiosker.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd880/1618154495166/TU107OvrigainventarierVAN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd882/1618154495200/TU115 Betackningar brunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd869/1618154494743/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd869/1618154494743/KF139_UpprustningARVochVVLanna.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd862/1618154494640/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd865/1618154494684/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd866/1618154494697/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd863/1618154494655/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd863/1618154494655/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87b/1618154495043/TU102Vattenverkunderhallsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e2/1619674688279/KF142ReservtHindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd864/1618154494670/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e3/1619674688297/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcff8e3/1619674688297/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86d/1618154494807/KF144RenoveringavAlandsrydslagres.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86d/1618154494807/KF144RenoveringavAlandsrydslagres.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd861/1618154494624/KF121Renovera vattentornetVMO.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86a/1618154494761/KF141VattenvutbavbarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86a/1618154494761/KF141VattenvutbavbarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd884/1618154495274/TU117LjussevekaByteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd886/1618154495306/TU119SkalskyddLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86c/1618154494795/KF143-renoveringavGallarydsvattenv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86c/1618154494795/KF143-renoveringavGallarydsvattenv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd875/1618154494946/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd876/1618154494959/KF157NybrunnLjusseveka.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Status

jmf med

201126

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

K
a
lk

y
ln

iv
å

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

Reningsverk övriga VA
KF-

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

Avloppspumpstationer TU Rev. TU 103 3

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

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

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut Nytt KF 160 4 000 4 000

Rydaholms avloppsverk
KF-

beslut Enl plan KF 107 3 5 500 3 000

Dannäs avloppsverk
KF-

beslut

Ingen 

budget 

2022 - KF 109 3 303010

Ohs avloppsreningsverk TU

Ingen 

budget 

2022 -

Från år 

2020 303002

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut Enl plan KF 145 3 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

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

Värnamo pumpstation P8 TU

Ingen 

budget 

2022 -

Från år 

2020 301017

Ny pumpstation Åminne
KF-

beslut

Ingen 

budget 

2022 - KF 146 3

Nydala, SBR-verk

KF-

beslut

Ingen 

budget 

2022 - KF 152 3

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU Enl plan TU 104 3

304050/

0020 17 500 19 500 19 500 22 500 25 000

Underhållsinvestering 

ledningsnät
KF-

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

Brandposter TU Enl plan TU 105 3

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU Enl plan TU 106 3

0016/ 

0017 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Flödesmätning VA-ledningar TU Rev. TU 114 2

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

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

Kvarteret Ynglingen 

Vråenparken TU

Ingen 

budget 

2022 -

Från år 

2020 304014

LTA-pumpar TU Enl plan TU 116 3 303013 600 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-

Bor
KF-

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

Dubbelmatning, Vråen-

Bredasten
KF-

beslut Rev. KF 148 3 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut Rev. KF 150 3 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut Rev. KF 137 3 13 500 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor
KF-

beslut Nytt KF 159 2 000

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 107 250 123 550 86 300 61 700 43 200

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

23(23)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd873/1618154494907/KF154 Reningsverk %C3%B6vriga orter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87c/1618154495082/TU103 Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd885/1618154495287/TU118ovrigainventarieravlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd879/1618154495014/KF160GasmotorPalslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85e/1618154494568/KF107Rydaholmsavlrenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd86e/1618154494821/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd85f/1618154494588/KF111Varnamopumpstation P2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87d/1618154495108/TU104LedningsfornyelseN.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd877/1618154494978/KF158Ledningsnat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd877/1618154494978/KF158Ledningsnat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87e/1618154495125/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd87f/1618154495137/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd881/1618154495185/TU114FlodesmatningVAledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd872/1618154494892/KF153 Dagvattenanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd883/1618154495222/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd867/1618154494710/KF136OverflednVmoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd867/1618154494710/KF136OverflednVmoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd870/1618154494853/KF148DubbelmVraensVToBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd870/1618154494853/KF148DubbelmVraensVToBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd871/1618154494874/KF150DubbelmatnLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd871/1618154494874/KF150DubbelmatnLjussevVraensva.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd868/1618154494726/KF137ymatnvattentillhogzonen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd868/1618154494726/KF137ymatnvattentillhogzonen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.13544eb7176e1d94bcfd878/1618154495000/KF159RenoveragamlaARVBor.pdf
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Vision  

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE VÄRNAMO.  

Övergripande mål 

Arbete och attraktivitet: ”Värnamo kommuns verksamheter ska ansvarsfullt arbeta för att 
främja ett hållbart arbetsliv och skapa en attraktivitet i kommunen”.  

 

Ansvar för kommande generationer; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på̊ ett 
meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö̈”.  

 

Pålitlig välfärd och samhällsservice; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på̊ ett 
ansvarsfullt och hållbart sätt möta alla sina medborgare”. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa 
mål. Redovisas till kommunstyrelsen senast i november 2021. 

 

Prioriterade områden 

För Socialdemokraterna är prioriterade områden i budgeten trygghet, välfärd, barn och 

unga, personal, attraktivitet och miljö. Varje område innefattar flera delar av kommunens 

verksamheter, allt ifrån kulturverksamhet till bostadsbyggnation och värdegrundsarbete, 

som gemensamt skapar en helhet.  

 

Vägledande grunder och principer 

Den socialdemokratiska kampen är i grund och botten en kamp mot orättvisor. Att tryggt 

möta framtiden i gemenskap ställer krav på̊ goda ekonomiska, humana, sociala och 

naturmässiga resurser att hushålla med för att aktivt och strategiskt arbeta bort orättvisor. 

Grundförutsättningarna för en framåtsträvande välfärdspolitik är just förhållningen till och 
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fördelningen av resurser; ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och kontroll över 

kommunens sätt att använda pengarna är avgörande. Ekonomisk hållbarhet ställer krav på̊ 

långsiktighet, och ordning och reda.  

För att säkra att kommunens verksamheter bedrivs effektivt och att alla de olika 

verksamheterna drar åt ett och samma håll, är det av största vikt att man ständigt arbetar 

med målstyrningsprocessen och kvalitetsuppföljningen i kommunens förvaltningar.  

 

Budgetförutsättningar 

Socialdemokraternas fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2022–2024 utgår 

ifrån samma material som kommunens Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades 

på budgetberedningen. Socialdemokraterna väljer dock att lägga en budget utifrån 

prognosen som Regeringen presenterat. 

 Året 2021 har likt året tidigare varit ett speciellt år där den globala Corona pandemin har 

påverkat vårt samhälle både ekonomiskt, socialt och framför allt hälsomässigt. 

Socialdemokraterna i Värnamo har välkomnat vaccinationerna mot Covid-19 som vi tror 

kommer att bidra till ett mer öppet samhälle likt det vi hade innan pandemin bröt ut. Med 

det sagt så tror vi dock att budgetåret 2022 delvis kommer att fortsätta påverkas av Corona 

pandemin och dess konsekvenser. Vi utgår dock ifrån att den Socialdemokratiskt ledda 

Regeringen kommer att fortsätta stödja kommuner och regioner i deras arbete med 

pandemin även när massvaccinationen är slutförd.   

 

Vi välkomnar också de historiska välfärdssatsningarna, särskilt inom äldreomsorgen samt för 

barn och unga, som den Socialdemokratiskt ledda Regeringen har lagt på kommuner och 

regioner. Med detta sagt kan man även här konstatera att det är skillnad på vilket parti som 

leder Regeringen och därmed vilket stöd som ges kommuner och regioner i deras 

välfärdsuppdrag.  
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Vi föreslår ingen ändring av skattesatsen och full löneutveckling samt pensioner ingår i vår 

beräkning. Skatteinkomster, statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning mm är helt enligt 

de siffror som Ekonomiavdelningen har tagit fram i sina analyser.  

Befolkningsutvecklingen har modifierats och går inte längre i enlighet med den prognos som 

kommunens Utvecklingsavdelning har presenterat då vi bevisligen inte har fått den 

befolkningsutveckling som var förväntad för år 2020 och inte heller år 2021, och 

omständigheterna kan bl. a. bero på den pandemiska utveckling som Covid-19 orsakar. Vi 

välkomnar givetvis högre befolkningsprognos men utgår i nuläget ifrån att det för år 2022 

kommer att öka med 104 personer.   

 

Driftbudget med resultaträkning 

Socialdemokraterna har som finansiellt mål 2,5% av det totala ekonomiska resultatet. I det 

fristående och fullt finansierade budgetförslaget som Socialdemokraterna lägger fram ligger 

det ekonomiska resultatet på 2,6% i genomsnitt för perioden 2022–2024. För att möta de 

investeringsutmaningar som framtiden bär med sig bör nettodriftkostnadens resultat inte 

understiga 2,5 % för att undvika att enbart låna upp ekonomiska medel till framtida 

investeringar.   

I vårt budgetförslag kompenseras nämnderna helt för de kostnader som uppstår vid 

nödvändiga behov av nya lokaler. Avdrag görs för återlämnade lokaler. Vår utgångspunkt är 

att kommunens egna lokaler (inkluderande bolagens) skall nyttjas givetvis i första hand och 

att externa lokaler hyrs endast i undantagsfall för permanent verksamhet. Äskanden ifrån 

samtliga nämnder som lagt i budgetberedningen finns inplanerade i budgeten och förväntas 

bifallas.  

Vi påminner också samtliga nämnders förvaltningar om att noga följa tillgången till olika 

externa bidrag som kan finansiera eller medfinansiera pågående verksamhet eller nya 

projekt. Vi vill också påminna nämndernas förvaltningar att särskilt följa tillgången till 

delfinansiering via EU-projekt då det inte enbart medför finansiering utan även värdefullt 
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erfarenhetsutbyte av andra verksamheter som av Socialdemokraterna ses som ett mervärde 

för kommunen.  

 

 

 

 Årsbudget  Budget    Plan Plan  
Belopp i tkr 2021 2022   2023 2024  
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -2 073 515  -2 140 122    -2 205 544  -2 271 728   
Skatteintäkter  1 699 524  1 791 175    1 852 075  1 907 638   
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift 430 650  420 952    404 301  413 676   
Finansiella intäkter 10 150  10 250    10 350  8 950   
Finansiella kostnader -5 961  -6 617    -8 180  -10 108   

ÅRETS RESULTAT  60 848  75 638    53 002  48 428   
             

 

Investeringsbudget 

Kommunens investeringsbehov fortsätter att öka i takt med att kommunen växer och vill 

växa. Det är positivt att kommunen arbetar med att attrahera till sig fler invånare men det är 

viktigt att komma ihåg att det med fler invånare också följer behov av bl. a fler bostäder, 

skolor, förskolor, trygghetsboenden, idrottslokaler och mötesplatser. Detta innebär att 

många investeringar som är kopplade till fastighetsbygge/renovering inte kan skjutas fram 

då behovet finns redan idag.  

Utöver dessa investeringar så ökar också behovet av IT-investeringar för att klara av den 

digitalisering som medborgarna liksom medarbetare förväntar sig av kommunen, men också 

för att hänga med i tiden och inte ligga flera steg efter i digitaliseringsutvecklingen. Här 

påminner vi om en genomtänkt plan för hur digitaliseringen ska effektivisera kommunens 
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arbete i olika verksamheter och att en dialog förs med IT-avdelningen för 

förvaltningssamverkan och ’smart nyttjande’.  

Bristen av träffsäkerhet i planering för investeringar skapar ett eftersläp och planerad 

investeringsvolym fortsätter att ligga högre än vad som är praktiskt genomförbart. Vi har i 

budgetförslag för år 2020 samt 2021 lagt ett uppdrag åt Ekonomiavdelningen att 

tillsammans med samtliga förvaltningar göra en genomlysning av vad som praktiskt är 

möjligt att genomföra och återkomma med en mer sanerad investeringsplan. Alliansen har 

tagit till sig detta och Kommunstyrelsen har under året 2020 samt 2021 gett Tekniska 

utskottet i uppdrag att titta på investeringsbudgeten och sett över budgetbeloppen. Här 

behöver dock göras mer.  

Vi är medvetna om att det aldrig kommer gå att pricka rätt helt och hållet men kommunen 

behöver definitivt bli bättre på träffsäkerheten då detta i stor grad påverkar den finansiella 

planeringen och kostnaden. Här ser vi att samverkan mellan Tekniska förvaltningen, 

Samhällsbyggnads förvaltningen, Upphandlingsavdelningen samt Mark och exploatering är 

avgörande för ett lyckat investeringsarbete.    

Det finns en del skolor på landsbygden med lågt elevantal som resulterar i ”dyra” lokaler 

vilket tyder på en stark urbanisering. Socialdemokraterna vill trots detta inte föreslå en 

nedläggning av någon skola så länge man kan erbjuda bra skoltider med kompetent och 

kunnig pedagogisk personal. Hela kommunen ska leva!  

 I det Socialdemokratiska budgetförslaget har följande ändringar gjorts:  

 Exploateringssumma av Södra Ljusseveka är borttaget på 5 000 000kr för år 2022 

respektive 15 000 000kr för år 2023 då Socialdemokraterna inte vill bygga bostäder 

på Prostsjöområdet.  

 Under Tekniska utskottets avdelning för Gata/Park är projektet ”Karlsdal, väg i 

bostadsområde” med 800 000kr för år 2022 borttaget liksom ”Prostsjön, 

trafikåtgärder” med 5 000 000kr för år 2023, då Socialdemokraterna inte vill bygga 

bostäder på Karlsdalområdet eller Prostsjöområdet och ser därför inte att behovet 

att nya vägnät skapas i något av områdena.   
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 Kulturnämndens satsning på biblioteksfilialer flyttas fram och genomförandet 

förkortas. Socialdemokraternas förslag är att för år 2022 avsätta 1 750 000kr, för år 

2023 avsätta 1 750 000kr, samt får år 2024 avsätta 1 500 000kr.  

 Socialdemokraterna vill också tidigarelägga satsningen Konstsnö i Borgen till år 2022 

samt tidigarelägga byte av sarg och plexiglas i Rydaholms ishall samt Cykelparkering 

som vi anser vara en bidragande attraktivitets- och hållbarhetsfaktor.  

 Socialdemokraterna tar också bort avsatt medel för ny bassängyta då vi vill att 

kommunen bygger en ny simhall. 

 Ny satsning presenteras också i form av inomhusskatepark, dock planeras utredning 

till år 2023 men vi ser gärna att den startar tidigare i mån av kapacitet.   

I vårt förslag till budget anger vi en ram för de olika åren respektive 

förvaltningar/avdelningar. Detta förhållningssätt med ett utökat ”ramtänk” innebär en 

flexibilitet i genomförandet av planeringen och man blir inte heller låst vid förskjutning i tid 

på grund av olika omständigheter exempelvis överklaganden av detaljplaner.  

 

  Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026  
Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025 2026  
             
Tekniska utskottet 284 296 362 570 427 844 150 920 105 720  
          
Barn- och utbildningsnämnd 17 309 22 845 22 470 19 080 23 260  
          
Omsorgsnämnd 10 170 9 720 8 190 12 160 9 160  
          
Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265  
          
Samhällsbyggnadsnämnd 7 595 1 070 2 795 4 670 5 535  
          
Kulturnämnd 3 323 3 525 3 300 1 800 1 800  
          
Servicenämnd 16 733 14 577 8 800 8 080 5 415  
          
Kommunstyrelse/Campus 455 810 630 455 810  
          
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 4 345 3 980 3 800 3 600 3 650  
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SUMMA Skattefinansierad verksamhet 346 991 420 862 479 094 202 030 156 615  
                 

Avgiftsfinansierad verksamhet och hållbarhet 

Liksom tidigare vill vi påpeka att hela verksamheten är avgiftsfinansierad och därför är det 

också viktigt att inte låta kostnaderna sticka iväg då kommunen redan idag har en hög 

avgiftsnivå. Hela denna investering i vatten- och avloppsanläggningarna innebär ju också en 

stor satsning för att säkra miljön från föroreningar. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel. 

Respekten och kunskapen om vatten och avlopp behöver arbetas med och höjas i hela 

kommunen.  

Gällande investeringar i vatten och avlopp, anger vi också en ram. Det finns en långsiktig 

plan för upprustning av ledningarna och plan för reningsverk samt behov av utredning av 

reservvattentäkt vilket är viktigt för att säkra vattentillgången för våra invånare. Vår budget 

innebär en anpassning av möjligt genomförande liksom i uppdraget till övriga nämnder av 

pågående investeringsplaner, utan att peka ut specifika objekt. Vi ser att förnyelse och 

underhåll görs på det mest effektiva sätt, både gällande resurser och medel, men även med 

hänsyn till miljö. Vi beräknar en genomsnittlig anslutningsintäkt på 9 miljoner per år.  

 

Uppdrag till nämnder och styrelser 

Arbete och attraktivitet 

Samtliga nämnder och styrelser. 

Arbete och attraktivitet; ”Värnamo kommuns verksamheter ska ansvarsfullt arbeta för att 

främja ett hållbart arbetsliv och skapa en attraktivitet i kommunen”. 
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En grundförutsättning för trygghet är att man kan vara självförsörjande. Att ha ett arbete, en 

meningsfull fritid och möjligheten att påverka riktningen i sitt liv är grunden för framtidstro 

och trygghet. Utbildning är förutsättningen för arbete.  Vi kan konstatera att Värnamo 

kommun på grund av sitt geografiska läge och utvecklade infrastruktur har en fördel för att 

behålla och utveckla sitt geografiska arbetsmarknadsområde liksom kommunens egen 

personalförsörjning. För kommunens överlevnad, utveckling och konkurrenskraft är det 

avgörande att ha kompetenta medarbetare och att den kompetens som finns tas tillvara på 

bästa sätt, och att kommunen är en attraktiv kommun som man vill bo, arbeta och verka i.  

Våra förslag i driftbudgeten 

För att stimulera unga människor att söka sig till efterfrågade utbildningar anser vi att 

branschdagar ska ordnas i samband med att det är dags för unga att välja vidareutbildning. 

Vuxenutbildningen fyller här en roll även för dem som önskar eller behöver byta yrkesbana. 

Alla ungdomar som söker feriejobb hos kommunen ska erbjudas detta inklusive lämplig 

information om vad Värnamo Kommun ansvarar för och jobbar med. Kommunstyrelsen har 

ett särskilt uppdrag att jobba med ovanstående aktiviteter.  

1 000 000 kr satsas på Ungdomarna inklusive ungdomssamordnaren för att möta det 

demokratiunderskott som finns bland de unga och för att stärka kommunens arbete med 

barnkonventionen. Vi vill se att barn och unga involveras i frågor som inte är traditionella för 

målgruppen samt att kommunen medvetet arbetar med att skapa aktiva 

samhällsmedborgare bland ungdomarna genom att involvera dem i förankringsarbetet och 

här ser vi att barnkonventionen är rätt verktyg för att komma i mål.     

Nya pengar avsätts till kompetensutveckling av medarbetare och ledning inom Omsorgen för 

att hantera schemaläggning i en heltidskultur där målet är att ta bort delade turer, långa 

helger och varannan helg. Vi fortsätter också med anslag till Campus för att kunna 

genomföra ännu en sjuksköterskeutbildning samt förskollärarutbildning, något som främjar 

hela regionen och som säkerställer kompetensförsörjningen. 

Kompetensförsörjning och -utveckling av medarbetare inom nämndernas förvaltningar 

måste vi se mer av då kompetensbristen nu är ett faktum inom fler branscher. Vi vill se ett 
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långsiktigt strategiskt arbete inom den lokala arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. 

Särskilt vikt ska läggas på kommunens egna utmaningar av kompetensbrist och arbete med 

att långsiktigt säkerställa rekrytering av kompetent personal till framför allt 

kärnverksamheter, men även andra verksamheter som kommunen bedriver.  

Socialdemokraterna ger HR (personalavdelningen) uppdraget att göra en 

koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen i samtliga förvaltningar och i 

samverkan med förvaltningarna för att skapa en mer horisontell organisation för delvis år 

2022 men framför allt för år 2023–2024.      

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt uppdrag att ta fram relevanta och strategiska 

underlag för de planer och detaljplaner som behövs för ett hållbart samhällsbygge. En viktig 

del i det arbetet är Fördjupad översiktsplan Värnamo Stad samt 

Trafikförsörjningsprogrammet. Låga konsultkostnader eftersträvas i samtliga nämnder även 

om kompetens går före.  

Våra förslag i investeringsbudget 

För att kunna växa och stärka arbetsmarknaden och attraktiviteten krävs funktionella och 

attraktiva tomter och en väl planerad infrastruktur. Mark för verksamheter finns ännu synligt 

både vid Sydsvenska krysset och i anslutning till våra fyra större samhällen i kommunen. 

Områden för bostäder samt egna hem är däremot mer komplicerat. I våra fyra samhällen 

finns mark sedan länge men i Värnamo stad saknas aktuella detaljplaner i den utsträckning 

som efterfrågas. Förtätning av centrum har pågått under flera år och lär fortsätta i några år 

till. Vi påminner igen om behovet av parkering och grönytor för rekreation, lek och klimat. 

Vi avsätter pengar för nya bostadsområden där vi vill se förskola, möjlig skola och planerat 

boende för en åldrande befolkning ska växa fram på områden som exempelvis 

Mossleområdet, Helmershus, Åminne och Bor. Här ser vi att planeringen av nästnästa skola 

ska påbörjas absolut som senast år 2023.  

En viktig miljö-, folkhälso-, och attraktivitetsfrågan är bra och trafiksäkra gång- och 

cykelvägar i hela kommunen. Ortssammanbindande sträckor anser vi också ska ha en bra 

och lättrampad beläggning. Trygga GC-vägar med rätt belysning vid övergångsställe och 
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gator är mycket angeläget då rätt förutsättningar ska skapas för att hellre ta cykeln eller ta 

en promenad till arbete, skola eller på sin fritid. 

Det är viktigt att det finns god framförhållning, här ser vi ett behov av förbättring samtidigt 

som det är konfliktfyllt med nya områden. Den nya Översiktsplanen är viktig i detta tänk och 

vår förhoppning är att den nya Fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad ska vara mer 

vågad, mer hållbar, mer strategisk, mer klimatsmart och miljöinriktad.   

Socialdemokraterna vill också se en ny Simhall i kommunen och vill gärna att utredningen 

påbörjas under år 2022. Vi välkomnar också en utredning om ny Arenastad och föreslår att 

Prostsjöområdet/ Södra Ljusseveka skall omvandlas till ett rekreationsområde och inte ett 

bostadsområde. Vårt förslag är att samla flera idrottsgrenar just där.  

Ett riktigt kulturliv är också något som Socialdemokraterna månar om och vår mening är att 

kulturen ska spridas i hela kommunen. Vi vill därför påbörja arbetet med 

Bybibblan/biblioteksfilialerna ute i kommunens mindre orter redan år 2022 där vi förväntar 

oss ett genomförande på max 3 år.   

Ansvar för kommande generationer 

Samtliga nämnder och styrelser.  

Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på̊ ett 

meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö 

Förutom den sociala och ekonomiska aspekten av hållbarhet, som vi förväntar oss att 

samtliga nämnder har i sina bedömningar och beslut, vill vi också att klimat- och 

miljöaspekten är en av utgångspunkterna i kommunens verksamheter.  

Vi förväntar oss att Servicenämnden aktivt fortsätter att arbeta med matsvinnet och letar 

nya smarta lösningar för att kommunen ska minska sitt matsvinn än mer. Vi utgår även i år 

ifrån att mark och exploatering, detaljplanering och byggnation genomförs på ett 

klimatsmart sätt med hänsyn till miljön, ekonomin och de sociala konsekvenserna av nya 

byggnationer.  
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Våra förslag i driftbudget 

Vi anser att det måste finnas en jämlikhet för barn och unga i kommunen liksom i skolan. 

Oavsett vilken skola man går på så ska förutsättningarna finnas för en likvärdig och jämställd 

skola. Barn- och utbildningsnämnden administrerar den största delen av den kommunala 

budgeten och har ett mycket stort och viktigt uppdrag att bedriva en verksamhet som 

innebär trygg uppväxt och god utbildning. Alla barn har rätt att nå de kunskaper de behöver 

för att gå vidare på gymnasium och i livet. Det är inte acceptabelt att kunskapskraven inte 

uppnås i en högre grad i alla kommunens grundskolor. Alla elever ska ha en chans och 

möjlighet vilket kan uppnås när pedagogisk personal ihop med kringpersonal i form av 

skolkuratorer, sköterskor och fritidsledare mm finns tillgängliga, och där övrig verksamhet 

fungerar väl på skolorna. 

Socialdemokraterna förstärker också Nattisverksamheten med 1 000 000 kr från och med år 

2022 och satsar också ytterligare 3 000 000 kr på att förtäta personalen inom barnomsorgen 

genom att ha en ’överanställning’ som kan gå in vid frånvaro av annan personal – på detta 

vis håller vi nere vikarieanställningar och barnen blir mer trygga när de ser ett känt ansikte. 

Vi har för avsikt att utöka antalet överanställningar på sikt men börjar med 5 tjänster till 

barnomsorgen som ska fördelas på 3 tjänster till Värnamo och 1 tjänst var till Östra 

respektive Västra sidan av kommunen.  

 Av de öronmärkta statsbidragen väntar vi oss att förstärkningar sker inom skolans värld i 

linje med statsbidragets syfte. Nämnden har också kravet på̊ sig att söka alla bidrag som går 

att söka för att förstärka sin verksamhet och samfinansiera möjliga projekt. 

Det är inte OK att allt fler unga idag drabbas av psykisk ohälsa som riskerar att skapa 

problem för resten av livet. Vi har inte råd med detta om vi ska klara framtidens 

arbetsmarknadsutmaningar. Här förväntar vi oss att nämndens förvaltning samverkar med 

andra relevanta nämnders förvaltningar och externa aktörer med eleven i centrum. Har man 

kört fast i gamla hjulspår så förväntar vi oss att man tar ett omtag i samverkansmöjligheter 

och förstärker kontakten med relevanta aktörer utifrån elevens behov och inte tvärtom.   
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För Socialdemokraterna är det viktigt att barn och unga kan vara en aktiv del av samhället 

men också att deras möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i kommunen förstärks. Vi 

satsar därför 1 000 000kr på ungdomar inklusive en ungdomssamordnare/lots eller liknande.   

Ett rikligt kultur- och fritidsutbud är en viktig del för en attraktiv kommun men lika viktig är 

en god folkhälsan och folkbildning. Trots Covid-19 kan vi konstatera att Vandalorum och 

Gummifabriken delvis har kunnat bedriva sin verksamhet men vi ser också att det är 

nödvändigt att säkra och stärka upp kultur- och fritidsutbudet i hela kommunen. 

Socialdemokraterna ger därför Kulturnämnden i uppdrag att samordna arbetet med 

åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen.    

Luftkvaliteten i förskole- och skollokaler brukar mätas då och då, och åtgärder skall i 

samband med detta tas fram. Eftersom vi märkt att tendensen finns i vissa skolor att fler och 

fler elever sitter i samma rum, finns det all anledning att under 2022–2023 följa upp 

luftkvaliteten i samtliga lokaler och åtgärda där det behövs. Kvaliteten på luften påverkar 

arbetsmiljö, hälsa och studieresultat.  

Servicenämnden hanterar all matlagning till omsorg, förskola och skola, och många kök är 

redan färdigrenoverade eller är under renovering/ombyggnad. Ett strategiskt arbete måste 

ständigt pågå inom organisationen så att kunskap, kompetens och rekrytering håller en väl 

fungerande nivå. Samverkan med de nämnder/förvaltningar som tar emot tjänsten måste 

fungera väl, vi är en och samma kommun som finansieras med samma skattepengar och 

samarbetet måste intensifieras. Kosten är en jätteviktig del i skolans lärande och omsorgens 

välbefinnande. Här ser vi gärna att arbetet intensifieras.  

Värnamo kommun upphandlar livsmedel för tiotals miljoner kronor varje år. Enligt tagna 

beslut skall klimat- och miljöhänsyn tas, andelen närodlad livsmedel ska öka liksom 

ekologiskt utbud. Dock uppnås inte målen alltid och innebär att detta arbete måste 

intensifieras. Vi anser att det krävs mer än ett beloppstillägg för att nå målen. Vi förväntar 

oss att andelen ökar och att matsvinnet ständigt minskar. Sker inte detta måste en skarp 

åtgärdsplan tas fram.  

All upphandling i Värnamo Kommun ska göras via Upphandlingsnämnden. Vi upprepar vårt 

krav på att upphandlingen ska ställa krav på god ordning och reda hos leverantörerna, 
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punkter som anges i kollektivavtal och berörd lagstiftning skall uppfyllas, och upphandlingen 

ska medverka till en schysst konkurrens. Under åren har det blivit allt tydligare att behov 

finns av att förstärka beställarkompetensen samt att upphandling i samverkan med andra är 

positivt. Vi vill därför förstärka nämndens förvaltning med ytterligare en upphandlartjänst 

och tillför därför 1 300 000 kr för detta.  

 

Våra förslag i investeringsbudgeten 

Vi uppskattar att det under den här mandatperioden äntligen finns enighet om att öka 

takten och framtagande av detaljplaner och lämpliga markanvisningar. Kommunens 

byggnationer av bostäder, grundskolor och förskolor är eftersatta vilket resulterar i de höga 

investeringsvolymenarna som samtidigt inte är realistiska att genomföra. Därför måste 

kommunens investeringsbudget följas noga och förmodligen ses över även inför budgetåret 

2023.   

Flexibelt nyttjande av kommunens lokaler skall alltid prövas. Förutom att skollokaler är 

viktiga för barn och ungas inlärning och hälsa, är en bra skola och förskola många gånger en 

avgörande faktor för nya människor att flytta in, en attraktivitet i sig.  

Förutom att ersätta lägenhetsförskolor och andra tillfälliga byggnader, behövs nya förskolor 

byggas för att tillgodose det efterfrågade behovet. Det behövs också ̊fler förskolor för att 

minska antal barn i barngrupperna, vi välkomnar de nya byggnationerna men påminner om 

nästnästa förskola. Förskolan är en viktig funktion och verksamheten mår inte väl av 

tillfälliga lösningar. Giftfria lokaler och pedagogiska utemiljöer är bra för barnen liksom 

arbetsmiljön för personalen.  

Likaså finns det idag tillfälliga lokaler med skolverksamhet i en omfattning som egentligen 

motsvarar en helt ny skola. Ökad inflyttning är positivt samt innebär högre tryck på̊ både 

förskola och skola. Vi ser med glädje på att nya grundskolor och förskolor byggs och vill 

gärna i framtiden se att de byggs i takt med att befolkningen ökar så kommunen slipper ligga 

efter och ha konstant växtvärk. När det gäller skolinvesteringar så som i Bredaryd, Kärda, 
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Rörstorpsskolan, Finnvedens Gymnasium är vi helt överens med vad som anges i 

budgetunderlaget för investeringar och önskar en smidig och effektiv process. 

  

En god och pålitlig samhällsservice 

Samtliga nämnder och styrelser 

En god och pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett 
ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna 

En god och pålitlig samhällsservice kräver att samtliga nämnder och förvaltningar sköter sitt 

uppdrag på ett kreativt, effektivt och korrekt sätt. Bemötandet är avgörande! Fokus ska vara 

på dem som vi finns till för och inte tvärtom. Vi anser att mycket av detta redan finns i 

organisationen, men samtidigt är det viktigt att konstant utvärdera, analysera och förbättra. 

Samverkan inom kommunen och kommunkoncernen är ett självklart krav från 

Socialdemokraterna, liksom att söka samarbetspartner och relevanta externa bidrag för 

medfinansiering och erfarenhetsökning.  

Våra förslag i driftbudgeten 

Servicenämndens verksamhet fortsätter att utökas och flera utmaningar vilar på nämnden. 

Samtidigt är funktionerna en viktig del för att det interna arbetet skall kunna fungera 

smidigt. Vi har inte utökat Servicenämndens ram något förutom planerade budgetsatsningar 

från förvaltningen. Däremot påminner vi att nämnden bör äska pengar ur Medel för 

verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för kompetenshöjning av vikarier liksom 

ordinarie personal. Vi vill att vikarien får större kunskap, vana av rutiner och system samt blir 

mer delaktig i verksamheten. Vi vill också att samverkan med relevanta förvaltningar 

förstärks så att Bemanningsenheten blir mer fungerande och mer nyttjad i kommunen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en ramökning på 500 000kr för förstärkning vid 

livräddning med båt även bland deltidsbrandmän. Vi ser att det är viktigt att livräddning med 

båt fungerar i hela kommunen och att utbildning och material finns att tillgå.  
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Kommunen åläggs det yttersta ansvaret att ge det stöd och den hjälp som behövs. 

Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden har uppdraget att genomföra detta. Till sitt 

förfogande finns kunnig och kompetent personal, lokaler, pengar och andra resurser.  

Omsorgsnämnden har en stor del av budgeten och ändå finns potential för fler förbättringar. 

En omsorg med hög kvalitet gynnas av att ha fler personal på plats i arbetet, personal som 

kan teknik och system, känner omsorgstagare samt löpande kan kompetensutveckla sig. Vi 

har tidigare också pekat på behovet av kompetensen ”fritidsledare” både inom 

äldreomsorgen som inom funktionshinderomsorgen. Då Regeringen har tillskjutit nämnden 

14 200 000kr genom ett permanent statsbidrag för att stärka äldreomsorgen för r 2021 

anser vi att en hel del pengar ska användas för att utveckla verksamheten kring brukarnas 

breda behov. Äldreomsorgen, liksom funktionshinderomsorgen, ska vara så mycket mer än 

hjälp med basala rutiner. Vi finns till för våra brukar och deras behov – de finns inte till för 

att fylla ut våra system.  

 

Omsorgsnämnden, och Barn- och utbildningsnämnden, får i uppdrag att arbeta med god 

schemaläggning för att ro heltidsresan i hamn och samtidigt minska sjukfrånvaron. Via 

arbetet med heltidsresan anser vi också att båda dessa kan minska mertid och övertid till 

förmån för fler tillsvidare anställda kunniga medarbetare. Omsorgsnämnden får liksom 

andra nämnder också i uppdrag att tillsammans med HR se över ledningsorganisationen för 

en mer horisontell, smidigare och hälsosammare organisation. 

Medborgarnämnden har via sin förvaltning gjort en effektiviseringsresa i sin organisation 

trots stora utmaningar i högt tryck på efterfrågade tjänster, inte tillräckligt funktionella 

lokaler och med bristen på utbildade socionomer som märkts i hela landet och kan ställa till 

det i rekryteringar. Mycket kan man kalla en förbättringsresa, men inte allt.  

Det förebyggande arbetet är A och O, och mycket behöver ske i samverkan med andra 

organisationer, med kommunens egna förvaltningar och med andra kommuner. Vi är 

medvetna om att ekonomin minst sagt är ansträngd. Verksamheten kommer vi fortsätta att 

följa noga och i budgetförslaget för 2022 så vill vi utöka Medborgarnämndens ram med 
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5 000 000kr där vi anser att pengarna särskilt ska användas för förebyggande arbete där det 

behövs men också att Medborgarnämnden får i uppdrag att upprätta en strategi för 

kommunen som helhet att arbeta med Hedersrelaterat våld. Statsbidrag finns att söka för 

bl.a. stöd till socialtjänsten i arbete med psykisk ohälsa, förebyggande av våld i nära 

relationer, etc.  

Vi ser också att det är viktigt att alla de mellan 0–19 år som vill gå på någon av Kulturskolans 

kurser ska kunna göra det utan att socio-ekonomiska omständigheter står i vägen. Vi föreslår 

därför en halvering av kursavgifterna för barn och unga som ett steg mot en totalt avgiftsfri 

Kulturskola för den här målgruppen och återkommer med ytterligare avgiftssänkning i nästa 

års budget. 

   

Våra förslag i investeringsbudgeten 

Byggnader och lokaler skall främja den kommunala verksamheten och vara funktionella för 

verksamheten som bedrivs. Väl anpassade lokaler med god ventilation medverkar till god 

arbetsmiljö. Arbetsplatserna skall vara hållbara och ergonomiska. Detta ska ständigt arbetas 

med i samtliga nämnder och styrelser.  

Räddningstjänsten i Bor är i behov av bättre lokaler på̊ sikt eftersom vi fortfarande anser att 

det är en fördel att ha en deltidsstyrka i Bor. En ny station är framflyttad då man hittat en 

lösning gällande ombyggnation ihop med hyresvärden och skrivit kontrakt på längre sikt. 

Beroende på dragningen och färdigställande av förbifart Bor, samt den nuvarande lösningen, 

avvaktar vi att reservera ett belopp för en ny station i denna budget.  

Blandat bostadsbyggandet ska finnas och takten måste öka. I vårt förslag lägger vi fram nya 

Trygghetsboenden men skickar samtidigt en påminnelse till Kommunstyrelsen att driva 

frågan i bolaget.   

I dagsläget finns pengar avsatt i investeringsbudgeten för en renovering av Viadukten. Vi 

anser att det behövs en ny lösning för funktionen som Viadukten har haft under alla dessa 

år. Vi låter summan stå kvar eftersom denna punkt varit med under många år. Men det är 

dags att sätta ner foten och se hur man kan lösa trafiksituationen inkl. Viaduktens framtid!  
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Sammanfattning 

Den här fullt finansierade och fristående budgeten är ett alternativt till det förslag som 

Alliansen går fram med. Dokumentet innehåller områden som är avgörande för Värnamo 

kommuns framtid, utveckling och välfärdslöfte.  

Vi fortsätter att investera i skolor, förskolor, nya bostads- och verksamhetsområden, 

infrastruktur och mötesplatser. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling, 

demokratiutveckling för barn och unga, heltidsresans genomförande och borttagande av 

delade turer/långa helger/varannan helg inom omsorgen, samt vill vi göra en genomlysning 

av ledningsorganisationen för en mer horisontell organisation samt trycker på för minskat 

sjukskrivningstal.  

Vi påminner om vikten av ledning och styrning men också ordning och reda i kommunens 

finanser och andra resurser. Det här förslaget kommer att bidra till en ännu bättre Värnamo 

kommun.  

3 juni 2021 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun,  

genom  

Azra Muranovic, Bo Svedberg, Anette Myrvold, Susanne Andersson, och 

Mikael Andersson, Matilda Kauppinen, Britt-Marie Sellén Nilsson, Anders Jansson, Åke 
Wilhelmsson, Senada Besic, Vivi-anne Roos, Tero Väisänen, samt  

kommunfullmäktigegruppen. 
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Yrkanden från den Socialdemokratiska gruppen 
 

1.          Bifall till Socialdemokraternas förslag på vision och övergripande mål.  

 
Uppdrag till nämnder och styrelser: 

 
2. att Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 3 000 000kr årligen från och med 2022  

för att förstärka de personella resurserna inom barnomsorgen.  
  

3. att  Avgifter för Kulturskolans kurser för barn och unga upp till och med 19  
år halveras från och med 2022, samt  

att det i Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 400 000kr årligen från och 
med 2022.  

 
4. att    Nattisverksamheten förstärks med 1 000 000kr årligen från och med 2022.  

 
 

5. att  3 000 000 kr avsätts från och med 2022 till Omsorgsnämnden för arbetet med
 ny hållbar schemaläggning, samt,  

att personalrepresentanter väljs som tillsammans med chefer och administration 
genomgår utbildning på arbetstid av schemaläggning i en heltidskultur, och 

att uppdra Omsorgsnämnden att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar 
schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.  

 
 

6. att Medborgarnämnden tilldelas en total ramökning på 5 000 000 kr från och  
med 2022 för att kunna möta de utmaningar som finns samt för att kunna 
arbeta med förebyggande insatser i syfte att minska riskerna för kriminalitet 
och utanförskap, 

att  3 000 000 kr av de totala 7 000 000kr används till förebyggande arbete enligt 
Medborgarnämndens bedömning, samt  

att 2 000 000 kr öronmärks för arbetet med våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld.  

 
 

7. att uppdra till Kommunstyrelsen att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra  
en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen av och i 
samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa en mer horisontell 
organisation.   

 
 

8. att uppdra till Servicenämnden att göra en sammanställning av de it-relaterade  
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investeringarna (2020-2022), vilken grad av samordning som har uppnåtts samt 
vilken investeringsvolym som blev utfallet och hur driftkostnaderna förväntas 
se ut, samt 

att    Servicenämnden presenterar vilken effektiviseringsgrad som uppnås i  
kommunkoncernen med ett ’smart arbetssätt’ genom digitalisering. 
Uppföljning presenteras i Kommunfullmäktige senast mars 2022.  
 

 
9. att  uppdra till Kulturnämnden att samordna arbetet med åtgärdsförslag för  

att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas 
senast i kommunstyrelsen i mars 2022.   

 
10. att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett ungdomspolitiskt program  

och måldokument som förs in i målstyrningsprocessen,  

att 1 000 000 kr avsätts årligen från och med 2022 för arbetet med ungdomspolitik 
och samordning av barn och ungas intresse i kommunen, samt 

att    Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelning i uppdrag att starta igång  
arbetet med en kommunövergripande policy för hur barnkonventionen ska 
förverkligas i praktiken samt hur arbetet ska utvärderas, uppföljning redovisas i 
kommunfullmäktige senast i maj 2022.   

 
11.  att  Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 300 000 kr årligen från och  

med 2022 för att förstärka upphandlingsavdelningen med ytterligare 
upphandlare.   
 

12. att    500 000kr tilldelas Samhällsbyggnadsnämnden för material och utbildning vid  
livräddning med båt.  

 
13. att  Tekniska utskottet påbörjar en utredning och eventuell projektering av ny     

Simhall i Värnamo kommun, samt 

              att  Tekniska utskottet tilldelas 5 000 000kr för det arbetet ur  
investeringsbudgeten.  

 

14.  att    I övrigt bifalla Socialdemokraternas förslag på investeringsbudget   
    2022–2024 inklusive plan.  
 

15.  att  I övrigt bifalla Socialdemokraternas förslag på driftbudget för åren  

   2022–2024.  
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Yrkande från Sverigedemokraterna avseende budget 2022 
 

SD lägger ingen budget inför 2022 utan kommer istället med 4 yrkanden. 

Vi har under denna regering upplevt ett eskalerande av skjutningar, sprängningar och övrigt våld. 
Från att varit ett storstadsfenomen med sina no-go zoner så har även vi fått vår beskärda del av 
dessa kriminella handlingar.  

Idag har vi medborgare i vår kommun som inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott, en otrygghet där 
ansvaret ligger på oss politiker att rätta till. 
När regeringen sviker så får vi med kommunala krafter försöka skapa den trygghet som Värnamos 
medborgare kräver och förtjänar.  

Kommunen har påbörjat ett arbete med trygghet och säkerhet och av detta så har vi redan nu fått 
positivt resultat. Nu är det dags att förstärka denna enhet så vi kan täcka hela kommunen med fler 
timmar. 

Vi i SD har under året lagt motioner för att stärka vårt samhälle där vi bland annat föreslaget 
övervakningskameror, ronderande ordningsvakter, ungdomssamordnare, mm och vi fortsätter på 
samma spår. 
 
Vi i SD har därför i denna budget koncentrerat oss på något som vi förkortat till TSO – Trygghet, 
Skola, Omsorg.  
Trygghet = Där vi ser behovet av att stärka Fältgruppen med fler fältassistenter. 
Skola = Där vi har ett behov av fler vuxna i verksamheten som resurs/ordningsvakter. 
Omsorg = Där vi vill att alla som har behov av trygghetslarm ska få det kostnadsfritt. 
 
Vad gäller fältassistenter ser vi gärna att man kombinerar dessa med vuxennärvaro i skolan så man 
kan bygga upp ett förtroende mellan ungdomar och fältassistenter. 
Vi förespråkar två halvtidstjänster där halva tiden är i skolan och resterande tid är ute i fält. 
 
Vi vill ge ungdomar en meningsfull fritid där de som inte har möjlighet att fylla sin lediga tid med 
nöjen, resor, etc. ska få chansen att kunna söka ett Feriearbete. 
Vi ser gärna att man försöker tänka i nya banor och utökar att hjälp av lokala föreningar kunna ge 
möjlighet med arbetssyssla för dessa ungdomar.  
 
Angående trygghetslarm så har ett flertal detta med subvention via högkostnadsskydd men övriga får 
stå för hela kostnaden själva. Vi vill dra en jämförelse med barnbidraget där det inte beror på om du 
tjänar 10 kr över eller under brytpunkten. Vi vill att alla ska ha möjlighet till denna trygghet. 

 
Förutom TSO yrkar vi även på att man stryker posten ”ny bassängyta” i investeringsbudget för TU  
 
SD Värnamo 7/6  
 
Jan Cherek, Bengt Lundström, Bo Karlsson, Sylvia Friberg,  
Jerker Friberg, Katja Ganekind, Johnny Hornbrink, Sven-Evert Bråkenhielm  
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Sverigedemokraterna yrkar 
 

 att öka vuxennärvaron i högstadiet kombinerat med utökad resurs inom 
fältassistentverksamheten, från och med 2022 i driftbudgetramarna tillföra BUF och 
MBF 750 Tkr vardera, totalt 1,5 Mkr. 
 

 att Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen) i driftbudgetram från och med 
2022 tillför 50 Tkr för Feriearbete utöver budgeterat förslag.  
 

 att Omsorgsförvaltningen ombesörjer med fritt Trygghetslarm till samtliga behövande. 
Den 1 april 2021 fanns det 797 verkställda beslut om trygghetslarm inom 
omsorgsförvaltningen av dessa innefattas ett flertal i högkostnadsskyddet. 
 

 att Tekniska Utskottet i sin investeringsram stryker 28 Mkr för ny bassängyta.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 231 Dnr: KS.2021.80 
 
Verksamhets- och driftbudget 2022 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2023-2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  för att förbättra folkhälsan efter pandemin tillföra 1 000 000 

kronor aktiviteter i föreningar och stiftelser under år 2022, 
fördelning sker av kommunstyrelsen efter ansökan, 

att   i driftbudgetram för barn- och utbildningsnämnden under åren 
2022 – 2024 årligen tillföra 3 000 000 kronor för utveckling av 
verksamheten, samt att återredovisning ska ske till 
kommunstyrelsen senast 2024-03-31, 

att   i driftbudgetram för tekniska utskottet under åren 2022-2024 
årligen tillföra 300 000 kronor för ett trygghetsbelysningsprojekt, 
samt att återredovisning ska ske till kommunstyrelsen           
2024-03-31, 

att   budgetanslag för kommunikationssystemet RAKEL från och med 
år 2022 överflyttas från servicenämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden och utökas från 354 000 kronor till 
394 000 kronor, 

att   i driftbudgetram för kulturnämnden från och med år 2022 årligen 
utöka driftbidraget till Vandalorum med 300 000 kronor, 

att   budgetanslag för ledningsfunktion vid it-center från och med år 
2022 överflyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden och 
utökas från 770 000 kronor till 1 100 000 kronor, 

att   i driftbudgetram för servicenämnden från och med år 2022 
tillföra 750 000 kronor för systemförvaltning vid it-center, 

att    utöka driftbudgetramarna för nämnderna från och med år 2022 
med sammanlagt 1 900 000 kronor avseende ökade 
driftskostnader för HR-system. Utfördelningen kommer ske från 
servicenämnden till respektive nämnd som en teknisk justering av 
budgeten under hösten, 

att   i driftbudgetram för servicenämnden tillföra 750 000 kronor för 
projekt e-tjänster som förlängs under år 2022, återredovisning till 
kommunstyrelsen senast 2022-03-31, 

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) 
tillföra 250 000 kronor årligen från år 2023 för att permanenta 
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach),  

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för 
sjuksköterskeprogrammet intag 2021, under 2022 och 2023 
tillföra 230 000 kronor årligen samt år 2024 115 000 kronor,   

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för 
sjuksköterskeprogrammet intag 2022, under 2022 tillföra 115 000 
kronor, för år 2023 och 2024 årligen tillföra 230 000 kronor, 

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för 
medfinansiering av förskollärarutbildning intag år 2020, 2022 
samt 2024 sammanlagt tillföra 280 000 kronor årligen under år 
2022 och 2023 samt 300 000 kronor år 2024, 

                                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 231 (forts) 
 
att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 

(kommunledningsförvaltningen) från och med 2022 tillföra 875 
000 kronor årligen för ökade friskvårdssatsningar för anställda,  

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med2023 tillföra 
ytterligare 250 000 kronor årligen för satsning på trygghet och 
säkerhet,   

att       i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med 2022 tillföra 
ytterligare 150 000 kronor årligen till det lokala 
Brottsförebyggande rådet,  

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 
650 000 kronor för tjänst som kommunikatör, 

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 
650 000 kronor avseende e-handel, 

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 
650 000 kronor för tjänst som upphandlare, 

att     uppdra åt samtliga nämnder att senast 2021-09-30 göra en 
översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut 
som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhets- och 
driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2023-
2024, 

att    fastställa verksamhets- och driftbudget för 2022 med 
verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2024 enligt 
Alliansens budgetförslag daterat 2021-05-26,  

att     tilldela respektive nämnd ett totalanslag för 
nettodriftskostnader 2022 som nämnden själv äger fördela 
till de verksamheter man ansvarar för,  

att    vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen 
samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna 
styrdokument beaktas,  

att     uppdra åt ekonomichefen att till kommunfullmäktige i 
november genomföra och redovisa tekniska justeringar av 
budgetramar såsom exempelvis kompensation 
löneökningar, förändrade lokalhyror vid ny- och 
ombyggnationer,   

att    uppdra åt ekonomichefen att efter nya beräkningar löpande 
under år 2022 justera nämndernas budgetramar för 
kapitaltjänstkostnader och finansieringsbudget för 
kapitaltjänstintäkter, samt  

att    fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 
2022 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i 
förhållande till 2021. 

 
                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 231 (forts) 
   

Reservationer 
Azra Muranovic (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S),  
Bo Svedberg (S) och Anette Myrvold (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande. 
 
Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2023-2024 ska fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2023-2024. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2023-2024. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan 
2023-2024. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 8. 

 
Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2023-2024. 

 
Azra Muranovic (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag 
till verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2023-2024.   
 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2023-2024. 
 
Ordföranden ställer proposition på Azra Muranovics (S) yrkande 
mot Jörgen Skärins (MP) yrkande för att utse ett motförslag till 
Mikael Karlssons (C) yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Azra 
Muranovics (S) yrkande. 
 
                                                                                   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 231 (forts) 
 
Ordföranden ställer proposition på Azra Muranovics (S) yrkande 
mot Mikael Karlssons (C) och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Mikael Karlssons (C) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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Utfall
2020-11-01    

34 540 +104 +130 +288

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 664 34 644 34 774 35 062
Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2021 2022  budget 2023 2024
Barn- och utbildningsnämnd 887 974 890 482 43,9% 894 674 897 789
Omsorgsnämnd 610 949 630 323 31,1% 631 055 631 787
Medborgarnämnd 149 047 152 288 7,5% 151 782 151 311
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 88 315 92 376 4,6% 92 399 92 442
Samhällsbyggnadsnämnd 62 756 62 249 3,1% 62 266 62 283
Kulturnämnd 31 795 32 517 1,6% 32 672 32 077
Servicenämnd 38 349 43 502 2,1% 42 767 42 782
Upphandlingsnämnd 444 457 0,0% 470 483
Överförmyndare 2 189 2 255 0,1% 2 321 2 387
Kommunstyrelse - Campus 21 966 22 376 1,1% 22 088 21 942
Kommunstyrelse - Klf 94 791 96 852 4,8% 96 849 95 317
Kommunens revisorer,
Förslag från kommunfullmäktiges presidium 1 601 1 620 0,1% 1 639 1 658
Summa nämnder 1 990 176 2 027 297 100,0% 2 030 982 2 032 258

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 1 158 1 158 1 158
Centrala medel
(utfördelas till verksamheterna) 11 261 28 900 44 900 61 000
Centrala lönemedel
(utfördelas till verksamheterna) 50 809 45 003 86 287 128 331
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0
Pensioner 35 031 44 018 44 805 46 522
Kapitaltjänstintäkter -148 420 -159 472 -178 539 -197 172 
Verksamhetens nettokostn exkl 
avskrivningar 1 940 015 1 986 904 2 029 593 2 072 097
Avskrivningar/nedskrivningar 133 500 145 900 159 400 172 500
Verksamhetens nettokostnader 2 073 515 2 132 804 2 188 993 2 244 597

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 
tecken) -2 073 515 -2 132 804 -2 188 993 -2 244 597 

Skatteintäkter 1 699 524 1 805 400 1 865 361 1 922 536
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift 430 650 420 952 404 308 413 738
Finansiella intäkter 10 150 10 250 10 350 8 950
Finansiella kostnader -5 961 -6 617 -8 180 -10 108 

ÅRETS RESULTAT 60 848 97 181 82 846 90 519

Resultat i % av skatter/gen.stb 2,9% 4,4% 3,7% 3,9%

DRIFTBUDGET 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 2 000 2 000 2 000 KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder 
som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 
övergripande mål uppnås). 6 000 6 000 6 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling 
av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även 
extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv 
arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter 
för verksamhetsutveckling. 

10 000 10 000 10 000 KS
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks 
§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd 
nämnd/utskott efter presenterad långsiktig utformning. 700 700 700 KS
Föreningsmiljonen. Aktiviteter i föreningar och stiftelser för att 
förbättra folkhälsan efter pandemin. 1 000 0 0 KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 
lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  
nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 
tas av kommunstyrelsen. 9 000 26 000 42 000  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 
av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 200 300 KLF

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF
Kundförluster 500 500 500 KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 30 058 46 058 62 158

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 
åtgärder osakliga löneskillnader) 45 003 86 287 128 331 KLF

SUMMA KOSTNADER 45 003 86 287 128 331

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 
anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 375 061 383 313 391 746

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-
KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 121 123 126

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 283 1 311 1 340

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 335 343 350

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -376 800 -385 089 -393 561 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Pensioner 
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-12-31)
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -96 643 -93 588 -102 423 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 17 972 14 090 19 678

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-
pålägg) 4 360 3 418 4 774

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-
pålägg) 59 803 61 226 62 748

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 
ålderspension (täcks av PO-pålägg) 14 508 14 853 15 223

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 991 638 833

Utbetalningar - intjänat SAP 173 177 30

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 432 1 093 1 121

Utbetalningar  - intjänat före 1998 26 261 25 985 26 354

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) 165 -238 -301 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 
och förändrad avsättning 6 798 6 709 6 802

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 
särskild löneskatt 7 000 8 000 9 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 
utöver beräkning från Skandia 1 698 1 941 2 183
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 
handläggning av individuella val och utbetalningar) 500 500 500

SUMMA KOSTNADER 44 018 44 805 46 522

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 
finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 
kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 
till 1,00 % under planperioden. -60 834 -60 834 -60 834 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -59 348 -59 348 -59 348 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -7 790 -23 057 -38 090 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -24 400 -27 400 -30 500 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,0%, enl 
SKR:s rekommendation för internränta) -8 800 -9 700 -10 300 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 
anläggningsavgifter m m  (1,0%, enl SKR:s 
rekommendation för internränta) 1 700 1 800 1 900

SUMMA INTÄKTER -159 472 -178 539 -197 172 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -40 393 -1 389 39 839
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -118 500 -128 000 -137 000 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -24 400 -27 400 -30 500 

Nedskrivningar -3 000 -4 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -145 900 -159 400 -172 500 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 805 400 1 865 361 1 922 536

Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 
(+7.613 kr/inv, +7.785 kr/inv, +8.173 kr/inv) 263 744 270 716 286 562

Kostnadsutjämningsavgift (-1 151 kr/inv) -39 875 -40 025 -40 356 

Regleringsbidrag/-avgift 
(+2.321 kr/inv,+1.590 kr/inv, +1.351 kr/inv) 80 400 55 298 47 373

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1.180 kr/inv) 40 866 41 019 41 359

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2022, 
egen uppräkning för 2023-2024) 75 817 77 300 78 800

SUMMA INTÄKTER 2 226 352 2 269 669 2 336 274

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 
ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom 
kulturområdet 3 000 3 000 1 500

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 7 100 7 200 7 300

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 10 250 10 350 8 950

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 
(inkl särskild löneskatt) -867 -1 230 -1 558 

Räntor på upptagna långfristiga lån -5 600 -6 800 -8 400 
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -6 617 -8 180 -10 108 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 229 985 2 271 839 2 335 116

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild 
beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2021-04-29, cirkulär 21:20) 
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 887 974 890 482 894 674

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (-115) -6 556 0 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+27) 1 618 1 618 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+33) 0 1 420 1 420
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+123) 0 0 3 513
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 
ekologisk mat) 700 700 700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -4 183 0 0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag) 0 1 160 0
Utveckling av nationella prov (BP 2020) -174 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 778 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 
överförs till internkunderna 974 0 0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande 
förskola, KS § 355/2020 -739 -738 0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37 104 0 0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 
år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 837 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 12 310 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 363 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 044 0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 
i avgiften till servicenämnden föregående år -823 0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 
betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 096 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 3 301 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 
överförs till internkunderna 788 0 0
Förstärkning att få fler i arbete. År 2021, 900 tkr, Kf §64/2021. 
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. D5 1 800 0 -1 800 
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024.
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 3 000 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 890 482 894 674 897 789
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 610 949 630 323 631 055
 
Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 
närproducerad och ekologisk mat) 300 300 300
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -2 988 0 0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-
2021, KS § 264/2020 -400 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 10 889 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och 
bemanning som överförs till internkunderna 686 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 040 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 408 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 417 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -417 0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 
som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -416 0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 
bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 550 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 9 456 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och 
bemanning som överförs till internkunderna 497 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 630 323 631 055 631 787
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Medborgarnämnd
Föregående års ram 149 047 152 288 151 782

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -695 0 0

Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr. -500 -500 -500 
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 543 0 0

Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 35 -35 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -923 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 856 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 896 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 152 288 151 782 151 311
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 88 315 92 376 92 399

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -422 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 876 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -20 401 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 22 802 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 319
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -607 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 965 0 0
Föreningsvandringar, Ks 210525, §203 186 -20 0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. 
Återedovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 300 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 92 376 92 399 92 442
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 62 756 62 249 62 266

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -302 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 1 505 0 0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, § 
337 275 0 0
Förprojektering av ny arenastad i Värnamo -500 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 708 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 3 570 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 003 0 0

Kommunal räddningstjänst cirkulär 19:38 (ingår generella statsbidragen) 139 0 0

GIS-verksamheten, budgetanslag flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till 
servicenämnden inkl Geodata. KS 210525, § 201. -2 900 0 0
Överflyttning av budgetanslag för kommunikationssystem RAKEL från 
servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden 394 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 249 62 266 62 283
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kulturnämnd
Föregående års ram 31 795 32 517 32 672

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3
Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20
Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27
Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -
25 tkr/år 25 25 25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 
överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -149 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 135 0 0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 
3 år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 387 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 420 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 9
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -14 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 253 0 0
Ökat driftbidrag till Vandalorum 300 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 32 517 32 672 32 077
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Servicenämnd
Föregående års ram 38 349 43 502 42 767

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 
ekologisk mat, gäller från 2018 1 000 1 000 1 000

Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) -1 000 -1 000 -1 000 
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -151 0 0

Budget 2021: Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 samt 
utredning av ny licenshantering under år 2021,  800 tkr flyttas från investerings-
förslag till driftbudget. Microsoftlicenser ökade kostnader 200 tkr från år 2022.
Budget 2022: Ökade licenskostnader ändras från 200 tkr till 100 tkr.  -1 700 0 0
Nätseperation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till 
driftbudget -300 0 0
Projekt Värnamo ladda upp fossiloberoende fordonsflotta.
År 2018-2020. År 2021: 251 tkr i budget. -251 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 216 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och 
bemanning som överförs till internkunderna -1 660 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -9 844 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 10 197 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -2 

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 
bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 239 0 0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 
betalas genom avgifter från internkunderna -1 647 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 787
Löneökningskompensation 2021 kostverksamhet och bemanning som 
överförs till internkunderna -1 285 

GIS-verksamheten, budgetanslag flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden, Geodata ingår. 
KS 210525, §201. 2 900 0 0
Korrigeras från budget 2021 Geodata 239 0 0
Överflyttning av budgetanslag för kommunikationssystem RAKEL från 
servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetram hos 
servicenämnden 354 tkr. -354 0 0
HR-system införande av nytt system fr.o. m 2022, högre licens- och 
driftkostnader. Hanteras i it-schablonen, utfördelning till nämnderna 
under hösten. 1 900 0 0
Ledningsfunktion it-center, budgetanslag överflyttas från 
kommunstyrelsen till servicenämnden och utökas från 770 tkr till
1 100 tkr. 1 100 0 0
It-center systemförvaltning, PM3, projektmedel finns under 
kommunstyrelsen till och med 211231. 750 0 0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster år 2021. -746 0 0
E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till 
kommunstyrelsen senast 2022-03-31 750 -750 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 43 502 42 767 42 782
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 444 457 470

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 457 470 483
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Överförmyndare
Föregående års ram 2 189 2 255 2 321

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 255 2 321 2 387

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 21 966 22 376 22 088

Tillskott och avdrag:
Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 
etapp 2, indexjustering 64 64 64
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 -102 0
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 0 -115 -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 230 0 -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 115 115 0

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - våren 2024 
Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr. -160 0 -20 

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 40 0 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 0 40
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -100 0 0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18 -150 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 252 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 211 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 191 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 241 0 0

Den digitala noden, Ks§108-2021. Ansökan om bidrag från Vinnova avslagits 
maj 2021. D3 0 0 0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach)  t.o.m 2022 enligt 
tidigare beslut 0 -500 0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 
2023 0 250 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 22 376 22 088 21 942

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 94 791 96 852 96 849

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155
Allmänna val 2022 (850 tkr) 850 -850 0
Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023 -200 200 -200 
Medborgarundersökning 2021 och 2023 -90 90 -90 
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 0 300 -300 

Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023 -150 150 -150 
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  
(Gummifabriken), -67 -67 -67 
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.
Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. 0 -800 0
Projekt 100% e-handel förlängt till och med 2021-12-31 enligt beslut av 
KS 2020-09-15, § 332. -750 0 0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -456 0 0
Medarbetardagar, vartannat år -1 000 1 000 -1 000 
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen -100 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 997 0 0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från 
servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget. -550 0 0
Medfinansiering projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria 
transporter i Jönköpings län 2019-2021, KS § 377/2018 -40 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 319 0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 081 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -8 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 005 0 0
Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 
130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) 51 -51 0
Medel för digitaliseringsstrateg på kommunledningsförvaltningen flyttas 
till serviceförvaltningen, it-centerchef -770 0 0
E-arkiv, ökade kostnader 81 0 0
E-postadresser förtroendevalda, ökade kostnader 38 0 0
Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 8 0 0
Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a 
Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. 0 -300 0
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 D2 200 -200 0
Friskvårdssatsningar 875 0 0
Satsning för Trygghet och säkerhet 0 250 0
Brottsförebyggande rådet (lokalt) 150 0 0
Kommunikatör 650 0 0
E-handel 650 0 0
Upphandlare 650 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 96 852 96 849 95 317

  BUDGETRAMAR 2022-2024
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KASSAFLÖDESBUDGET 2022-2023

Budget Budget Plan Plan 

2021 2022 2023 2024

Ingående likvida medel 1/1 100 100 100 100

Medel från årets resultat 61 97 83 91

Medel från årets avskrivningar 134 146 159 172

Årets investeringar (skattefinansierade) -263 -333 -429 -412

Årets investeringar (exploatering) -80 -72 -36 -40

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -79 -107 -124 -86

Årets investeringsinkomster (exploatering)
30 31 43 43

Årets investeringsinkomster (avg.fin.) 9 9 9 9

Försäljning av fastigheter 10 10 10 10

Effekt Covid-19 (återbet preliminär skatt)
-22 0 0 0

Maximalt investeringsutrymme 300 mnkr/år
172 212 289 238

Nya lån/ amorteringar 28 7 -4 -25

Utgående likvida medel (31/12) 100 100 100 100

Låneram 639 646 642 617

Lån upptas först när behov finns. Upptagna lån är för närvarande 470 mnkr.

2021-05-26
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RESULTATBUDGET

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 881 -1 940 -1 987 -2 029 -2 072

Avskrivningar -123 -134 -146 -159 -173

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 004 -2 074 -2 133 -2 188 -2 245

Skatteintäkter 1 675 1 700 1 805 1 865 1 923

Kommunalekonomisk utjämning m m 407 431 421 404 414

Finansiella intäkter 11 10 10 10 9

Finansiella kostnader -4 -6 -6 -8 -10

ÅRETS RESULTAT 85 61 97 83 91

BALANSBUDGET

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31

Anläggningstillgångar 2 247 2 410 2 517 2 658 2 785

Finansiella anläggningstillgångar 20 21 24 28 32

Bidrag till statlig infrastruktur 10 9 9 8 8

Omsättningstillgångar 519 542 583 576 573

SUMMA TILLGÅNGAR 2 796 2 982 3 133 3 270 3 398

Eget kapital 1 590 1 641 1 741 1 826 1 918

Avsättningar 133 136 131 130 128

Långfristiga skulder 526 755 771 776 760

Kortfristiga skulder 547 450 490 538 593

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 796 2 982 3 133 3 270 3 399

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 

avsättningar 566 535 525 509 494

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 2 886 3 000 3 100 3 200 3 300

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

KASSAFLÖDESBUDGET 

Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022 2023 2024

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 97 83 91

Medel från årets avskrivningar 146 159 172

Årets investeringar (skattefinansierade) -333 -429 -412

Årets investeringar (exploatering) -72 -36 -40

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -107 -124 -86

Årets investeringsinkomster (exploatering) 31 43 43

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Maximalt investeringsutrymme 300 mnkr/år 212 289 238

Nya lån / amortering 7 -4 -25

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram 639 646 642 617

Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2020-10-07)

Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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Nyckeltal

Budget Plan Plan

2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 

kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -95,8% -96,4% -96,1%

Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, 

exkl avskrivningar (%) 2,4% 2,1% 2,1%

Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 

samt fastighetsavgift från f g år (%) 4,5% 1,9% 3,0%

Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk 

utjämning samt fastighetsavgift  (%) 4,4% 3,7% 3,9%

Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) 

(+=överskott) 41 26 33

Investeringar (300 mnkr -VA investeringar samt 75% 

exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på 

skattefinansierade investeringar  (%) 64% 71% 81%

Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år 

(mnkr) (+=överskott) 76,9 61,8 43,9

Soliditet, (%) 56% 56% 56%

2021-05-26
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1(16) 2021-05-06

DRIFTBUDGET 2022-2024

Utfall
2020-11-01
34 540 +104 +130 +288

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 664 34 644 34 774 35 062
Årsbudget Budget % av Plan Plan

Belopp i tkr 2021 2022  budget 2023 2024
Barn- och utbildningsnämnd 887 974 896 665 44,0% 902 357 907 272
Omsorgsnämnd 610 949 634 311 31,1% 635 043 635 775
Medborgarnämnd 149 047 152 938 7,5% 152 432 151 961
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 88 315 93 076 4,6% 93 099 93 142
Samhällsbyggnadsnämnd 62 756 62 249 3,1% 62 266 62 283
Kulturnämnd 31 795 32 517 1,6% 32 672 32 077
Servicenämnd 38 349 43 502 2,1% 43 517 43 532
Upphandlingsnämnd 444 457 0,0% 470 483
Överförmyndare 2 189 2 255 0,1% 2 321 2 387
Kommunens revisorer 1 601 1 620 0,1% 1 639 1 658
Kommunstyrelse - Campus 21 966 22 876 1,1% 22 338 21 892
Kommunstyrelse - Klf 94 791 93 877 4,6% 93 624 92 092
Summa nämnder 1 990 176 2 036 343 100,0% 2 041 778 2 044 554
Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0
Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 1 158 1 158 1 158
Centrala medel
(utfördelas till verksamheterna) 11 261 20 221 36 549 52 949
Centrala lönemedel
(utfördelas till verksamheterna) 50 809 40 933 76 743 113 249
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0
Pensioner 35 031 44 018 44 805 46 522
Kapitaltjänstintäkter -148 420  -159 472  -178 539  -197 172 
Verksamhetens nettokostn exkl
avskrivningar 1 940 015 1 983 201 2 022 494 2 061 260
Avskrivningar/nedskrivningar 133 500 145 900 159 400 172 500
Verksamhetens nettokostnader 2 073 515 2 129 101 2 181 894 2 233 760

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnad (omvänt
tecken) -2 073 515  -2 129 101  -2 181 894  -2 233 760 
Skatteintäkter 1 699 524 1 805 400 1 865 361 1 922 536
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal
fastighetsavgift 430 650 420 952 404 308 413 738
Finansiella intäkter 10 150 10 250 10 350 8 950
Finansiella kostnader -5 961  -6 617  -8 180  -10 108 

ÅRETS RESULTAT 60 848 100 884 89 945 101 356

Resultat i % av skatter/gen.stb 2,9% 4,5% 4,0% 4,3%
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  BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr 2022 2023 2024

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder
som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens
övergripande mål uppnås). 3 000 3 000 3 000 KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling
av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även
extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv
arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter
för verksamhetsutveckling. 5 000 5 000 5 000 KS
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks
§106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd
nämnd/utskott efter presenterad långsiktig utformning. 700 700 700 KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna
lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd
nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut
tas av kommunstyrelsen. 9 821 26 149 42 449  KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation
av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 200 300 KLF

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF
Kundförluster 500 500 500 KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 21 379 37 707 54 107

Central lönepott (inkl strukturförändringar
och åtgärder osakliga löneskillnader) 40 933 76 743 113 249 KLF

SUMMA KOSTNADER 40 933 76 743 113 249

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för
anställda
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 375 061 383 313 391 746
AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-
KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 121 123 126
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0
Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 283 1 311 1 340
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 335 343 350
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -376 800  -385 089  -393 561 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0
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Pensioner
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-12-31)
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -96 643  -93 588  -102 423 
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 17 972 14 090 19 678
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-
pålägg) 4 360 3 418 4 774
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-
pålägg) 59 803 61 226 62 748
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd
ålderspension (täcks av PO-pålägg) 14 508 14 853 15 223
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 991 638 833
Utbetalningar - intjänat SAP 173 177 30
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 432 1 093 1 121
Utbetalningar  - intjänat före 1998 26 261 25 985 26 354
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) 165 -238  -301 
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar
och förändrad avsättning 6 798 6 709 6 802
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl
särskild löneskatt 7 000 8 000 9 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader
utöver beräkning från Skandia 1 698 1 941 2 183
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar
handläggning av individuella val och utbetalningar) 500 500 500
SUMMA KOSTNADER 44 018 44 805 46 522

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till
finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för
kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation,
till 1,00 % under planperioden. -60 834  -60 834  -60 834 
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -59 348  -59 348  -59 348 
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -7 790  -23 057  -38 090 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -24 400  -27 400  -30 500 
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,0%, enl
SKR:s rekommendation för internränta) -8 800  -9 700  -10 300 
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och
anläggningsavgifter m m  (1,0%, enl SKR:s
rekommendation för internränta) 1 700 1 800 1 900

SUMMA INTÄKTER -159 472  -178 539  -197 172 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -53 142  -19 284  16 706

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr 2022 2023 2024
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Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -118 500  -128 000  -137 000 
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -24 400  -27 400  -30 500 
Nedskrivningar -3 000  -4 000  -5 000 

SUMMA KOSTNADER -145 900  -159 400  -172 500 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  (underlag bl a enligt särskild
beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2020-12-15, cirkulär 20:57 och 20:59)

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 805 400 1 865 361 1 922 536
Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0
Inkomstutjämningsbidrag
(+7.613 kr/inv, +7.785 kr/inv, +8.173 kr/inv) 263 744 270 716 286 562
Kostnadsutjämningsavgift (-1 151 kr/inv) -39 875  -40 025  -40 356 
Regleringsbidrag/-avgift
(+2.321 kr/inv,+1.590 kr/inv, +1.351 kr/inv) 80 400 55 298 47 373
Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0
LSS-utjämningsbidrag (+1.180 kr/inv) 40 866 41 019 41 359
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2022,
egen uppräkning för 2023-2024) 75 817 77 300 78 800

SUMMA INTÄKTER 2 226 352 2 269 669 2 336 274
 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB,
ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom
kulturområdet 3 000 3 000 1 500
Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0
Borgensavgifter 7 100 7 200 7 300
Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100
SUMMA INTÄKTER 10 250 10 350 8 950

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal
(inkl särskild löneskatt) -867  -1 230  -1 558 
Räntor på upptagna långfristiga lån -5 600  -6 800  -8 400 
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150  -150  -150 
SUMMA KOSTNADER -6 617  -8 180  -10 108 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 229 985 2 271 839 2 335 116

  BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr 2022 2023 2024
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 887 974 896 665 902 357

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (-115) -6 556  0 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+27) 1 618 1 618 0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+33) 0 1 420 1 420
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+123) 0 0 3 513
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och
ekologisk mat) 700 700 700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 tas bort 0 0 0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag) 0 1 160 0
Utveckling av nationella prov (BP 2020) -174  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 778 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som
överförs till internkunderna 974 0 0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande
förskola, KS § 355/2020 -739  -738  0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37 104 0 0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3
år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 837  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 12 310 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 363 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 044  0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas
i avgiften till servicenämnden föregående år -823  0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som
betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 096 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 3 301 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som
överförs till internkunderna 788 0 0
Extra medel vuxenutbildningen Ks§140-2021 till KF§64/2021. år 2021 900 tkr, år 2022 1
800 tkr D5 1 800 0 0
Avgiftfri kulturskola samt teknik college 2 000 1 500
Kurator och psykolog tjänst förstärks inom BUF 3 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 896 665 902 357 907 272
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 610 949 634 311 635 043
 
Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32
Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk
närproducerad och ekologisk mat) 300 300 300
Effektiviseringsuppdrag enligt budget tas bort 2020-2022 0 0 0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-
2021, KS § 264/2020 -400  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 10 889 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och
bemanning som överförs till internkunderna 686 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 040  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 408 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 417 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -417  0 0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning
som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -416  0 0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och
bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 550 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 9 456 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och
bemanning som överförs till internkunderna 497 0 0
Medel för att ta fram ett koncept med region sk Äldrecentral 1 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 634 311 635 043 635 775
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Medborgarnämnd
Föregående års ram 149 047 152 938 152 432

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -695  0 0
Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar.
Nämnden får i uppdrag att återredovisa utveckling av verksamhet och
samarbetspartners till kommunstyrelsen senast 2021-08-31. -500  -500  -500 
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 543 0 0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021
SKR 20:37 35 -35  0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -923  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 856 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 896 0 0
Ungdoms och fältassistans utökas med 1 tjänst 650

BUDGETRAM VÅRBUDGET 152 938 152 432 151 961
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 88 315 93 076 93 099

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -422  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 876 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -20 401  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 22 802 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 319
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -607  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 965 0 0
Föreningsvandringar 186 -20  0
Anslag för miljöutredningar 1 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET 93 076 93 099 93 142
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 62 756 62 249 62 266

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -302  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 1 505 0 0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, §
337 275 0 0
Förprojektering av ny arenastad i Värnamo -500  0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 708  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 3 570 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 003 0 0
Kommunal räddningstjänst cirkulär 19:38 (ingår generella statsbidragen) 139 0 0
Översyn av GIS-verksamheten, flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till
Servicenämnden inkl Geodata -2 900 
Överflyttning av kostnader för RAKEL från Servicenämnden till
Samhälsbyggnadsnämnden 394

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 249 62 266 62 283
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kulturnämnd
Föregående års ram 31 795 32 517 32 672

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3
Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20
Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27
Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -
25 tkr/år 25 25 25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid
överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -149  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 135 0 0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3
år, 2021-2023 0 0 -750 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 387  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 420 0 0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år 9
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -14  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 253 0 0
Ökat bidrag till Vandalorum 300 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 32 517 32 672 32 077
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Servicenämnd
Föregående års ram 38 349 43 502 43 517

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och
ekologisk mat, gäller från 2018 1 000 1 000 1 000
Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) -1 000  -1 000  -1 000 
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -151  0 0
Budget 2021: Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 samt
utredning av ny licenshantering under år 2021,  800 tkr flyttas från investerings-
förslag till driftbudget. Microsoftlicenser ökade kostnader 200 tkr från år 2022.
Budget 2022: Ökade licenskostnader ändras från 200 tkr till 100 tkr. -1 700  0 0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster fr.o.m år 2021,
projektplan ska upprättas och redovisas för kommunstyrelsen senast
2021-02-28 -746  0 0
Nätseperation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till
driftbudget -300  0 0
Projekt Värnamo ladda upp fossiloberoende fordonsflotta.
År 2018-2020. År 2021: 251 tkr i budget. -251  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 2 216 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och
bemanning som överförs till internkunderna -1 660 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -9 844  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 10 197 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -2 
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och
bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 239 0 0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som
betalas genom avgifter från internkunderna -1 647  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 787
Löneökningskompensation 2021 kostverksamhet och bemanning som
överförs till internkunderna -1 285 
Medel för digitaliseringsstrateg kommunledningsförvaltningen flyttas till
serviceförvaltningen, it-centerchef 770 0 0
Övriga kostnader, it-centerchef 330 0 0
Översyn av GIS-verksamheten, flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden
till Servicenämnden Geodata ingår 2 900 0 0
Korrigeras från budget 2021 Geodata 239 0 0
Överflyttning av kostnader för Rakel (394 tkr utfall) från Servicenämnden
till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgetram hos Servicenämndne 354
tkr. -354  0 0
HR-system införande av nytt system fr.o. m 2022, högre licens- och
driftkostnader. Hanteras i it-schablonen, utfördelning till nämnderna. 1 900 0 0
PM3, projekt medel finns under klf t.o.m 211231. 750 0 0
inspirationskock för mer vegetarisk kost 750

BUDGETRAM VÅRBUDGET 43 502 43 517 43 532
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 444 457 470

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 457 470 483
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Överförmyndare
Föregående års ram 2 189 2 255 2 321

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 255 2 321 2 387
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium

Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 601 1 620 1 639

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 620 1 639 1 658
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 21 966 22 876 22 338

Tillskott och avdrag:
Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken
etapp 2, indexjustering 64 64 64
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) förlängs med
ytterligare 2 år t.o.m 2022. Därefter ska frågan prövas på nytt 0 -500  0
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102  -102  0
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 0 -115  -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024 230 0 -115 
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025 115 115 0
Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - våren 2024
Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. -160  0 -20 
Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 40 0 0
Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 0 40
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -100  0 0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18 -150  0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 252 0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 211  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 191 0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 241 0 0
Den digitala noden, 300 tkr år 2021, behov inför 2022-2024 Ks§108-2021 D3 500 0 -300 

BUDGETRAM VÅRBUDGET 22 876 22 338 21 892
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  BUDGETRAMAR 2022-2024
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 94 791 93 877 93 624

Tillskott och avdrag:
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155
Allmänna val 2022 (850 tkr) 850 -850  0
Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023  -200  200 -200 
Medborgarundersökning 2021 och 2023 -90  90 -90 
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 0 300 -300 

Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023 -150  150 -150 
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal
(Gummifabriken), -67  -67  -67 
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.
Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. 0 -800  0
Projekt 100% e-handel ska enligt tidigare beslut avslutas 2020-12-31 och
därefter fortsätta med egen personal.
Projektet förlängs till och med 2021-12-31 enligt beslut av KS 2020-09-
15, § 332. -750  0 0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022 -456  0 0
Medarbetardagar, vartannat år -1 000  1 000 -1 000 
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen -100  0 0
Utökade kommunikationsinsatser 0 0 0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott 997 0 0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från
servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget. -550  0 0
Medfinansiering projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria
transporter i Jönköpings län 2019-2021, KS § 377/2018 -40  0 0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 319  0 0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 081 0 0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -8  0 0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 1 005 0 0
Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a
Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. 0 -300  0
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 D2 200 -200  0
Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022,
130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) 51 -51  0
Medel för digitaliseringsstrateg på kommunledningsförvaltningen flyttas till
serviceförvaltningen, it-centerchef -770  0 0
E-arkiv, ökade kostnader 81 0 0
E-postadresser förtroendevalda, ökade kostnader 38 0 0
Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 8 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 93 877 93 624 92 092
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RESULTATBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022 2023 2024

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 994 -2 046 -2 100
Avskrivningar -146 -159 -173

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 140 -2 205 -2 273

Skatteintäkter 1 791 1 852 1 908

Kommunalekonomisk utjämning m m 421 404 414

Finansiella intäkter 10 10 9
Finansiella kostnader -6 -8 -10

ÅRETS RESULTAT 76 53 48

BALANSBUDGET
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31

Anläggningstillgångar 2 671 3 057 3 449

Finansiella anläggningstillgångar 24 28 32

Bidrag till statlig infrastruktur 9 8 8
Omsättningstillgångar 578 556 548

SUMMA TILLGÅNGAR 3 282 3 649 4 037

Eget kapital 1 717 1 770 1 818

Avsättningar 131 130 128

Långfristiga skulder 1 013 1 314 1 640
Kortfristiga skulder 421 435 451

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 282 3 649 4 037

Panter och ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 525 509 494

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 3 100 3 200 3 300

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

KASSAFLÖDESBUDGET 
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2022 2023 2024

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 76 53 48

Medel från årets avskrivningar 146 159 173

Årets investeringar (skattefinansierade) -347 -421 -479

Årets investeringar (exploatering) -67 -21 -35

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -107 -124 -86

Årets investeringsinkomster (exploatering) 31 43 43

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Nya lån / amortering 249 292 317

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram 888 1 180 1 497

Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2021-06-01)

Solidarisk borgen med övriga medlemmar
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Nyckeltal
Budget Plan Plan

2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -96,7% -97,7% -97,9%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående 
år, exkl avskrivningar (%) 2,8% 2,6% 2,6%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt fastighetsavgift från f g år (%) 3,8% 2,0% 2,9%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk 
utjämning samt fastighetsavgift  (%) 3,4% 2,3% 2,1%

Soliditet, (%) 52% 49% 45%
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Yrkande från Sverigedemokraterna avseende budget 2022 
 

SD lägger ingen budget inför 2022 utan kommer istället med 4 yrkanden. 

Vi har under denna regering upplevt ett eskalerande av skjutningar, sprängningar och övrigt våld. 
Från att varit ett storstadsfenomen med sina no-go zoner så har även vi fått vår beskärda del av 
dessa kriminella handlingar.  

Idag har vi medborgare i vår kommun som inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott, en otrygghet där 
ansvaret ligger på oss politiker att rätta till. 
När regeringen sviker så får vi med kommunala krafter försöka skapa den trygghet som Värnamos 
medborgare kräver och förtjänar.  

Kommunen har påbörjat ett arbete med trygghet och säkerhet och av detta så har vi redan nu fått 
positivt resultat. Nu är det dags att förstärka denna enhet så vi kan täcka hela kommunen med fler 
timmar. 

Vi i SD har under året lagt motioner för att stärka vårt samhälle där vi bland annat föreslaget 
övervakningskameror, ronderande ordningsvakter, ungdomssamordnare, mm och vi fortsätter på 
samma spår. 
 
Vi i SD har därför i denna budget koncentrerat oss på något som vi förkortat till TSO – Trygghet, 
Skola, Omsorg.  
Trygghet = Där vi ser behovet av att stärka Fältgruppen med fler fältassistenter. 
Skola = Där vi har ett behov av fler vuxna i verksamheten som resurs/ordningsvakter. 
Omsorg = Där vi vill att alla som har behov av trygghetslarm ska få det kostnadsfritt. 
 
Vad gäller fältassistenter ser vi gärna att man kombinerar dessa med vuxennärvaro i skolan så man 
kan bygga upp ett förtroende mellan ungdomar och fältassistenter. 
Vi förespråkar två halvtidstjänster där halva tiden är i skolan och resterande tid är ute i fält. 
 
Vi vill ge ungdomar en meningsfull fritid där de som inte har möjlighet att fylla sin lediga tid med 
nöjen, resor, etc. ska få chansen att kunna söka ett Feriearbete. 
Vi ser gärna att man försöker tänka i nya banor och utökar att hjälp av lokala föreningar kunna ge 
möjlighet med arbetssyssla för dessa ungdomar.  
 
Angående trygghetslarm så har ett flertal detta med subvention via högkostnadsskydd men övriga får 
stå för hela kostnaden själva. Vi vill dra en jämförelse med barnbidraget där det inte beror på om du 
tjänar 10 kr över eller under brytpunkten. Vi vill att alla ska ha möjlighet till denna trygghet. 

 
Förutom TSO yrkar vi även på att man stryker posten ”ny bassängyta” i investeringsbudget för TU  
 
SD Värnamo 7/6  
 
Jan Cherek, Bengt Lundström, Bo Karlsson, Sylvia Friberg,  
Jerker Friberg, Katja Ganekind, Johnny Hornbrink, Sven-Evert Bråkenhielm  
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Sverigedemokraterna yrkar 
 

 att öka vuxennärvaron i högstadiet kombinerat med utökad resurs inom 
fältassistentverksamheten, från och med 2022 i driftbudgetramarna tillföra BUF och 
MBF 750 Tkr vardera, totalt 1,5 Mkr. 
 

 att Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen) i driftbudgetram från och med 
2022 tillför 50 Tkr för Feriearbete utöver budgeterat förslag.  
 

 att Omsorgsförvaltningen ombesörjer med fritt Trygghetslarm till samtliga behövande. 
Den 1 april 2021 fanns det 797 verkställda beslut om trygghetslarm inom 
omsorgsförvaltningen av dessa innefattas ett flertal i högkostnadsskyddet. 
 

 att Tekniska Utskottet i sin investeringsram stryker 28 Mkr för ny bassängyta.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 236 Dnr: KS.2021.294 
 
Upphävande av policy heltid som norm 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 

augusti 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   upphäva policy Heltid som norm från och med 1 september 

2021 
 
Reservationer 
Azra Muranovic (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S),  
Bo Svedberg (S) och Anette Myrvold (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 
Sedan 1 januari 2018 har vi en policy, heltid som norm, antagen 
av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 58. Projektet heltidsresan 
genomfördes och avslutades i mars 2019. Därefter har 
verksamheterna arbetat vidare med frågan.  
 
Under hösten 2020 genomförde HR-avdelningen på uppdrag av 
personalutskottet en uppföljning där samtliga förvaltningar 
deltog. Detta redovisades för kommunstyrelsen 2020-12-15,      
§ 480. En av slutsatserna var att vi utifrån de erfarenheterna vi 
har idag se över befintlig policy.  
 
Det kan konstateras att kommunfullmäktige genom Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare, 2019-10-30, § 58, har 
beslutat att vi ska arbeta mot visionen heltid som norm. Med det 
som bakgrund föreslås att Policy heltid som norm upphävs från 
och med den 1 september 2021. 
 
För att stötta verksamheterna och tydliggöra vad heltid som 
norm innebär har ett förslag till Riktlinje för heltid och 
heltidskultur tagits fram. Denna har behandlats i 
personalutskottet och kommunens ledningsgrupp samt 
samverkats med de fackliga organisationerna. Under 
förutsättning att kommunfullmäktige besluta upphäva policyn 
kommer kommundirektören ta beslut om riktlinjen som då 
föreslås gälla från 1 september 2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 48 att förlänga 
undantagsorganisationen till och med 30 juni 2021. Denna 
föreslås att förlängas till och med 30 augusti 2021. 
 
                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 236 (forts) 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 25 maj 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att  förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 augusti 2021 
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta  
att  upphäva policy heltid som norm från och med 1 september 

2021. 
 

Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) yrkar  
att   förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 

augusti 2021 
att   upphäva policy Heltid som norm från och med 1 september 

2021 
 

Anette Myrvold (S) yrkar avslag på förslaget.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Karlssons (C) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
HR-avdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-25   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.294
  

  

 1 (2) 

Upphävande av policy heltid som norm 

Ärendebeskrivning 

Sedan 1 januari 2018 har vi en policy heltid som norm, antagen 
av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 58. Projektet heltidsresan 
genomfördes och avslutades i mars 2019. Därefter har 
verksamheterna arbetat vidare med frågan.  

Under hösten 2020 genomförde HR-avdelningen på uppdrag av 
personalutskottet en uppföljning där samtliga förvaltningar 
deltog. Detta redovisades för kommunstyrelsen 2020-12-15, § 
480. En av slutsatserna var att vi utifrån de erfarenheterna vi har 
idag se över befintlig policy.  

Det kan konstateras att kommunfullmäktige genom Policy 
Värnamo kommun som arbetsgivare (2019-10-30, § 58) har 
beslutat att vi ska arbeta mot visionen heltid som norm. Med det 
som bakgrund föreslås att Policy heltid som norm upphävs från 
och med den 1 september 2021. 

För att stötta verksamheterna och tydliggöra vad heltid som 
norm innebär har ett förslag till Riktlinje för heltid och 
heltidskultur tagits fram. Denna har behandlats i 
personalutskottet och kommunens ledningsgrupp samt 
samverkats med de fackliga organisationerna. Under 
förutsättning att kommunfullmäktige besluta upphäva policyn 
kommer kommundirektören ta beslut om riktlinjen som då 
föreslås gälla från 1 september 2021.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, §48 att förlänga 
undantagsorganisationen till och med 30 juni 2021. Denna 
föreslås att förlängas till och med 30 augusti 2021. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att förlänga undantagsorganisationen till och med den 30 
augusti 2021 

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-25   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.294
  

  

 2 (2) 

  Att upphäva policy heltid som norm från och med 1 september 
2021 

 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 239 Dnr: KS.2021.220 
 
Stiftelsen Åminne Bruk - 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 Åminne Bruk har avlämnat årsredovisning 
innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
samt revisionsberättelse för 2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, 
uppgår till -61 363 kronor. Stiftelsens eget kapital, inklusive 
stiftelsekapital på 400 200 kronor, uppgår 2020-12-31 till      
581 530 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden en rättvisande bild av finansiell ställning per den     
31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 13 april 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, § 45 
att   dela revisionens uppfattning och godkänna 

årsredovisningen för Stiftelsen Åminne Bruk 2020 samt 
att   föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för 

Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2020. 
 
 

 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2021-04-28  

Justerare 

§ 45 Dnr: KN.2021.12 
 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Åminne Bruk 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Åminne Bruk 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Åminne Bruk för verksamhetsåret 2020. 
 
 
Jäv 
Ordförande Eva Törn anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning för 
2020. 
 
Förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Åminne Bruk 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Åminne Bruk för verksamhetsåret 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom kultur
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-28   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.12
  

  

 1 (1) 

 

Årsredovisning 2020 Stiftelsen Åminne  Bruk 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning 
för 2020. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen 
för Stiftelsen Åminne Bruk 2020 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
 
Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2021.220
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen Åminne Bruk - årsredovisning 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Åminne Bruk, org nr 802425-1632, har avlämnat årsredovisning 
innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse för 2020. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-61 363 kronor. Stiftelsens eget kapital, inklusive stiftelsekapital på 400 200 
kronor, uppgår 2020-12-31 till 581 530 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av 
finansiell ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 
 
Kulturnämnden gör ett uttalande över verksamheten för det gångna året. 
Undertecknad gör en bedömning av stiftelsens ekonomi och ekonomisk 
förvaltning. 
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2020, 

att fritt eget kapital på 181 330 kronor balanseras i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

 

Kjell Fransson  
Kommundirektör bitr  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 241 Dnr: KS.2021.321 
 
Flytt av gasolstation Norregård 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   som avträdesersättning till följd av kommunens krav på 

flyttning av gasolstation på Norregård från del av 
fastigheten Västhorja 12:4, Värnamo, ersätta Värnamo 
Energi AB med en miljon kronor under 2021, 

att   kostnaden finansieras genom en minskning av 2021 års 
budgeterade driftresultat, samt 

att   uppdra åt Värnamo Stadshus AB att vid utgången av 2021 
avstå en miljon kronor i koncernbidrag från Värnamo 
Energi AB i syfte att stärka bolagets ekonomi med 
anledning av den uppkomna kostnaden för flyttning av 
gasolstation på Norregård. 

    
Ärendebeskrivning 
Värnamo Energi byggde i början av 1990-talet en gasolstation, 
tank med ledningar, för distribution av gas till industrikunder 
samt för spets- och reservproduktion av värme i fjärrvärmenätet. 
Anläggningen placerades på industriområde med avstånd till 
bebyggelse och annan verksamhet.  
På 1990-talet fanns det stora planer på en utbyggnad av 
naturgasnät i regionen och även i Värnamo. Naturgasen skulle 
då ersätta gasol och även vara bränsle för fjärrvärmeproduktion.  
 
Den gasolanläggning som byggdes på Norregård ansågs vara en 
provisorisk lösning och planen var att inom några år avveckla 
till förmån för ledningsburen naturgas från västkusten. Då såväl 
bolaget som Värnamo kommun såg det som en provisorisk 
lösning skrevs ett arrendeavtal i stället för att bolaget förvärvade 
tomten av kommunen.  
 
Den planerade utbyggnaden av naturgasnäten i väst Sverige blev 
aldrig verklighet och den provisoriska lösningen med en fast 
gasoltank blev efterhand permanentad. Gasoltanken och 
tillhörande ledningsnät är i dag en viktig del i verksamhet som 
byggts upp för gasolleverans och försörjning av spets- och 
reservanläggning i fjärrvärmenätet. 
 
Vid ägarsamråd 2020-11-11 fick bolaget ett uppdrag att göra en 
utredning och titta på kostnaden och möjligheten för en 
eventuell flytt av gasoltanken på Norregård då angränsade privat 
verksamhet vill expandera och köpa loss mer mark.  
 
 
                                                                            Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 241 (forts) 
 
Vid detta tillfälle betonade bolaget att en flytt inte är aktuell 
eller i plan för verksamheten och att det finns utmaningar 
kopplade till ett genomförande. Det var i dessa diskussioner 
aldrig tal om att bolaget skulle stå för kostnaden utan bolaget har 
förutsatt att kostnaden för en flytt bekostas av den part som 
önskar att man flyttar.  
Ärendet brådskade och i början av april presenterades ett förslag 
på lösning av en flytt. Kostnaden uppskattas till ca 3 miljoner 
kronor exkl inköp av ny tomt. 
 
Bolaget har för att möta kommunens önskemål om att 
gasolverksamheten flyttas tagit fram ett förslag på ett möjligt 
genomförande.  
 
Värnamo Energi anser inte att det är rimligt att bolaget ska stå 
för denna kostnad som direkt påverkar värmverksamheten och 
dess kunder och begär ersättning för kostnader som uppstår i 
samband med denna flytt av gasoltank samt medföljande 
gasledningar.  
För att i framtiden inte hamna i denna situation på nytt önskar 
bolaget förvärva den tomt till vilken man nu blir hänvisad att 
flytta gasanläggningen. 
 
Värnamo Energi har inkommit med skrivelse daterad 30 maj 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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Skrivelse till kommunstyrelsen ang flytt av gasolstation Norregård 

Datum 2021-05-30 

Handläggare Malin Classon  

 

1. Bakgrund gasolstation på Norregård 

Värnamo Energi byggde i början av 1990-talet en gasolstation, tank med ledningar, för distribution av gas till 
industrikunder samt för spets- och reservproduktion av värme i fjärrvärmenätet. Anläggningen placerades på 
industriområde med avstånd till bebyggelse och annan verksamhet.  På 1990-talet fanns det stora planer på 
en utbyggnad av naturgasnät i regionen och även i Värnamo. Naturgasen skulle då ersätta gasol och även vara 
bränsle för fjärrvärmeproduktion.  Den gasolanläggning som byggdes på Norregård ansågs vara en provisorisk 
lösning  och planen var att inom några år avveckla till förmån för ledningsburen naturgas från västkusten. Då 
såväl bolaget som Värnamo kommun såg det som en provisorisk lösning skrevs ett arrendeavtal i stället för att 
bolaget förvärvade tomten av kommunen.  

Kartbilden visar tomtens placering i förhållande till annan bebyggelse och vägar, som vid denna tid var mycket 
begränsad. 

 

 

Den planerade utbyggnaden av naturgasnäten i väst Sverige blev aldrig verklighet och den provisoriska 
lösningen med en fast gasoltank blev efterhand permanentad. Gasoltanken och tillhörande ledningsnät är i 
dag en viktig del i verksamhet som byggts upp för gasolleverans och  försörjning av spets- och 
reservanläggning i fjärrvärmenätet. 
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 [VE00-17-5361]     [Sida 2 av 3]     [2021-05-31 14:06] 

2. Flytt av gasoltanken 

Vid ägarsamråd 2020-11-11 fick bolaget ett uppdrag att göra en utredning och titta på kostnaden och 
möjligheten för en eventuell flytt av gasoltanken på Norregård då angränsade privat verksamhet vill 
expandera och köpa loss mer mark.    

Vid detta tillfälle betonade bolaget att en flytt inte är aktuell eller i plan för verksamheten och att det finns 
utmaningar kopplade till ett genomförande. Det var i dessa diskussioner aldrig tal om att bolaget skulle stå för 
kostnaden utan bolaget har förutsatt att kostnaden för en flytt bekostas av den part som önskar att man 
flyttar 

Ärendet brådskade och i början av april presenterades ett förslag på lösning av en flytt. Kostnaden uppskattas 
till ca 3 MSEK exkl inköp av ny tomt.  

 

3. Befintligt arrendeavtal 

Ursprungligt arrendeavtal är tecknat 1992-03-09 och löper tre år och förlängs ett år i taget om arrendet ej 
sägs upp av någon part senast sex månader innan de löper ut. Det finns dock ingen reglering i avtalet om vad 
som ska föranleda en uppsägning, som med så kort varsel kan orsaka problem för verksamheten.  

Ytan och avgiften som arrendet avser minskade genom ett tilläggsavtal 2007-10-08 i övrigt påverkades inte 
villkoren. 

Det finns fyra typer av arrende nämnda i jordabalken som är den lag som reglerar upplåtelse av jord mot 
vederlag. 

Jordbruksarrende – för brukande av jorden, odling. Arrendatorn kan ha besittningsrätt om vissa villkor är 
uppfyllda. 

Bostadsarrende – rätt att uppföra bostad. Arrendatorn kan ha besittningsrätt om vissa villkor är uppfyllda. 

Anläggningsarrende - föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt 
arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller 
bibehålla byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande. Arrendatorn har ej 
besittningsrätt men kan ha rätt till ersättning vid avflytt. 

Lägenhetsarrende - föreligger när jord upplåtits på arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen 
icke är att anse som bostadsarrende eller anläggningsarrende.  Arrendatorn har ej besittningsrätt eller rätt till 
ersättning för flytt. 

I §11 i avtalet från 1992 har bolaget avsagt sig rätten till avträdesersättning.  

Att Värnamo Energi avsäger sig rätten till ersättning från kommunen har historiskt varit brukligt och stöds av 
principen att kommunen historiskt sett till att skydda våra intressen som omfattar samhällsviktig infrastruktur. 
Bolaget har även industrikunder som är beroende av gasen för sina processer.  

Ett skäl till att § 11 infördes i avtalet är också att det vid tiden för avtalets tecknande ansågs vara en 
provisorisk lösning som skulle ersättas med koppling mot naturgasnät . I det sceneriet hade det inte varit  
aktuellt att begära någon ersättning för att lämna tomten.   

Då gasolstationen måste ses som en samhällsviktig verksamhet som permanentats på platsen anser vi att man 
i detta fall måste tolka in någon form av besittningsrätt eller rätt till ersättning i denna situation.  
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 [VE00-17-5361]     [Sida 3 av 3]     [2021-05-31 14:06] 

4. Kostnader i samband med flytt 

 

Bolaget har för att möta kommunens önskemål om att gasolverksamheten flyttas tagit fram ett förslag på ett 
möjligt genomförande. Kostnaden beräknas med tillgängliga uppgifter våren 2021 till ca 3 MSEK.  

Vi anser inte att det är rimligt att Värnamo Energi mot bakgrund av ovan ska stå för denna kostnad som direkt 
påverkar värmverksamheten och dess kunder och begär, med ovan skrivning som grund, ersättning för 
kostnader som uppstår i samband med denna flytt av gasoltank samt medföljande gasledningar. 

För att i framtiden inte hamna i denna situation på nytt önskar bolaget förvärva den tomt till vilken man nu 
blir hänvisad att flytta gasanläggningen. 

 

Värnamo Energi AB 

Värnamo 2021-05-30 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

§ 247 Dnr: KS.2020.570 
 
Extra ärende - Plan för bostadsförsörjning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   anta Plan för bostadsförsörjning 2021-2025 med ändringen 

att andra stycket, sidan 25 tas bort " Det är viktigt att 
villanormen kan luckras upp …."    

 
   
Reservationer 
Azra Muranovic (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S),  
Bo Svedberg (S) och Anette Myrvold (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
I plan för bostadsförsörjning beskrivs de fyra bostadspolitiska 
mål och strategier för bostadsförsörjningen som kommunen har 
att arbeta med under åren 2021 till 2025. De är: 
1) Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya 

lägenheter av olika typer i hela kommunen under 
planperioden. 

2) Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för 
människor med olika preferenser och möjligheter. 

3) Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 
4) Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av 
tjänstepersoner på kommunledningsförvaltnings mark- och 
exploateringsavdelning genom avstämning med tjänstepersoner 
från omsorgsförvaltningen, medborgarförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet påbörjades under våren 
2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. 
Finnvedsbostäder har varit delaktiga i planförslaget genom ett 
dialogmöte.  
 
Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut 
externt och internt den 21 oktober 2020. Efter begäran från 
kommunstyrelsen förlängdes samrådstiden till den 31 december 
2020 genom beslut i kommunstyrelsen den 17 november 2020,  
§ 442. 
Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar 
och åtta yttranden med kommentarer/erinringar kommit in.  
 
Mark- och exploateringsavdelningen har bearbetat planförslaget 
utifrån inkomna synpunkter och menar att gjorda ändringar har 
förbättrat analyserna.  
                                                                                Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-06-08  

Justerare 

Ks § 247 (forts) 
 
Vad gäller den andra delen av synpunkter vill 
kommunledningsförvaltningen framföra att Plan för 
bostadsförsörjning är ett viktigt styrdokument som spänner över 
flera områden inom kommunorganisationen. Dock är 
styrdokumentet på en övergripande nivå varför mål och 
strategier varken kan eller bör skrivas särskilt detaljerade.  

 
Planen ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera 
utifrån dessa mål och strategier för att motivera resurser för 
utökade insatser i egna verksamhetsplaner och -budgetar.  
Till ärendet bifogad samrådsredogörelse redovisar vilka 
förändringar som gjorts   från samrådsversionen av planen till nu 
föreliggande antagandeversion, samt de synpunkter som 
inkommit i sin helhet. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 14 april 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att    föreslå kommunfullmäktige att anta  
        Plan för bostadsförsörjning 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 27 april 2021, § 180. 
 
Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) yrkar att anta Plan för bostadsförsörjning 
2021-2025. 
 
Gottlieb Granberg (M) ändringsyrkande - andra stycket, sidan 
25, tas bort " Det är viktigt att villanormen kan luckras upp …." för 
övrigt bifall till Mikael Karlssons (C) förslag.  
 
Azra Muranovic (S) yrkar avslag på att anta Plan för 
bostadsförsörjning 2021-2025.  
 
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Karlssons (C) 
yrkande med ändringen mot Azra Muranovics (S) yrkande om 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael 
Karlssons (C) förslag. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

§ 180 Dnr: KS.2020.570 
 
Plan för bostadsförsörjning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
I plan för bostadsförsörjning beskrivs de fyra bostadspolitiska 
mål och strategier för bostadsförsörjningen som kommunen har 
att arbeta med under åren 2021 till 2025. De är: 
1) Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya 

lägenheter av olika typer i hela kommunen under 
planperioden. 

2) Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för 
människor med olika preferenser och möjligheter. 

3) Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 
4) Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av 
tjänstepersoner på kommunledningsförvaltnings mark- och 
exploateringsavdelning genom avstämning med tjänstepersoner 
från omsorgsförvaltningen, medborgarförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet påbörjades under våren 
2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. 
Finnvedsbostäder har varit delaktiga i planförslaget genom ett 
dialogmöte.  
 
Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut 
externt och internt den 21 oktober 2020. Efter begäran från 
kommunstyrelsen förlängdes samrådstiden till den 31 december 
2020 genom beslut i kommunstyrelsen den 17 november 2020,  
§ 442. 
Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar 
och åtta yttranden med kommentarer/erinringar kommit in.  
 
Mark- och exploateringsavdelningen har bearbetat planförslaget 
utifrån inkomna synpunkter och menar att gjorda ändringar har 
förbättrat analyserna. Vad gäller den andra delen av synpunkter 
vill kommunledningsförvaltningen framföra att Plan för 
bostadsförsörjning är ett viktigt styrdokument som spänner över 
flera områden inom kommunorganisationen. Dock är 
styrdokumentet på en övergripande nivå varför mål och 
strategier varken kan eller bör skrivas särskilt detaljerade.  
 
 
                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-04-27  

Justerare 

Ks § 180 (forts) 
 
Planen ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera 
utifrån dessa mål och strategier för att motivera resurser för 
utökade insatser i egna verksamhetsplaner och -budgetar.  
Till ärendet bifogad samrådsredogörelse redovisar vilka 
förändringar som gjorts   från samrådsversionen av planen till nu 
föreliggande antagandeversion, samt de synpunkter som 
inkommit i sin helhet. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 14 april 2021 
kommunstyrelsen besluta 
att    föreslå kommunfullmäktige att anta  
        Plan för bostadsförsörjning 2021-2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-14   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.570
  

  

 1 (2) 

Plan för bostadsförsörjning 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner har en skyldighet enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar att en gång varje mandatperiod ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. I Värnamo kommuns struktur för styrdokument blir 
namnet plan för bostadsförsörjning.  

I plan för bostadsförsörjning beskrivs de fyra bostadspolitiska mål och 
strategier för bostadsförsörjningen som kommunen har att arbeta med under 
åren 2021 till 2025. De är: 

1) Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter av olika 
typer i hela kommunen under planperioden. 

2) Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med 
olika preferenser och möjligheter. 

3) Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 
4) Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltnings mark- och exploateringsavdelning genom 
avstämning med tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, medborgar-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet påbörjades under 
våren 2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. Finnvedsbostäder 
har varit delaktiga i planförslaget genom ett dialogmöte.  

Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut externt och 
internt den 21 oktober 2020. Efter begäran från kommunstyrelsen förlängdes 
samrådstiden till den 31 december 2020 genom beslut i kommunstyrelsen den 
17 november (Ks § 442). 

Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar och åtta 
yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. Ett kommunalt bolag har 
svarat, fyra förvaltningar, ett politiskt parti och fem externa myndigheter och 
kommuner. 

De huvudsakliga synpunkterna som skulle kunna föranleda större 
bearbetningar av planen kan sammanfattas i två delar: 

1) Bristfälliga analyser av kommunens befolkningsutveckling, bostadsbrist, 
behov hos olika grupper på bostadsmarknaden och brist på mark för 
bostadsbyggande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-14   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.570
  

  

 2 (2) 

2) Otydliga och/eller otillräckliga kopplingar till andra kommunal 
styrdokument 

Mark- och exploateringsavdelningen har bearbetat planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter och menar att gjorda ändringar har förbättrat analyserna. Vad gäller 
den andra delen av synpunkter vill kommunledningsförvaltningen framföra att 
Plan för bostadsförsörjning är ett viktigt styrdokument som spänner över flera 
områden inom kommunorganisationen. Dock är styrdokumentet på en 
övergripande nivå varför mål och strategier varken kan eller bör skrivas särskilt 
detaljerade. Planen ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera utifrån 
dessa mål och strategier för att motivera resurser för utökade insatser i egna 
verksamhetsplaner och -budgetar.  

Till ärendet bifogad samrådsredogörelse redovisar vilka förändringar som gjorts   
från samrådsversionen av planen till nu föreliggande antagandeversion, samt de 
synpunkter som inkommit i sin helhet. 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att    föreslå kommunfullmäktige att anta  
         Plan för bostadsförsörjning 2021-2025 

 

Peter Ringberg Ulf Svensson 
Exploateringsingenjö Kommundirektör
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  2

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar 
kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolags-
ordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter. 

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom 
det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utveck-
lingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så 
att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 2021-01-01
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Exploateringschef

Bilden på framsidan är en 3D-vy över kvarteret Sjukstugan, och används med tillåtelse 
av Finnvedsbostäder AB.
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Inledning
Bakgrund

Den 1 januari 2001 trädde en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft, efter det 
att en lag med delvis samma innehåll upphävts åtta år tidigare. Regeringen motiverade 
införandet av lagen med att det tycktes råda en osäkerhet i många kommuner om vilket ansvar
kommunerna har för bostadsförsörjningen. Den 1 januari 2014 ändrades samma lag i flera 
avseenden, dock utan att kommunernas ansvar eller syftet med lagen förändras. Materiellt ställs 
numera krav på innehållet i de riktlinjer som ska antas av kommunen. Processuellt ska 
kommunerna analysera ett i lagen angivet underlag, formulera mål och ta ställning till vilka 
insatser som ska vidtas för att nå målen. Dessutom gjordes flera förändringar för att göra det 
obligatoriskt att ta hänsyn till regionala, men även nationella förhållanden.

Lagen innehåller krav på att alla kommuner ska planera bostadsförsörjningen genom att ta fram 
och hantera riktlinjer för hur bostadsförsörjningen ska ske i kommunens alla delar, i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna är också av stor 
vikt för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.

Plan för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Planen ska 
redogöra för kommunens bostadsbyggande i olika former och hur utvecklingen ska se ut både 
gällande det faktiska behovet av olika bostäder och utifrån marknadens krav och behov. 
Värnamo kommuns gällande Bostadsförsörjningsplan togs fram år 2016 och avser perioden
2016-2020. 

Värnamo kommun tar nu fram en ny plan för bostadsförsörjning som avser perioden 2021-2025, 
vilket utgör Värnamo kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

När detta skrivs befinner vi oss fortfarande i en pandemi som påverkar oss och det samhälle vi 
byggt upp på ett sätt som vi alla har svårt att överblicka. Uppgiften att skriva en bostadsförsörj-
ningsplan har nog aldrig varit vanskligare än vad det är just nu. Förmodligen har vi människor 
formats av denna pandemi på ett sätt som kommer att påverka vår syn på boendet på olika vis. 
Hur är omöjligt att förutse. Förmodligen ser det olika ut i det korta och i det lite längre 
perspektivet. Kommunens syfte med upprättandet av en bostadsförsörjningsplan har dock inte 
förändrats utan fortfarande gäller att se till att det finns ett blandat utbud av möjliga bostads-
projekt inom planperioden

Värnamo kommun har som politisk ambition att växa till 40 000 invånare år 2035. På detta vis 
och med förväntade ökade skatteintäkter säkerställer man att kommunen kan utvecklas med hög 
kvalitet och en god välfärd i alla led in i framtiden. För att uppnå visionen behöver kommunen 
möjliggöra för en bostadsexploatering som motsvarar en befolkningsökning på drygt 360 
invånare per år.
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Plan för bostadsförsörjning

Planens huvudsakliga syfte är att vara ett styrdokument som visar kommunens långsiktiga och 
strategiska ställningstagande kring boendebehov samt bostadsutvecklingen.
Planen kan också vara ett instrument för kommunens planering i sitt utåtriktade arbete mot 
invånare, besökare, näringsliv och exploatörer. Kommunala satsningar visar på en trovärdighet 
mot exploatörer som vill medverka till att utveckla kommunen. Det behövs ett samlat dokument 
som stöd för framtida detaljplaner och utbyggnad av bostadsområden som visar på att olika 
bostadsbehov finns och hur de ska prioriteras i kommunen.

Planen är också ett viktigt underlag för förvaltningar och bolag i och utanför kommunen som 
utifrån dokumentet kan planera sina verksamheter så som skola, barnomsorg, äldreboenden samt 
infrastruktur av olika slag.

Målet med denna plan är att ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen i 
Värnamo kommun samt de boendebehov som finns nu och framför allt framöver. Boendet ska 
också kopplas till det framtida behovet av skola, förskola och omsorg samt den långsiktiga
planeringen som föregår utbyggnad av infrastruktur både ovan och under jord.

Bostadsbeståndet i kommunen ska bidra till att motverka segregation i samhället genom att 
utgöra ett blandat bestånd med olika upplåtelseformer.
 

Syfte
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Globala mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 
sjutton globala målen för en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling. Målen 
ska medlemsländerna arbeta med fram till år 2030. Värnamo kommun arbetar med dessa 
mål, både på ett övergripande sätt liksom inom respektive verksamhet. Flertalet av dessa mål 
berör i varierande grad också bostadsförsörjningens område men framför allt är det mål elva, 
hållbara städer och samhällen, som är aktuellt att belysa. Målets syfte är främst att vid 
stadsplanering verka för mer säkra och hållbara städer. Målet vänder sig i hög grad till
storstadsområden och övriga orter med hög tillväxt, där den höga tillväxten kan leda till
ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. För Värnamos del är det av vikt att 
applicera och bemöta de utmaningar samtiden för med sig. Ett delmål är att det senast 2030 
ska säkerställas tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

Symbol för Globala Målen FN och symbol för mål 11 Agenda 2030. 

Mål och strategier
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Plan för bostadsförsörjning

Regionala mål

Region Jönköpings län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för perioden 2020-2035 
med visionen: Jönköpings län - Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. 
Visionen utgår från hur regionen ska uppfattas år 2035. En delstrategi för att uppnå visionen är: 
”2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län”. En del i ovanstående strategi är 
att skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets skeenden 
i hela länet genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering över 
administrativa gränser.

Regionen slår fast att om Jönköpings län ska utvecklas och växa behöver det finnas olika typer 
av bostäder och upplåtelseformer, både i tätorter och på landsbygden. Regionen förespråkar en 
bättre samordning och planering över kommungränserna för att lyckas med 
bostadsförsörjningen.

För att uppnå detta har Region Jönköpings län, länsstyrelsen och länets kommuner inlett ett 
samarbete för att ta fram regionala strukturbilder. Strukturbilderna ska bli ett viktigt underlag för 
planering och beslut av den lokala och regionala utvecklingen i Jönköpings län kopplat till bland 
annat boende. Regionen lyfter inom bostadsförsörjningens område särskilt bostadsbristen som 
ett problem i form av hög prisutveckling på egenägda bostäder och långa köer till hyresrätter. 
Regionen menar att bostadsbrist på flera sätt kan vara hämmande för inflyttning, omflyttning 
och utveckling.

I Länsstyrelsens rapport ”Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2020” och som i stort 
bygger på kommunernas svar på den årliga bostadsenkäten fastlås att det föreligger bostadsbrist 
i elva av länets tretton kommuner. Bostadsbristen är i huvudsak knuten till kommunernas 
centralorter.

I rapporten lyfts också de höga bostadspriserna och hyresnivåerna i nyproducerade hyresrätter 
fram, vilket särskilt hårt drabbar hushåll som är nya på bostadsmarknaden.Värnamo kommuns 
plan för bostadsförsörjning följer i stort strukturen för Länsstyrelsen rapport.

Nationella mål

Riksdagen har antagit ett nationellt mål inom bostadspolitikens område, vilket ser ut enligt
följande: ”Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl 
fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven.”

Målet kan delas upp i olika delar.
• Alla människor
• God livsmiljö/bostad
• Hushållning och miljöhänsyn
• Ökat bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
• Bostadsmarknad i balans

341



                                                         

                                                                                                
                                                                        Plan för bostadsförsörjning

  8

Vision och lokala ställningstaganden i Värnamo kommun

Vision
Värnamo kommun har en av kommunfullmäktige 
beslutad vision som lyder: Värnamo kommun - den 
mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 
Visionen vilar också på de fyra kriterierna: hållbar-
het, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Visionen är 
en tydlig politisk viljeyttring och en vägledning hur 
de bostadspolitiska målen bör utformas.
    

Lokala ställningstaganden
Värnamo kommuns översiktsplan – Mitt Värnamo 2035 – antogs av kommunfullmäktige i maj 
2019. Översiktsplanen är det styrdokument som ska vägleda kommunen mot en önskad utveck-
ling när det gäller beslut om bebyggelse och hur mark- och vattenområden ska användas. Den 
innehåller följande ställningstaganden inom bostadsförsörjningens område: 

• Kommunen ska vid försäljning av kommunal mark och inför exploatering för bostad-   
             ändamål, sträva efter en blandning av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer, där               
             det är möjligt och önskvärt.

• Kommunen ska genom planering verka för att särskilt boende för äldre, gruppbostäder 
             och servicebostäder lokaliseras i anslutning till andra bostäder, i kollektivtrafiknära 
             lägen och med fördelning över hela kommunen.

• Kommunen ska i vidare planering särskilt beakta behovet av boende för demenssjuka, 
             en grupp som i framtiden spås komma bli större.

• Kommunen ska i vidare planering särskilt verka för behovet av boende för den växande 
             gruppen äldre som inte kräver omsorg men trygghet och viss service.

 • I servicenära lägen och med god tillgång till kollektivtrafik, runt om i kommunen ska 
             nybyggnation av små och stora lägenheter med god tillgänglighet prioriteras. Detta för   
             att möta behoven från den växande gruppen äldre, personer med funktionsnedsättningar 
             och familjer där någon av familjemedlemmarna har en funktionsvariation.

•  För att öka Värnamos attraktivitet som studentstad ska kommunen verka för nya  
             studentbostäder i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen. Värnamo kommun ska även 
             kunna erbjuda tillgänglighetsanpassat studentboende.

• Värnamo kommun ska verka för höjd medvetenhet och beredskap för att det i 
 framtiden kan komma behövas utrymme för ett ökat mottagande av nyanlända 
 flyktingar.

Värnamo kommuns visions fyra kriterier  
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Ttill vänster:Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035 (antagen av kommunfullmäktige 2019-05-29). 
Till höger: Fördjupning av översiktsplanen i Värnamo stad - samrådshandling.

I övrigt vad gäller lokal nivå bör det inom bostadsförsörjningens område tas hänsyn till 
relevanta delar av följande dokument: Ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad och Plan för 
grönstruktur.

Samma hänsyn bör också tas till pågående arbeten med Plan för trafiken samt Fördjupad
översiktsplan för Värnamo stad. Den nya fördjupade översiktsplanen kommer att ge betydande 
vägledning kring önskad utveckling av centralorten och få påverkan inom bostadsförsörjningen.
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Bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjningen 
inom Värnamo kommun

Värnamo kommun ska ha en planberedskap som möjliggör för nya bostadsområden för olika 
bostadsändamål för att understödja och vid behov även stimulera den privata marknaden. Vid
framtagandet av nya detaljplaner är det viktigt att byggrätterna är ekonomiskt försvarbara. 
Kommunen anser att ovanstående mål minskar trösklar för bostadsproduktion genom att 
kommunen minimerar risk och osäkerhet, samtidigt som konkurrensen ska upprätthållas då det 
som exploatör vid möjlighet att bygga ej ska vara ekonomiskt rationellt att avvakta med 
exploatering. Kommunen ansvarar för att markanvisning och försäljning av kommunal mark för 
bostadsbyggande sker i en sådan takt att marknaden inte mättas.

Värnamo kommun ska, utan att göra avkall på lagstiftning, ekonomi och kvalitet, också vara 
tillmötesgående och serviceinriktade i plan- och exploateringsfrågor gentemot befintliga och 
nya privata exploatörer. Den privata marknaden är oerhört viktig för den totala bostadsförsörj-
ningen, alltifrån den enskilda villan på landet till den större flerbostadshusbebyggelsen i stadens 
centrum

Kommunen ska utöva en aktiv markpolitik genom att köpa in strategisk mark, delta i och 
påverka långsiktig stadsbyggnadsplanering samt även långsiktigt utveckla befintligt markinne-
hav för att understödja den långsiktiga bostadsförsörjningen inom men framför allt efter aktuell 
planperiod. Kommunen ska ha ett bra samarbete med privata exploatörer, befintliga såväl som 
nya.

 
MÅL 1: Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya bostäder av olika typer i hela 

kommunen under planperioden 2021-2025. 

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska se följande mål som en övergripande 
viljeinriktning från kommunfullmäktige. Det är upp till de verksamheter, såväl inom som utom 
kommunens paraply, som känner sig berörda att ta stöd av detta dokument samt tillhörande mål 
och föreslagna strategier vad gäller att uppfylla Värnamo kommuns åtaganden inom bostads-
försörjningens område.

Byggkranar vid kvarteret Städet.
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Värnamo kommun ska eftersträva en blandning av bostadstyper, bostadsstorlekar och
upplåtelseformer vid detaljplanering, markanvisning och försäljning; i perspektivet planområde 
såväl som ort och kommun. Även som bostadsaktör kan kommunen påverka mångfalden av 
bostäder genom att dels aktivt arbeta med trygghetsboenden som marknaden sedan bygger och 
förvaltar, dels optimera och utveckla det befintliga bostadsbeståndet inom kommunens
omsorgsverksamhet och socialtjänst. Kommunen ska överväga möjligheten att i viss mån 
behålla och/eller utveckla äldre bebyggelse inom nya exploateringsområden för att skapa en 
social, ekonomisk och arkitektonisk blandning. Värnamo kommun ska ha planberedskap och 
tillgänglig tomtmark i samtliga kommunens tätorter. Värnamo kommun ska ha en positiv
grundinställning till byggnation på landsbygd.

 MÅL 2: Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med 
olika preferenser och möjligheter. 

3D-bild över planerad bebyggelse utmed del av Prostsjövägen.
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MÅL 3: Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 

Värnamo kommun ska vara en aktiv och intresserad ägare av Finnvedsbostäder AB och man bör 
investera förvaltningsresultatet i nybyggnation och renoveringar. Kommunen bör tillsätta 
intresserade styrelseledamöter, och vid behov diktera tydliga ägardirektiv. Finnvedsbostäder, 
som är kommunens största hyresvärd, ska vara en aktiv aktör som visar framåtanda och 
utvecklar bostäder genom nybyggnation samt renovering inom bolagets befintliga bostads-
bestånd. Bolaget ska eftersträva nybyggnation av bostäder med olika standard och i olika lägen 
för att underlätta flyttkedjor inom kommunen och inflyttning till kommunen. Bolaget ska också 
vara en aktiv fastighetsägare genom att själva driva detaljplaner och utveckla egenägd mark. 
Bolaget ska dessutom identifiera möjligheter på kommun- och privatägd mark, och inte vara 
främmande för att driva detaljplaner även i dessa fall. Finnvedsbostäder ska genom fortlöpande 
byggnation upprätthålla konkurrensen och göra det ekonomiskt icke-rationellt för privata 
aktörer att avvakta exploatering av egna projekt och fastigheter i hyresrättsform.

Finnvedsbostäder bör bland annat fortsätta sitt samarbete med berörda förvaltningar i Värnamo 
kommun och verka för långsiktighet, trygghet samt miljö- och kvalitetstänkande.

Första spadtaget för Finnvedsbostäder vid Sjöborgen i Bor.
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MÅL 4: Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Aktivitetsyta i Bor.

Värnamo kommun ska utveckla den allmänna platsmarken, såsom parker, torg, lekplatser och 
naturområden, i befintliga och nya bebyggelseområden. Kommunen ska fortsätta utveckla 
tätortsnära naturmiljöer och på olika sätt stödja föreningslivet.

Vidare ska kommunen utveckla befintliga utemiljöer för barnomsorg och skola, samt placering 
av nya skolor och förskolelokaler i stimulerande miljöer. God och blandad arkitektur ska 
genomsyra ny bebyggelse, allmän platsmark och konst i det offentliga rummet. Värnamo 
kommun ska verka för tillgång till konkurrenskraftig internetuppkoppling för alla bostäder inom 
kommunen och planera bostäder efter bostadskonsumenternas efterfrågan och betalningsvilja. 
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Befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande

Från år 2001 till år 2020 har befolkningen i Värnamo kommun som helhet ökat med 2255
personer. Ungefär hälften av denna befolkningsökning har skett sedan år 2015. Störst var 
befolkningsökningen år 2016 och 2017, därefter har ökningstakten minskat. År 2020 slutar 
med den första negativa siffran sedan 2009, men enbart med 30 personer.  Den genomsnittliga 
ökningen i procent är 0,35 % årligen för hela perioden nedan, eller 0,37 % för 
perioden 2016-2020.

Ökningen beror främst på större rörlighet med positivt inflyttningsnetto. För att förstå storleken 
på rörligheten bör nämnas att det totala antalet inflyttare och utflyttare i Värnamo kommun 
under perioden 2001-2015 ligger någorlunda stabilt med ett medeltal på 1252 inflyttare per år 
och 1196 utflyttare per år. Efter år 2014 har rörligheten ökat betydligt, vilket motsvarande 
medeltal för åren 2016-2020 visar: 1555 inflyttare och 1355 utflyttare. 

Nedanstående diagram visar befolkningsförändringen de senaste 10 åren. Befolkningsökningen 
beror till största delen på ett invandringsöverskott (fler har flyttat från utlandet till Värnamo än 
tvärtom). Under perioden är det enbart under tre år som det inrikes flyttningsöverskottet har 
varit positivt. Befolkningsökningen under perioden består även till en mindre del av ett födelse-
överskott.

Befolkningsutveckling

Diagram 1: Antal invånare i Värnamo kommun (folkmängd per den 31 december) från år 2001 till år 2019 samt 
data från 31 juli 2020. Data bearbetad från SCB.
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År 2016 var som synes i diagrammet ovan det år då befolkningen ökade mest. Kommunen har 
i en studie (flytt- och boendestudie i Värnamo kommun 2017) närmare undersökt vilka som 
flyttade in detta år och varifrån de kom. 

Invandringsöverskottet är inte betydligt större det här året, utan den totala ökningen detta år 
beror till största delen på ett stort inrikes flyttningsöverskott. Stor påverkan på detta har 
åldersgruppen 15-24 år där antalet kvinnor som flyttade från kommunen var lägre än normalåret, 
och antalet inflyttade män var högre än normalåret.  

Diagram 2: Befolkningsförändring i Värnamo kommun från år 2010 till år 2020 utifrån invand-
ringsöverskott, inrikes flyttningsöverskott och födelseöverskott. Data bearbetad från SCB.

349



                                                         

                                                                                                
                                                                        Plan för bostadsförsörjning

  16

Diagram 3: Inrikes flyttningsöverskott per åldersgrupper.

Diagram 4: Invanringsöverskott per åldersgrupp
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Värnamo kommun tog våren 2020 fram en befolkningsprognos för åren 2020-2030. Den 
prognos som kommunen låtit göra för perioden har tagits fram utifrån erfarenhetstal baserat på 
demografin, men hänsyn har tagits till att kända byggnadsprojekt inte leder till ett stort tillskott 
på nya bostäder i närtid. Därför syns större befolkningsökningar först år 2022 och då håller en 
nivå om cirka 250 nya invånare årligen fram till år 2026 då vi ser en ännu högre nivå om cirka 
350 nya invånare per år. Den senare delen av prognosen bygger på antagandet/förutsättningen 
att minst 175 bostäder färdigställs per år. I övrigt baseras prognosen på Värnamos utveckling 
under åren 2013-2019 (med åren 2016 och 2017 undantagna). Denna befolkningsprognos möter 
inte riktigt den politiska visionen om 40 000 invånare år 2035, för vilken det skulle krävas en 
befolkningsökning om i genomsnitt 360 personer årligen. För att nå visionen behöver kommu-
nen arbeta brett för att uppfylla kriterierna i visionen. En förutsättning i sig är att kommunen 
måste möjliggöra ett större antal byggrätter, så att en efterfrågan på bostäder kan bemötas.

Diagram 5: Antal invånare utifrån utfallet för perioden år 2015-2019 samt enligt kommunens befolkningsprognos  
för perioden år 2020-2030.

Det befolkningsprognosen tydligt visar och som är ingalunda unikt med Värnamo kommun är 
att demografin förändras. Nedanstående diagram visar att befolkningen ökar i antal i de lägsta 
och äldsta åldersgrupperna. Särskilt noterbart är att andelen äldre kommer att öka, vilket bör 
belysas i en bostadsförsörjningsplan. Den största förändringen under prognosperioden fram till 
2030 står de äldre mellan 80 och 89 år för. Denna grupp ökar för sig själv under perioden med 
537 personer eller hela   32 %. Även i andel av den totala befolkningen ökar denna grupp från 
4,9 % år 2019 till 5,9 % år 2030.

Befolkningsprognos fram till år 2030
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Diagram 6: Diagrammet visar antalet invånare per ålder enligt utfallet 2019 och prognosen 2030. 
Diagram från befolkningsprognosen.

Diagram 7: Andelen invånare 0-19 år och de över 65 år av den totala befolkningen ökar under perio-
den för befolkningsprognosen. Omvänt minskar andelen i arbetsförålder, dvs. invånare från 20 till 64 
år från 55,0 % år 2019 till 53,8 % år 2030. Data bearbetad från befolkningsprognosen.

Den ökade andelen äldre påverkar och kommer att påverka bostadsmarknaden på olika sätt. 
Många äldre är idag friskare än förut och många bor kvar i sin ordinarie bostad. Detta ligger i 
linje med kommunens inriktning med insatser för att stödja kvarboendet i den ordinarie 
bostaden även när hälsan sviktar. Men här kan och bör kommunen också verka för en nisch i 
bostadsmarknaden som erbjuder anpassade och attraktiva bostäder för äldre. Om fler äldre väljer 
olika typer av seniorbostäder eller trygghetsboenden kan större bostäder såsom villor frigöras 
till andra grupper på bostadsmarknaden.
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Nedanstående karta från befolkningsprognosen visar tydligt på att det är i Värnamo centralort 
med närmaste omgivning som merparten av befolkningsökningen äger rum. 

Kartan är hämtad från befolkningsprognosen 2020-2030, Värnamo kommun.

Karta över befolkningsförändring 2020-2024
Bredaryd/Lanna: + 29 (1,1%)
Forsheda: + 44 (+1,2%)
Värnamo: + 1005 (+ 4,6%)
Bor: + 59 (+ 2,0%)
Rydaholm: + 15 (+ 0,5%)
Nydala/Fryele: 0 (+/- 0,0%)
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Bostadsbyggande

Under perioden 2001-2020 har 1544 bostäder färdigställts i Värnamo kommun, varav 679 i 
småhus och 859 i flerfamiljshus. I genomsnitt blir detta 77 färdigställda bostäder per år, varav 
34 i småhus. Under de senaste fem åren 2016-2020 färdigställdes 469 bostäder, varav 208 i 
småhus och 258 i flerbostadshus. Snittet för de fem senaste åren blir 94 bostäder årligen.

Genom att ha tagit fram detaljplaner och byggt ut nya områden har kommunen sedan 2016 
försålt totalt 41 tomter via tomtkön. Under perioden 2014-2015 försåldes 23 villatomter varav 
flertalet av dessa färdigställdes år 2016. Detta innebär att cirka 140 småbostadshus (av de 208 
ovan nämnda) har färdigställts på mark som kommunen inte har försålt. Flertalet av dessa har 
byggts på privatägd mark utanför tätorterna. Av de 60 småhus som färdigställdes år 2020 åter-
finns exempelvis 15 nära Vidöstern och 5 på landsbygden i den östra kommundelen.

Bild från november 2020.Området vid Ingelundsvägen lyftes fram som ett möjligt bostadsområde med blandad bebyggelse i 
bostadsförsörjningsplanen för perioden 2016-2020. Efter planläggning slutförde kommunen utbyggnad av gata och VA-ledningar i 
området under hösten år 2018. Idag är 6 egenbyggda villor och 6 gruppbyggda mindre villor färdigställda, i mitten av bilden, samt 
36 bostadsrättslägenheter inom kvarteret Ödlan till vänster i bild. I övre delen av bilden ses byggkran och två bostadshus som är 
påbörjade inom kvarteret Väduren, som totalt kommer att inrymma 48 hyreslägenheter. Inflyttning för kvarteret.Väduren beräknas 
till årsskiftet 2021/2022.

Diagram 8: Antal färdigställda bostäder i Värnamo kommun per år fördelat på bostäder i småhus respektive flerbostadshus. Data 
bearbetat från SCB, förutom data för år 2020 som bearbetats utifrån uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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I gällande bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020 sattes som mål att 125 bostäder 
skulle färdigställas per år, vilket nu kan jämföras med utfallet om 94 bostäder per år.

Bostadsbyggandet i kommunen har inte riktigt nått upp till det mål som sattes i bostadsförsörj-
nings-planen för perioden 2016-2020. Har det då byggts för lite bostäder i Värnamo? En jäm-
förelse med några närliggande kommuner utifrån antal färdigställda bostäder per 1000 invånare 
ger för handen att det ändå byggs en del bostäder i Värnamo. Men den visar också att de mål 
som sattes upp i förra bostadsförsörjningsplanen varit rimliga jämfört med likvärdiga kommuner 
och att möjligheten till byggnation av småhus driver befolkningsökningen i en del kommuner.

Givet den betydligt högre befolkningsökningen år 2015 och 2016 och det faktum att inte fler 
bostäder har färdigställts finns idag en brist på utbudssidan av i princip alla sorters bostäder 
i kommunen. Det är därför troligt att befolkningsökningen de senaste åren åtminstone delvis 
har hämmats av ett underskott av bostäder på marknaden. Nedanstående diagram illustrerar att 
tillskottet av nya bostäder har varit lågt i förhållande till befolkningsökningen.

Diagram 9: Diagrammet visar antalet färdigställda bostäder under åren 2016-2019 per 1000 invånare, fördelade på 
flerbostadshus och småhus, i några närliggande kommuner. Data bearbetad från SCB.
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Diagram 10: Antal färdigställda bostäder jämfört med befolkningsökningen 2010-2020.

I kommande avsnitt behandlas bostadsmarknaden i kommunen utifrån bland annat storleken på 
ett hushåll, som i Värnamo uppgår till 2,24 personer (SCB, 2019). En enkel analys utifrån de 
två diagrammen ovan är att om befolkningsökningen under åren 2015-2019 på 1226 personer 
ska inrymmas i nytillskottet av bostäder, de 441 färdigställda bostäderna under samma period, 
motsvarar detta en hushållsstorlek på 2,78(!), vilket indikerar att det byggts för lite bostäder 
under dessa år. 

Räknar man in befolkningsminskningen och tillskottet av färdigställda bostäder år 2020 för 
perioden 2016 till 2020 ser jämförelsesiffran bättre ut; 2,25 nya invånare per färdigställd bostad. 
En slutsats att dra av detta är att många bostäder som hade behövts tidigare i perioden färdig-
ställdes för sent för att möta behovet men att dessa också har varit ett välkommet tillskott i 
bostadsmarknaden.

För den längre perioden 2010-2020 är befolkningsökningen 1777 personer och nytillskottet av 
bostäder 879, vilket på samma sätt motsvarar en hushållsstorlek på 2,02. 
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Bostadsmarknaden i Värnamo

Värnamo likt många andra mindre kommuner i landet befinner sig fortfarande i skuggan av 
storstadsregionerna gällande hur attraktivt det är för större nationella eller internationella 
fastighets- och byggbolag att verka och etablera sig i kommunen. Intresset för att verka i
kommunen har ökat under de senaste åren från några bolag. Något sådant större fastighets-
ägande bolag har också etablerat sig inom kommunen. Intresset för projektutveckling för 
försäljning eller fortsatt förvaltning är från denna grupp av bolag dock ganska begränsat. 
Branschen tillgodogör sig större vinster till betydligt lägre risk i storstadsregionerna, trots ofta 
högre kostnader.

I ljuset av detta är det därför en stor förmån att Värnamo kommun har flertalet riskvilliga lokala 
och regionala fastighetsbolag, byggbolag och projektutvecklare som vill fortsätta att satsa på 
Värnamo kommun och då framför allt centralorten. Detta tillsammans med ett aktivt kommunalt 
bostadsbolag i form av Finnvedsbostäder gör att exploateringsviljan framöver ser fortsatt ljus ut.

En utmaning för kommunen är att nu och framöver kunna tillmötesgå marknaden med lämpligt 
utformade och ekonomiskt bärkraftiga byggrätter med rätt lokalisering. Detta eftersom kommu-
nen under de förgående åren inte riktigt har kunnat svara upp mot de 125 bostäder per år som 
motsvarar målet i gällande bostadsförsörjningsplan. Faktorer som långa detaljplaneprocesser 
med bland annat överklaganden samt politiska ställningstaganden har fördröjt processen att ta 
fram ny byggbar mark och målet kommer inte heller att kunna nås under år 2021. Utbudet av 
bostäder återspeglas i befolkningstillväxten.

Vad styr bostadsmarknaden i Värnamo
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Värnamo i sitt regionala sammanhang
Bostadsmarknaden i Värnamo vänder sig till fler än invånarna i kommunen. Det finns flera 
arbetstillfällen i grannkommunerna och kommunikationer i form av tillgängliga vägar och en 
förbättrad kollektivtrafik gör det attraktivt att pendla. Det omvända gäller förstås också, och 
enligt de senaste siffrorna som finns tillgängliga i Kolada (SCB) från 2018 utgör Värnamo 
kommun varken en utpräglad inpendlar- eller utpendlarkommun. 4 100 personer pendlar in 
och 3800 personer pendlar ut. 

Diagram 11: Det vänstra cirkeldiagrammet visar antalet förvärvsarbetande som är 16 år och äldre och som pendlar 
från bostaden i Värnamo kommun till arbete i annan kommun år 2018.
Diagrammet till höger visar antal personer i samma grupp som pendlar till arbete i Värnamo kommun från bosta-
den i annan kommun. Data bearbetad från SCB.

Värnamo har en dubbelroll i sitt regionala sammanhang, både som boendekommun och som 
arbetskommun. I den omvärldsanalys för Värnamo kommun som Karios Future gjorde år 2017 
betonas att denna dubbelroll rätt utnyttjad kan leda till ökad attraktivitet. Kommunen har därför 
mycket att vinna genom att satsa på kvaliteterna som boendekommun gentemot de större arbets-
marknadsregionerna Jönköping och Växjö.Värnamo kan erbjuda en bostadsmarknad som har 
många kvaliteter på nära håll. Sett ur ett sådant regionalt perspektiv bör kommunen särskilt 
verka för att få till bostadsbyggnation i småhus i de tätorter som har goda förbindelser med 
Växjö. Också de första lärdomarna som vi kan börja dra utifrån samhällseffekterna från
pandemin är att landsbygden och småstaden i sig verkar öka i attraktivitet som plats att verka 
och bo i.
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Upplåtelseform, hushållsstorlek
I Värnamo kommun är det betydligt vanliga-
re att bo i småhus än vad den genomsnittlige 
svensken gör. Av det samlade bostadsbeståndet 
i kommunen år 2019 utgör 51 % småhus, vilket 
kan jämföras med riket i stort (39 %). Bo-
stadsrätt är något ovanligare (13 %) än i riket i 
stort (24 %). Följaktligen utgör cirka 36 % av 
kommunens bostäder hyresrätter. Kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag Finnvedsbostä-
der är den störta hyresvärden med cirka 2700 
lägenheter i de fem största tätorterna. Detta 
innebär att 45 % av hyresrätterna i kommunen 
tillhör allmännyttan. Diagram 12: Upplåtelseform i Värnamo kommun 

(FÖP Värnamo stad).

I Värnamo kommun år 2019 fanns enligt SCB 15 400 hushåll på totalt 34 560 invånare, vilket 
ger att ett hushåll i genomsnitt består av 2,24 personer (riket 2,19). Andel ensamstående hushåll 
utgör i Värnamo 42,6 % jämfört med till exempel 37,2 % i Vaggeryd och 52,4 % i Stockholm. 
Att en förhållandevis stor andel av bostäderna utgör småhus förklarar att den genomsnittliga 
boarean per invånare är relativt hög 46 kvm/invånarna (33 kvm/invånare i Stockholm eller 42 
kvm/invånare i riket). Omräknat ger detta 103 kvm/hushåll (70 kvm/hushåll i Stockholm). 

Boverket presenterade i oktober 2020 en rapport – Mått på bostadsbristen – i vilken man 
analyserar bostadsbrist i den bostadssociala bemärkelsen, dvs. att undersöka hur många hushåll 
som har en otillräcklig boendestandard i förhållande till vad som vore önskvärt. Rapporten visar 
på en behovsbaserad definition av bostadsbristen och inte en bostadsbrist utifrån efterfrågan. 
Enligt denna var för år 2018 i Värnamo kommun 6,3 % av hushållen (969 stycken) att anses 
som trångbodda och 2,8 % (433 stycken) av hushållen hade en ansträngd boendeekonomi. 
Jämfört med år 2012 kan man se att andelen och antalet trångbodda hushåll har ökat något (från 
6,0 % och 873 stycken) men glädjande nog har andelen och antalet hushåll med ansträngd
boendeekonomi minskat (från 4,0% och 577 stycken). Jämförelsesiffrorna på riksnivå för år 
2018 var 9,9 % trångbodda hushåll och 5,3 % hushåll med ansträngd boendeekonomi.

Villanormen

Sifforna ovan visar att normen i Värnamo är att bo i egen villa och just villan utgör hos många 
ett nästa steg i en önskad bostadskarriär. De senaste åren har efterfrågan av just villor varit 
betydligt större än utbudet, vilket har lett till att få bostäder legat ute till försäljning under 
någon längre tid och att priserna därmed ökat. De lediga tomter som finns i kommunen och 
som bedöms attraktiva bebyggs fort. Kommunens tomtkö uppgår i december 2020 till cirka 220 
intressenter varav de flesta önskar en tomt i Värnamo centralort. 
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Över Finnsvedsbostäders kommande bostadsbyggnation på Väduren samt färdigställda bostäder inom kvarteret 
Vattumannen. Skiss: Finnvedsbostäder AB.

Enligt en enkätundersökning som kommunen skickat ut till sökande i tomtkön under våren 2020 
har kommunen fått en tydlig bild på att det som mest efterfrågas är större tomter (minst 900 
kvm) med planbestämmelser som ger stor frihet att disponera tomten och byggrätten. Av 116 
svarande önskade två tredjedelar att tomten bör ligga inom 8 km från centrum. Knappt hälften 
av dessa vill att tomten ska ligga inom 4 km från centrum. Genom att erbjuda tomter bland
annat i Helmershus kommer kommunen att kunna möta upp efterfrågan hos många i tomtkön.

Det är viktigt att villanormen kan luckras upp så att även gruppbyggda småhus, stadsradhus och 
parhus upplevs attraktiva. Sådana tomter planeras på flera ställen både i pågående detaljplaner 
(Prostsjön, Tre Liljor, Kärleken) och kommer att tas fram i förtätningslägen i de utvecklings-
stråk som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad.

Det finns en potential till nybyggnation av villor i flera av kommunens övriga tätorter.
Kommunen bör fortsätta ta fram attraktiva byggrätter genom nya och ändrade detaljplaner för 
småhus i framför allt tätorterna, samt i övrigt verka för livskraftiga och attraktiva samhällen.

En del i Värnamo bostadsmarknad som berör villanormen är det faktum att flyttkedjorna går 
långsamt. De flesta håller säkert med om att befintliga villor ur ett samhällsperspektiv borde 
bebos av barnfamiljer som har större behov av stora boytor. I en kommun av Värnamos storlek 
är det ofta så att äldre personer av flera skäl gärna bor kvar i sina villor i stället för att flytta till 
en mindre bostad. Att boendekostnaden ofta är låg tack vare att bostadslånen nästan eller helt är 
amorterade, att boendekvaliteten i den egna villan är mycket hög och att avstånden är 
förhållandevis korta, leder till att alternativen såsom till exempel nya bostadsrättslägenheter 
upplevs vara för dyra och oattraktiva.

Det kommunen kan och således bör arbeta vidare med är stadsbyggnad genom omvandling och 
förtätning till blandad bebyggelse som erbjuder olika boendealternativ och på olika sätt verka 
för att det blir attraktivt att byta bostad och på så sätt bättre utnyttja bostadsbeståndet ur ett 
samhällsperspektiv.
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Analys av bostadsbehovet för 
särskilda grupper
Bostäder för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat 
sätt personer med behov av tillfälligt särskilt stöd

Samhället och vår omvärld kan ibland vara hård mot befintliga och blivande kommunmedborg-
are. Det kan röra sig om alltifrån flykt ifrån krig till olika sorters familjetragedier och missbruk. 
För tillfället har kommunen genom medborgarförvaltningen 98 bostadslägenheter i hyresrätts-
form till sitt förfogande för att svara upp mot utsatta personers behov. Huvuddelen av lägenhe-
terna hyrs av förvaltningen som sedan hyr ut dem i andra hand utan besittningsskydd. Majori-
teten av dessa lägenheter ägs av Finnvedsbostäder men förvaltningen innehar också lägenheter 
ägda av privata hyresvärdar. Samarbetet mellan förvaltningen och kommunens hyresvärdar 
uppges fungera bra. Förvaltningen känner dock att det finns förbättringspotential i och med att 
de agerar hyresvärd utan egentliga fackkunskaper. Enligt Finnvedsbostäder är det lagstiftningen 
kring uthyrning som förhindrar en del av de förbättringar som förvaltningen efterfrågar.

“Kuren” vid Luddöparken.

Antalet lägenheter i medborgarförvaltningens bostadstock ligger för närvarande på en långsik-
tigt lagom nivå. Det är svårt att planera för oväntade händelser, likt den flyktingvåg som 
upplevdes under åren 2015-2017. Det kan vid oroligheter i vår omvärld snabbt uppkomma     
behov av fler bostäder för flyktingar. Vid förra flyktingvågen fanns det framför allt i kommu-
nens kransorter en del tomma lägenheter. Dessa är nu bebodda och vid en ny flyktingvåg inom 
närtid finns inte denna krockkudde på bostadsmarknaden. Det skulle kunna leda till betydande 
svårigheter att lösa bostadssituationen, då byggnation i regel tar tid och kräver planering. 
Samtidigt är det inte rationellt att binda resurser för extraordinära händelser som är kostsamma 
och svåra att förutse. Kommunen bör idag dock analysera och planera för hur bostadsförsörj-
ningen skulle kunna lösas om en liknande situation snabbt uppkommer igen.

I dagsläget används bostadstocken bland annat för att bosätta nyanlända personer i kommunen, 
det som erbjuds är ett andrahandskontrakt, men möjlighet till övertag i vissa fall. I andra fall så 
erbjuder kommunen förlängning av andrahandskontrakt, fram till dess att boende ordnat med
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eget kontrakt. Kommunen erbjuder även stöd med att ställa sig i bostadskö, samt stöd till hur 
enskild gör för att söka eget boende i kommunen eller på annan ort. Värnamo kommun har även 
ett upparbetat kontaktnät med privata fastighetsägare.

Vad gäller den mix av lägenheter medborgarförvaltningen har i sin stock kommer det nog under 
planperioden att kunna ses en förskjutning från färre mindre lägenheter till fler större 
lägenheter, även om antalet lägenheter förväntas vara konstant. Medborgarförvaltningen upple-
ver att det finns ganska god tillgång på små lägenheter (ett och två rum) men att det är svårare 
att få håll i större (tre rum eller fler). Kommunen upplever att det finns en viss obalans framför 
allt när det gäller större lägenheter med rimlig månadskostnad.

Till ensamkommande barn och ungdomar (under 18 år) erbjuder kommunen boende anting-
en via eget stödboende med personal, boende på HVB- hem (externa utförare) eller boende i 
familjehem. De ungdomar som fyller 18 år under asylprocess, kan om särskilda skäl föreligger 
bo kvar i den boendeform som tidigare erbjudits, alternativt övergår ansvar för boendefrågan till 
Migrationsverket. Kommunens mottagande gällande denna målgrupp har kraftigt minskat sedan 
2016.

Kommunen erbjuder personer med behov av skyddat boende, insatser utifrån enskilds behov 
om skydd. Här finns möjlighet till lägenheter inom kommunen alternativt i samverkan med 
grannkommun. Värnamo kommun har en upparbetad verksamhet med avsatt resurs för våld i 
nära relationer. Det är alltid efter enskild prövning som beslut om insats fattas. Har personer 
särskilda behov av att lämna kommunen ges stöd till att söka boende på annan ort.
 
Medborgarförvaltningen efterfrågar i första hand lägenheter i det befintliga beståndet. Nybygg-
da lägenheter innebär för hög hyra och motverkar ofta syftet med att klienten ska ta över lägen-
heten och etablera sig själv på bostadsmarknaden. Medborgarförvaltningens krav på lägenheter 
är framför allt att de är belägna intill utbyggda kollektivtrafikstråk, så att deras klienter ges goda 
möjligheter att delta i samhället. Närhet till skolor, dagis, potentiella arbetsgivare, mataffärer 
och annan service är också viktigt. Ovanstående innebär att det är Värnamo stad och de större 
tätorterna som är mest lämpliga bostadsorter i detta sammanhang. I praktiken finns många av 
förvaltningens lägenheter i de större tätorterna.

Medborgarförvaltningen har ett vräkningsförebyggande arbete där hyresvärdar kontaktar 
förvaltningen vid problem med hyresgäst. Förvaltningen besöker och samtalar då med aktuell 
hyresgäst. Vid ekonomiska problem har förvaltningen också ofta kontakter med Kronofogden.
En ytterst utsatt grupp inom bostadsförsörjningens område är de som är varaktigt hemlösa. Det 
saknas boendeformer för personer som finns inom målgrupp akuthemlöshet, och där till 
exempel tidigare beteende, missbruk eller psykisk ohälsa, gör att individen straffat ut sig på 
reguljär bostadsmarknad. Förvaltningens bedömning är även att denna grupp är svår att nå med 
stöd, då mottagligheten av insatser från det offentliga i vissa fall är låg. Det vore önskvärt med 
något organiserat akutboende eller härbärge inom kommunen. Det kommunala stödet till denna 
kategori är för tillfället begränsat. Det är en oerhört utmanande grupp att ordna bostäder för 
inom det ordinarie bostadsbeståndet.

Personer som saknar boende efter institutionsvistelse får efter individuell prövning stöd i olika 
utsträckning. Här sker även i vissa fall en samverkan med Kriminalvården.
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Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen via socialtjänsten ger stöd till boende där det 
bedöms att enskild saknar egen förmåga eller resurser. Barnperspektivet finns alltid med i de 
bedömningar som görs. Socialtjänstens bedömning är att det finns ett underskott på ”billigare 
lägenheter” där enskilda och familjer utan stöd från kommunen kan klara sitt uppehälle. 

Student- och ungdomsbostäder vid Flintgatan, Värnamo.

För att underlätta bostadbyggnation i hyresrättsform för i första hand svagare grupper har 
regeringen tagit fram regler om särskilda statliga stöd. Stöden är uppbyggda på sådant sätt att de 
gynnar byggnation av framför allt mindre lägenheter, stöden innebär också att hyresnivåerna ska 
begränsas.  Regeringen beslutade den 19 december 2019 om nya regler för investeringsstödet 
för hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyrelsen i Jönköpings län är det organ som 
med ledning av Boverkets föreskrifter hanterar handläggning och beslut om stöd för byggna-
tioner inom Värnamo kommun. Stöd kan lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med 
bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan ges för nybyggnad, tillbygg-
nad och ombyggnad.

Det finns även särskilda stöd att söka för byggnation av bostäder till äldre, liksom för byggna-
tion av biståndsbedömt trygghetsboende.

Det är av vikt att kommunala och privata aktörer informerar sig om regler kring och i relevant 
omfattning utnyttjar dessa och andra bidrag för att försörja bostadsmarknaden med olika 
bostäder. Stöden kan vara helt avgörande för att få till stånd erforderlig bebyggelse eller att 
uppnå rimliga hyresnivåer.

     Sammanfattningsvis har medborgarförvaltningen inget behov av fler bostäder de kommande åren 
     utan deras behov bedöms framöver vara täckt av deras nuvarande bostadsstock, dock har kommu-
     nen svårt att tillgodose en trygg nattlogering för ett litet antal individer som befinner sig
     stadigvarande i kommunen. 
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Bostäder för äldre

Medellivslängden i Sverige har ökat markant under de senaste åren (enligt statistik från SCB) 
och bedöms enligt prognoser att fortsätta öka framöver. Andelen äldre i befolkningen blir 
således fler och de människor som är 80 år och äldre förväntas stiga i antal de närmsta åren i 
Värnamo kommun. Eftersom de äldre ökar i antal så ökar också antalet äldre sjuka som behöver 
någon form av hjälp eller stöd från kommunen, vilket till exempel kan vara hemtjänst, service-
boende, trygghetsboende, demensboende eller en mer tillgänglig bostad nära centrum.

För att äldre ska få möjlighet att leva ett liv med så hög livskvalitet som möjligt erbjuder kom-
munen olika former av insatser samt stöd och har infört en lokal värdighetsgaranti för äldre-
omsorgen där det tydligt framgår vad som kan förväntas av äldreomsorgen i Värnamo kommun. 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen verka för att äldre människor får goda bostäder och 
vid behov ge stöd och hjälp i hemmet. Kommunen ska även verka för att inrätta särskilda 
boendeformer med särskilt stöd och service i den mån det behövs för att bryta en oönskad 
isolering. Ett exempel på hur Värnamo kommun arbetar för att bryta en oönskad isolering är att 
äldre som är friska och bor hemma själva får hämta sin mat i kommunens restauranger i stället 
för hemleverans.

Värnamo kommun har idag ett överskott av boendeplatser för äldre och man beräknar att 
behovet är täckt några år framöver. Man innehar fler somatikplatser i kommunen än genomsnit-
tet i riket och det finns i skrivande stund tomställda platser. När det gäller platser för demens-
vård finns det i dagsläget cirka 50 platser och man ser ett stort behov av fler platser. Omsorgs-
förvaltningen beräknar att det behövs ytterligare cirka 100 platser för demensvård, dessa platser 
kan tillskapas genom att bland annat omfördela platser i det befintliga beståndet.

Luddö särskilda boende i Värnamo stad.

Kommunen har även fler uppgifter när det kommer till att stödja boendesituationen för äldre och 
äldre sjuka, som exempelvis att bevilja bidrag för bostadsanpassning. Det är viktigt att prioritera 
bostadsförsörjningen för äldre och att anpassa det ordinarie bostadsutbudet genom att utveckla 
byggnation av mellanformer, såsom trygghetsboenden.
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Omsorgsnämnden har i mars 2021 godkänt riktlinjer för trygghetsboende i Värnamo. Efter 
beslut från omsorgsnämnden får såväl  det kommunala bostadsbolaget som privata aktörer starta 
och driva ett trygghetsboende. Kommunen ansvarar då för olika insatser i boendet, såsom 
aktivitetssamordnare och hyreskostnad för gemensamhetsutrymmen.  

Under hösten 2019 och våren 2020 har kommunen låtit göra en boendeutredning berörande 
äldreomsorgen i Värnamo kommun med syftet att tydliggöra boendelösningar som kommunen 
kan förväntas ha under de kommande åren. Utifrån gjord boendeutredning har omsorgsför-
valtningen olika scenarier att överväga, baserat på olika antaganden kring framtida behov och 
förväntade effekter.

Det första scenariot innebär att kommunens nuvarande användning av särskilda boenden kvar-
står och att antalet somatik- och demensplatser kommer att öka med totalt 63 fram till år 2029. 
Detta scenario innebär att ingen större organisatorisk förändring kommer göras och att behovet 
de kommande åren räknas upp utifrån befolkningsprognosen.

Det andra scenariot har tagit hänsyn till olika identifierade trender och deras tänkta påverkan. 
Antal platser i detta scenario är totalt 343 platser år 2029. Det innebär en ökning med 6 platser 
totalt. Behovet av somatikplatser minskar dock med 21 platser, men demensplatserna ökar med 
27. De förväntade effekterna är att behovet kan mötas av alternativa lösningar samt att boende-
planeringen kortsiktigt kan inriktas på mindre uppgraderingar i det befintliga beståndet. Det ger 
även möjlighet till ökad tillgänglighet, ökat nyttjande av ny teknik, ökad tillgång till alternativa 
boendeformer med mera.

I det tredje scenariot utgår utredningen från att de identifierade trendernas tänkta påverkan tas 
med i kalkylen samt att kommunen har anpassat sin konsumtion av särskilt boende till samma 
nivå som genomsnittet i landet, vilket innebär en sänkning av antal vårddygn med 8 procent. 
Det tredje scenariot innebär totalt 323 platser år 2029.

     Sammanfattningsvis är omsorgsförvaltningens bostadsbehov under perioden 2021-2025 
     berörande äldre täckt men man ser ett behov av fler platser för demensvård. 
     Omsorgsförvaltningen ser även positivt på att fler trygghetsboenden tillskapas i kommunen 
     under de kommande åren.
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Bostäder för personer med funktionshinder

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bland annat bestämmelser 
om stöd, service och särskilda boendeformer för personer med funktionsvariationer. Det är 
huvudsakligen kommunens ansvar att se till att lagen följs vilket innebär att kommunen har 
ett ansvar att få fram bostäder som är anpassade efter särskilda behov för personer med funk-
tionsnedsättningar som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS. Detta berör både 
gruppbostäder och servicebostäder.

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och service till personer med funktionshinder 
som bland annat är boendestöd, särskilt boende och bostadsanpassning. Det finns flera kommu-
nala boenden runtom i Värnamo och det finns även boende med korttidsplatser för barn- och 
ungdomar. Omsorgsförvaltningen bedömer att behovet i dagsläget är täckt men ser att det finns 
ett underskott på servicebostäder där det kan behövas fler platser eller nya boenden på sikt.

Gruppbostäder vid kvarteret Ling, Värnamo.

Under hösten 2019 och våren 2020 har kommunen låtit göra en boendeutredning berörande 
funktionshinderomsorgen i Värnamo kommun med syftet att tydliggöra boendelösningar som 
kommunen kan förväntas ha under de kommande åren. Omsorgsförvaltningen har även här tre 
olika scenarier att överväga utifrån de alternativ man tagit fram baserat på olika antaganden 
kring framtida behov och förväntade effekter.

Det första scenariot innebär att man fortsätter enligt nuvarande strategi och att ingen 
organisatorisk förändring krävs. Ökning av platser sker utifrån prognos berörande befolknings-
ökning, cirka 7 platser mer år 2029. Det andra scenariot speglar behovet om några identifierade 
trenders påverkan kalkyleras in. Den förväntade effekten av det andra scenariot blir då färre 
antal platser totalt sett än i utgångsläget genom att man minskar på gruppbostadsplatser och 
även växlar gruppbostadsplatser för att tillskapa fler servicebostadsplatser. Det tredje scenariot 
speglar behovet om både trenderna kalkyleras in och om man anpassar konsumtionen av boende 
med särskild service till samma nivå som genomsnittet i hela landet. Då blir de förväntade 
effekterna att stort fokus ska ligga på att avveckla flera gruppbostäder och tillskapa någon 
ytterligare servicebostad för att ligga på samma nivå som konsumtionen i riket.

    Sammanfattningsvis bedömer omsorgsförvaltningen att behovet för perioden 2021-2025 är täckt
    när det kommer till bostäder för personer med funktionshinder/LSS i Värnamo kommun.
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Plan för bostadsförsörjning

Diagrammet visar att över 200 bostäder är under uppförande i kommunen. Härutöver finns över 
300 byggklara bostäder år 2021. På efterföljande sidor påvisas att flera av dessa dock inte 
kommer att påbörjas inom planperioden. Med byggklar bostad menar vi att detaljplanen har fått 
laga kraft och att teknisk infrastruktur är på plats. Vad gäller byggklar mark för småhusbostäder 
på landsbygden menar vi dels planlagda bostäder, dels sådana som inte behöver planläggas.

Övriga gröna staplar redovisar antalet tillkommande byggklara bostäder de kommande åren. 
Osäkerheten på värdet av övriga gröna staplar från år 2022 och framåt beror främst på att 
arbeten med detaljplaner pågår, de har ännu inte antagits och fått laga kraft. Delar av staplarna 
för år 2022 och 2023 utgör dock mer säkra värden, vilket gäller för de områden där utbyggnad 
av gatu- och VA-infrastruktur redan har påbörjats. Antalet mer säkra byggklara bostäder beräk-
nas vara cirka 30 år 2021 (Södra Åminne), cirka 45 år 2022 (Södra Helmershus) och cirka 225 
år 2023 (Mossleplatån). 

Bostadsbyggandet spelar en viktig roll för kommunens utveckling. Bra och väl integrerade
bostäder i goda boendemiljöer är grundläggande byggstenar för tillväxt och välfärd i 
kommunen. Kan inte kommunen ge rätt förutsättningar för attraktiva boenden uppfylls inte 
målen och tillväxten uteblir.

Data över planerat bostadsbyggande 
2021-2025

Diagram 13. Diagrammets gula staplar visar antalet färdigställda bostäder per år, de gröna staplarna visar antalet 
byggklara bostäder per år enligt de tabeller som redovisas i detta kapitel, se sidorna 33, 43 och 49. Den lila stapeln 
för år 2021 visar antalet bostäder som är under uppförande. Diagrammets linjer visar den årliga befolkningsökning-
en enligt utfall och enligt befolkningsprognosen 2020-2030.

Sammanfattning över planerat byggande i hela kommunen
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Utifrån efterföljande tabeller kan man få fram att kommunen i nuläget har 108 kommunägda 
småhustomter runt om i kommunen som är byggklara under år 2021, varav 30 utgörs av nytill-
skott i södra Åminne. Byggnationen av småhus på landsbygden är stabil och det är rimligt att 
anta att det varje år tillskapas cirka 15 nya byggklara bostäder utanför tätorterna. 

Under planperioden ser vi att 440 småbostadshus kan påbörjas i kommunen. Alla småbostads-
hus kommer dock inte utgöra (villa-)tomter för enskilt bebyggande utan det rör sig även om 
kedjehus och gruppbyggda hus. Som synes kommer flera byggklara bostäder möjliggöras på 
landsbygden. Härutöver redovisas på sidan 53 andra möjliga bostadstomter främst i mindre 
tätorter i kommunen.

Tabell 1: Sammanfattning av samtliga tabeller som visar att det finns gott om byggklara bostäder runt om i kommunen.

Område Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Bor
 Flerbostadshus 20
 Småhus 8 20
Bredaryd
 Flerbostadshus 7 20
 Småhus 14
Forsheda
 Flerbostadshus 27
 Småhus 1 10
Helmerhus
 Flerbostadshus 40
 Småhus 45 50 45
Horda
 Småhus 2
Hånger
 Småhus 10
Kärda
 Småhus 1
Landsbygden
 Småhus 20 15 15 15 15 15
Lanna
 Småhus 10
Rydaholm
 Flerbostadshus 8
 Småhus 6 10
Tånnö
 Småhus 3
Värnamo
 Flerbostadshus 224 147 590 455
 Småhus 6 15 20 25 35
Åminne
 Småhus 36

Totalt 258 352 90 740 505 60

Tabell 1: Sammanfattning

368



  35

Plan för bostadsförsörjning

I Värnamo stad finns i skrivande stund 25 villatomter för vilka detaljplan har fått laga kraft. De 
ligger inom den nya stadsdelen på Mossleplatån och kommer att kunna fördelas till tomtkön när 
gator och VA-ledningar är utbyggt i slutet av år 2022, vilket innebär möjlig byggstart år 2023.

Arbete med detaljplaner för att möjliggöra småhusbostäder pågår vid Skogsfållen (Rönnbärs-
vägen) på Rörstorp, norr om Prostsjön vid Prostsjövägen samt inom kvarteret Aftonfalken. 
Förutsatt att detaljplanerna vinner laga kraft finns investeringsmedel för utbyggnad av gator och 
VA-ledningar för att möjliggöra byggklara bostäder enligt tabellen nedan. Förutom dessa tre 
områden har kommunen i nuläget inga pågående planarbeten som möjliggör för småhus inom 
Värnamo stad.

Däremot så pågår arbetet med en större detaljplan i norra Helmershus. Enligt samrådsförslaget 
ska den möjliggöra för blandad bebyggelse med tyngdpunkt på flera villatomter (cirka 50). 
Förutsatt att en ny detaljplan vinner laga kraft kommer området att snarast byggas ut, varför 
byggklara tomter kan finnas år 2023.

För att kunna möta den stora efterfrågan på just villatomter har kommunen påbörjat utbyggnad 
av gator och VA i södra Helmershus vilket kommer att resultera i cirka 45 tomter som kan vara 
byggklara år 2022. Trots att området ligger utanför staden är det inte mycket längre än fyra 
kilometer till centrum.

Utöver villatomter kan flera småbostadshus tillkomma i form av radhus och gruppbyggda hus 
på Mossleplatån, vid Prostsjön, vid kvarteret Kärleken och i Nöbbele, söder om Herrgårds-
vägen.

Arkeologisk undersökning inför byggnation på Mossleplatån.

Bostadsbyggande i Värnamo centralort
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I skrivande stund så finns drygt 80 byggklara bostäder i flerbostadshus i Värnamo stad. 
Åtminstone två bostadsprojekt är nära att påbörjas, bostadsrättslägenheter inom kvarteret 
Gladan på Karlsdal och hyreslägenheter i samma byggnad som den nya vårdcentralen inom 
kvarteret Sjukstugan på Mossleplatån.

Flera bostäder i flerbostadshus samt i form av gruppbyggda småhus inryms i den nya stadsdelen 
på Mossleplatån. Kommunen kommer att bjuda in till markanvisning för flerbostadshus under 
år 2021 eller 2022. Den nya stadsdelen innefattar totalt cirka 250 bostäder, varför det är viktigt 
att kommunen säljer och tillgängliggör  mark med eftertanke.

Pågående arbeten med nya detaljplaner för flerbostadshus inkluderar flertalet bostäder norr om 
Prostsjön, bostäder inom kvarteret Aftonfalken, vid Julias väg, drygt 200 bostäder inom 
kvarteret Kärleken, gamla sjukhusområdet, cirka 200 bostäder inom kvarteren Gåsen och Vin-
druvan (Åhléns parkering) samt bostäder inom kvarteret Tre Liljor och kommunens parkerings-
plats. En detaljplan kommer att påbörjas inom kort inom kvarteret Spjutet och Höken (parke-
ringen vid Hemköp och Missionskyrkan).

Omnämnda områden återfinns i redovisade tabeller efter de år som detaljplan beräknas vara klar 
och när nödvändiga infrastrukturarbeten har avslutats. Antalet redovisade bostäder är uppskatta-
de och kan ändras under arbetenas gång. 

I nu gällande investeringsplan finns även medel avsatta år 2024 för ett nytt bostadsområde i
Värnamo. Detta bostadsområde planeras till bangårdsområdet öster om Bangårdsgatan i 
Värnamo. Detta område beräknas inte kunna inrymma byggklara bostäder inom planperioden.
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Plan för bostadsförsörjning

Tabell 2: byggklara bostäder i Värnamo centralort

Område Markägare Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Aftonfalken
 Flerbostadshus Privat 56
 Småhus Privat 7
Björnen
 Flerbostadshus Privat 26
Doktorn
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 40
Fräkenvägen
 Småhus Kommun 6
Höken/Spjutet
 Flerbostadshus Privat/Kommun 90
Karlsdal
 Flerbostadshus Kommun 26
Kv. Väduren
 Flerbostadshus Kommun 48
Kärleken
 Flerbostadshus Privat 200
Mossleplatån
 Flerbostadhus Kommun 25 200
 Småhus Kommun 25
Norra Helmerhus
 Flerbostadshus Kommun 40
 Småhus Kommun 50
Nöbbele
 Småhus Kommun 20
Prostsjön/Ljussveka
 Flerbostadshus Kommun 165
 Småhus Kommun 35
Röret
 Flerbostadshus Privat 20
Rörstorp Skogsfållen
 Småhus Kommun 8
Sadelmakaren
 Flerbostadshus Privat 130
Södra Helmerhus
 Småhus Kommun 45 45
Tre liljor
 Flerbostadshus Kommun 40
 Flerbostadshus Privat 100
Vindruvan/Gåsen
 Flerbostadshus Kommun 50
 Flerbostadshus Privat 200

Totalt 230 162 65 705 490 45
Tabell 2: över bostadsbyggande i Värnamo centralort och Helmershus.

Tabellen visar antal byggklara bostäder för perioden 2021-2025. Kartorna som följer visar 
aktuella områden

Tabell 2: Byggklara bostäder i Värnamo centralort
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Området berör större delen av Värnamo tätort och präglas av stor exploateringsvilja 
med flera olika projekt som har kommit olika långt i sina respektive processer, 
sammantaget ger detta mellan 700- 750 lägenheter inom området

Kvarteret Kärleken. privat projekt där arbete med ny detaljplan för olika typer av bostäder 
pågår.
Kvarteret Björnen, privat projekt där byggnation pågår. Klart under 2021 och ger 26 
lägenheter.

Kvarteret Vindruvan, gåsen med flera, samprojekt mellan en privat aktör och kommunen. 
Detaljplan uppstartad och kommer ge olika typer av bostäder, Eventuellt förskola och 
trygghetsboende.

Kvarteret Tre liljor med flera, samprojekt mellan en privat aktör och kommunen. 
Detaljplan är sedan tidigare påbörjad och kommer ge olika typer av bostäder.

Kvarteret Röret, privat projekt där byggnation pågår.

Kvarteter Gladan, detaljplan och marktilldelning klar. Byggnation kan påbörjas 2021.

Kvarteret Höken/Spjutet, ny detaljplan i uppstartsfas. Upplåtelseform oklar i detta 
skede. 38

Antal invånare i området, 1204 st

2. Trälleborg

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

94
179

221

198

512

Planerad utveckling av området

 .Inom kvarteret Sadelmakaren pågår byggnation av 130 lägenheter.
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Antal invånare i området, 1204 st

2. Trälleborg

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

94
179

221

198

512

Planerad utveckling av området

 .Inom kvarteret Sadelmakaren pågår byggnation av 130 lägenheter.

373



  40

! ! ! ! ! !!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!!!

!

!
!

!

!

!
! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!!

!!!!
!!!!

!!

!!

!

!

! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!!!

!

!
!

!

!

!
! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!!

! ! ! ! ! !

! ! ! !
!

!
!

!

!
!!

!!
!!

!!
!!!

!

!

!

! !
!

!!

!!

!
!

!
!

!

!!!!!!!
!!

!
!

! ! !
!

!

!

!

!
!

!!

!! !! !! !
!!

!!!! !!!! !!!

5. Prostsjöområdet

Antal invånare i området, 53 st Planerad utveckling i området

67+ år
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20-30 år

7-19 år
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40

Enligt planförslaget kommer området att bestå av blandad 
bebyggelse – villor, gruppbyggda småhus, flerbostadshus – med 
olika upplåtelseformer såsom hyresrätt och bostadsrätt. Även en 
förskola föreslås inom området.
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7.  Amerika och Nylund

Antal invånare i området, 1529 st Planerad utveckling av området

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

376
124

271

100

658

Inom kvarteret Aftonfalken och inom ett omvandlingsområde 
tas det just nu fram en ny detaljplan som ska möjliggöra för 
cirka 60 bostäder.

Byggnation kan komma igång under år 2021 förutsatt att 
pågående detaljplan vinner laga kraft.
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8. Vråen och Rörstorp

Planerad utveckling av området

En ny detaljplan är under framtagande som ska möjliggöra 
för åtta nya villatomter i ett befintligt bostadsområde. 
Tanken är att tomterna ska kunna fördelas under senare 
delen av 2021 alternativt i början på 2022.

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Antal invånare i området, 4192 st

762
346

605

646
1833

42
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67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Antal invånare i området, 918 st Planerad utveckling av området

96

149

135418

120

11. Mossle/Sjukhusområdet

11

43

På Mossleplatån, söder om Värnamo sjukhus, kommer en helt ny 
stadsdel växa fram. När detta skrivs byggs infrastruktur ut till ett 
område som kommer ge plats för villor, grupphus, bostadsrätter och 
hyresrätter av olika slag. Även en ny vårdcentral samt förskola ryms 
inom området. Byggnation av vårdcentralen med 25 lägenheter har 
startats. Övrig bostadsbyggnation kan påbörjas under år 2023. 
Området kommer inrymma cirka 250 bostäder.

8
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67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

����� �������� � �������� ��� �� �������� ���������� �� �������

� ���������� ������ ��� ��� ���� ������������ ����������� ��� ���������  
�� ��� ������� ��� ��������� ��� �����4� �������� ��� �������� �� ������ � 
����� �����

���������� ������������������������ En ny detaljplan är under framtagande 
som ska möjliggöra byggnation av blandad bebyggelse i form av villor, grupphus, 
lägenheter med olika upplåtelseformer samt en fastighet för förskoleverksamhet. 
Området ska också genom den nya detaljplanen öppna upp möjligheten för 
allmänheten att tillgängliggöra sig stranden och närområdet till sjön. Detta är 
viktigt för hela utvecklingsområdet på västra sidan av vidöstern

Helmerhus Söder. Under 2021 byggs infrastruktur ut enligt gällande detaljplan. 
Bostadsbyggnation i form av villabebyggelse kan komma att ske under 2022.

��

3�

���4

��
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20. Nöbbele

Antal invånare i området, 249 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

Planerad utveckling av området

18

40

21

120

50

45

Arbete med ny detaljplan pågår som föreslår gruppbyggda småhus 
alldeles söder om det nya området vid Herrgårdsvägen, väster om 
Vandalorum.
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Bredaryd-Forsheda-Bor-Rydaholm
Översiktsplanen – Mitt Värnamo 2035 – visar på en vilja att verka för bostadsbyggande längs 
med det urbana stråket längs med riksväg 27. Det är också här kommunens större tätorter finns. 
Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm är relativt jämstora befolkningsmässigt, med en 
befolkning vardera på cirka 1500 invånare. I nämnda tätorter finns många arbetstillfällen, kom-
munal service och goda kommunikationer. Finnvedsbostäder har lägenheter i samtliga dessa 
orter. Det är viktigt att kommunen verkar för att fler bostäder byggs i dessa fyra serviceorter.

I dessa tätorter finns cirka 40 byggklara tomter för småbostadshus och åtminstone ett projekt 
med flerbostadshus kan påbörjas. Det bör sägas att många av dessa tomter återfinns inom äldre 
detaljplaner, vilket innebär att tomten ofta är något mindre och byggrätten därutöver mer be-
gränsad än vad många nyare detaljplaner möjliggör. I Bor har det byggts villor de senaste åren 
vid Majvivevägen. Den detaljplan som gäller för Majvivevägen antogs år 2010 och medger 
stora villatomter med tillåtande byggrätter och bör på många sätt stå som norm för åtmins-
tone nya bostadsområden i kranstätorterna. Kommunen har nyligen färdigställt södra delen 
av Häggegårdsområdet i Bredaryd med gator, VA-ledningar, 13 byggklara villatomter och ett 
kvarter för 20-talet lägenheter i flerbostadshus. Just nu pågår arbete med att ändra den gällande 
detaljplanen från år 1990 endast på sådant sätt att byggrätterna förbättras. Det är en utmaning i 
sig att få till nybyggnation inom kommunens kransorter, eftersom marknadsvärdena skiljer sig 
väsentligt från centralorten. Kommunen bör därför utöver att möjliggöra tomter runt om i 
kommunen säkerställa att tomterna också kan bebyggas enligt dagens önskemål om hur ett 
attraktivt villaboende ser ut.

Finnvedbostäder planerar att under planperioden bygga sju lägenheter i Bredaryd och åtta i 
Rydaholm. Projektet i Bredaryd har påbörjats.

Åminne
I Åminne bygger just nu kommunen ut ett helt nytt bostadsområde som möjliggör byggstart för 
över 25 småbostadshus under år 2021. Vi ser ett stort intresse av området utifrån kommunens 
tomtkö. Eventuellt kan också några gruppbyggda småhus inrymmas i området.

Bostadsbyggande i övriga kommunen
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Plan för bostadsförsörjning

Tabellen visar antal byggklara bostäder för perioden 2020-2025 i Bredaryd, Forsheda, Bor, 
Rydaholm och Åminne. Kartorna som följer visar aktuella områden.

Område Markägare Byggklara bostäder
under uppförande 2021 2022 2023 2024 2025

Bor
Bollvivevägen
 Flerbostadshus kommun 20
Enstaka tomter kommun 2
Majvivevägen 
 Småhus kommun 6 20

Bredaryd
Häggegård
 Flerbostadshus kommun 20
 Småhus kommun 14
Rönnbacken
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 7

Forsheda
Enstaka tomter kommun 2
Hanahöjvägen/Tegvägen
 Småhus kommun 1 8
Storgatan
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 12
Parkvägen
 Flerbostadshus kommun 15

Rydaholm
Enstaka tomter kommun 6
Järnvägsgatan
 Flerbostadshus Finnvedsbostäder 8
Östhagagatan/Björkgatan
 Småhus kommun 10

Åminne
Norra Åminne
 Småhus kommun 6
Södra Åminne
 Småhus kommun 30

Totalt 8 149 10 20

  Tabell 3:byggklara bostäder för perioden 2021-2025 i Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm och Åminne. 

Tabell 3: Byggklara bostäder i Bredaryd, Forsheda, Bor, 
Rydaholm och Åminne

381



Bredaryd

Planerad utveckling av Bredaryd

1. Inom Häggegårdområdet finns det möjlighet att under 2021 bebygga
13 villatomter. Till detta finns det också möjlighet att inom området 
bygga flerbostadshus eller grupphus genom marktilldelning av 
kommunen.

2. Finnvedsbostäder har byggstartat flerbostadshus på Rönnbacken

Antal invånare i området, 1449 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

111

251

181
648

258

1

2

48

382
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Forsheda

Planerad utveckling av ForshedaAntal invånare i området, 1428 st 

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

1. Utmed Hanahöjvägen och Tegvägen finns det byggklara tomter för
småhus.
2. Utmed Storgatan planerar Finnvedsbostäder för byggnation av
flerbostadshus under perioden.

121

217

173
639

278

1

2

49

383
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Planerad utveckling av Bor

Bor

Antal invånare i omrdet, 1284 st

1. Under bostadsförsörjningsperioden kommer Majvivevägen att byggas
ut i sin helhet vilket möjliggör för ytterligare 20 villatomter i området. 

2. Sedan tidigare finns det en färdig detaljplan utmed Bollvivevägen
som gör det möjligt att bygga flerbostadshus eller grupphus av olika 
slag.

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

111

210

140
547

276

1

2

50

384
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Rydaholm

Planerad utveckling av RydaholmAntal invånare i området, 1588 st

1. Ny detaljplan är under framtagande som ska
möjliggöra bostadsbyggnation utmed Östhagagatan och 
Björkgatan (Östhamra). 

2, 3, 4. I övrigt finns det enstaka byggklara tomter utmed
Folkparksvägen, Almvägen och Envägen

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

146

279

184641

338

1

2

3

4

51

5. Vid järnvägsgatan planeras byggnation av åtta bostäder med
hyresrätt. Byggstart planeras till hösten 2021.

⑤⑤
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Planerad utveckling av Åminne

Åminne

Antal invånare i området, 215 st

67+ år

31-66 år

20-30 år

7-19 år

0-6 år

9

53

11108

34

1

1. Just nu byggs ett område ut i södra delen av Åminne .
Här kommer det att under år 2021 att möjliggöras för byggnation på 25 
nya tomter för i huvudsak villabebyggelse.

52
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Plan för bostadsförsörjning

Bostadsbyggande i mindre orter och på landsbygden

Övriga tätorter
Det finns 26 lediga villatomter i kommunens övriga tätorter. I många orter har det inte byggts 
nya bostadshus på många år, främst på grund av att marknadsvärdet på befintliga småhus håller 
tillbaka nybyggnationen. Kommunägda lediga tomter presenteras på kommunens webbplats. 
Dessa tomter för småhus är byggklara.

Utöver sådana tomter förekommer planlagda tomter där först infrastruktur i form av gator och 
VA-ledningar måste byggas ut. I kommunens investeringsplan finns återkommande en miljon 
kronor avsatta vartannat år för att kunna bygga ut sådana tomter när behov uppkommer. I Hörle, 
Horda, Kärda och Lanna finns ett antal sådana områden som kan göras byggklara. I Dannäs och 
Tånnö förekommer planlagd bostadsmark hos privata fastighetsägare.
I Ohs finns för närvarande inga avstyckade tomter, men kommunen äger mark som skulle kunna 
planläggas eller prövas lämpliga genom bygglov. Ohs ligger dessutom i ett av översiktsplanens 
utpekade LIS-områden, se nedan.

Landsbygden
Om det inte har byggts många bostäder i kommunens kransorter de senaste 40 åren gäller det 
motsatta på landsbygden. Ett exempel är utvecklingen längs med Vidösterns båda stränder. Vi 
ser en fortsatt god bostadsbyggnation på landsbygden utifrån privata initiativ runt om i 
kommunen. Oftast handlar det om enskilda tomter utanför detaljplan, men även detaljplane-
lagda områden för småhus förekommer. I skrivande stund finns det minst 20 byggklara 
detaljplanerade tomter på landsbygden (norr och söder om Tånnö, i Lerdala och i Lagmansryd). 
Arbeten med nya detaljplaner på landsbygden pågår i Rolstorp och ska påbörjas vid Stora 
Gavlö (vid Bolmen) och i Lindstad (norr om Hindsen).

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 om en tematisk översiktsplan för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS). Tio områden har pekats ut som lämpliga för utökad bostadsbebyg-
gelse. I dessa områden har privata fastighetsägare utökade möjligheter att planlägga för bostads-
byggnation i sjönära, attraktiva lägen.

Ort Byggklara småhustomter Övrig detaljplanelagd mark för antal 
bostäder

Kommunägd Privatägd Kommunägd Privatägd
Tånnö 3 12
Horda 2 30
Hånger 10 6
Anneberg 9
Kärda 1 10
Lanna 10 10
Hörle 10
Dannäs 10
Landsbygden >20
Totalt cirka 26 >20 75 22

Tabell 4: Möjlig byggnation i övriga orter och på landsbygden
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Kartan visar främst möjlig byggnation inom planlagd mark på landsbygden och i mindre tätorter. Vid 
ortsnamn med gulfärgad bakgrund finns antagna detaljplaner med minst fem obebyggda tomter. Röd-
färgad bakgrund innebär att arbete med planläggning har påbörjats. Röda beteckningar L1-L10 utgör 
utpekade LIS-områden enligt den tematiska översiktsplanen.
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Plan för bostadsförsörjning

Dokumentansvariga
Kommunstyrelsen är politisk ansvarig för detta dokument. Kommunledningsförvaltningen
genom mark- och exploateringsavdelningen är ansvarig inom tjänsteorganisationen.

Uppföljning
Kommunorganisationen i stort ansvarar för att följa upp målen i denna plan i kommande 
åtgärdsplaner och budgetar. Uppföljning av målen i planen bör göras i den plan för bostadsför-
sörjning som följer efter denna. 

Revidering 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska denna plan antas under varje 
mandatperiod, varför en ny plan bör påbörjas senast år 2025.
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1. Framtagande av plan för bostadsförsörjningen 
Sveriges kommuner har en skyldighet enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar att 
en gång varje mandatperiod ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. I Värnamo kommuns struktur 
för styrdokument blir namnet plan för bostadsförsörjningen. Det är mark- och 
exploateringsavdelningen som ansvarar för att ta fram planen. Föregångarna till planen är närmast, 
Bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016-06-16. Närmast 
före den tidigare planen togs dokument fram årligen under namnet ”Planering för bostäder och 
verksamheter”. 

Mark- och exploateringsavdelningen har ett samordningsansvar för den årliga bostadsmarknads-
enkäten som Boverket tar fram och presenterar. Avdelningen har därför en god överblick av 
bostadsförsörjningsfrågorna, men det är framför allt i sitt dagliga arbete som avdelningen har en 
viktig roll i kommunens bostadsförsörjningsansvar. Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för 
kommunens exploateringsbudget, beställer detaljplaner för nya bostads- och verksamhetsmark, 
köper in mark för framtida exploatering och säljer mark till olika bostadsbyggare, bland annat genom 
den kommunala tomtkön. Andra förvaltningar och avdelningar har viktiga roller i 
bostadsförsörjningen. Omsorgsförvaltningen ansvarar för boende och insatser för äldre och 
funktionshindrade, medborgarförvaltningen har ett ansvar för bl.a. personer som är socialt utsatta 
och har svårigheter på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunägda allmännyttiga 
Finnvedsbostäder är både ett medel och verktyg i delar av kommunens bostadsförsörjningsansvar. 

Plan för bostadsförsörjning har i huvudsak arbetats fram av tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltnings mark- och exploateringsavdelning genom avstämning med 
tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, medborgarförvaltningen och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Arbetet påbörjades under våren 2020, men arbetet utfördes i huvudsak under hösten. 
Finnvedsbostäder har varit delaktiga i planförslaget genom ett dialogmöte. Ett utkast till 
samrådsförslaget skickades ut på en internremiss innan samrådet till de tjänstepersoner som bistått 
kommunledningsförvaltningen i arbetet med förslaget. 

Enligt bostadsförsörjningslagen (BFL) ska kommunen samråda med berörda kommuner, länsstyrelsen 
och regionen om sina riktlinjer för bostadsförsörjningen, (dvs. planen för bostadsförsörjning i 
Värnamo kommun). Lagen anger däremot inte hur ett sådant samråd ska utföras, utan det bör kunna 
ske både på mer informell basis med de i lagen angivna samrådsparterna och mer formellt utifrån det 
samrådsförfarande som vi valde.  

I syfte att förankra planen internt inför kommunfullmäktiges antagande har mark- och 
exploateringsavdelningen efterfrågat synpunkter internt från organisationen samt från de politiska 
partier som är representerade i kommunfullmäktige. Förslaget skickades digitalt via epost till dessa 
samt till externt till bland annat länsstyrelsen och grannkommuner den 21 oktober 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 (Ks § 442) att ställa sig bakom det pågående 
samrådsförfarandet. 

Denna samrådsredogörelse syftar till att beskriva hur samrådet har gått till och vilka förändringar det 
har föranlett till i planen. Samrådsredogörelsen redovisar även samtliga synpunkter som inkommit 
samt den sändlista som förslaget skickades ut genom. 
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1. Samrådsförslaget 
Plan för bostadsförsörjning består av sex huvuddelar:  

 Under Mål och strategier anges de nationella, regionala och lokala mål och 
ställningstaganden inom bostadsförsörjningsområdet som kommunen bör förhålla sig till.  

 I delen Bostadspolitiska mål och strategier i Värnamo kommun beskrivs de fyra mål som läggs 
fast i planen och strategier för att uppnå dem.  

 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande innehåller statistik om kommunens befolkning 
och hur många bostäder som har byggts fram tills i dag samt en framtidsspaning utifrån den 
befolkningsprognos som kommunen lät göra våren 2020.  

 Bostadsmarknaden i Värnamo innehåller även den statistik om bland annat hushållsstorlek 
och arbetspendling och försöker beskriva de förutsättningar som gäller i kommunen.  

 Under Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper redogörs för just detta.  
 Den sista delen utgörs av data för planerat bostadsbyggande 2021-2025 och den innehåller 

tabeller och beskrivningar över hur många byggklara bostäder som är möjliga under 
planperioden. 

 

2. Samrådsprocessen 
Samrådsversionen av plan för bostadsförsörjning skickades ut via e-post enligt sändlistan den 21 
oktober 2021 internt och externt till verksamheter som berörs, se sändlistan. 

I det första utskicket angavs samrådstiden 21 oktober –  11 november. Efter begäran från 
kommunstyrelsen förlängdes samrådstiden till den 31 december 2020 genom beslut i 
kommunstyrelsen den 17 november.  

Under samrådet har tre yttranden utan kommentarer/erinringar och åtta yttranden med 
kommentarer/erinringar kommit in. Ett kommunalt bolag har svarat, fyra förvaltningar, ett politiskt 
parti och fem externa myndigheter och kommuner. 

 

3. Huvudsakliga synpunkter och kommentarer 
Denna samrådsredogörelse visar ovan hur arbetet med att ta fram förslaget har bedrivits och hur 
olika förvaltningar har deltagit. Vi tar till oss synpunkterna som menar att arbetet kan förankras 
tidigare och på annat sätt till en större krets inom kommunorganisationen och kommer att överväga 
ett annat upplägg till planens revidering för perioden efter år 2025. 

De huvudsakliga synpunkterna som skulle kunna föranleda större bearbetningar av planen kan 
sammanfattas i två delar: 

1) Bristfälliga analyser av kommunens befolkningsutveckling, bostadsbrist, behov hos olika 
grupper på bostadsmarknaden och brist på mark för bostadsbyggande. 

2) Otydliga och/eller otillräckliga kopplingar till andra kommunala styrdokument. 

Vi menar att vi med gjorda ändringar som redovisas nedan och i det reviderade förslaget har 
förbättrat analyserna. Någon förändring i våra slutsatser har ändringarna inte medfört.  

Vad gäller den andra punkten vill vi framföra att Plan för bostadsförsörjning är ett viktigt 
styrdokument som spänner över flera områden inom kommunorganisationen. Dock är 
styrdokumentet på en övergripande nivå varför vi menar att mål och strategier varken kan eller bör 
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skrivas särskilt detaljerade. Dokumentet ger stöd för att olika förvaltningar själva kan agera utifrån 
dessa mål och strategier för att motivera resurser för utökade insatser i egna verksamhetsplaner och 
-budgetar.  

Mål 1 att tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter inom perioden ger 
kommunledningsförvaltningen stöd att budgetera för nya bostadsområden, investera i ny mark, finna 
goda samarbeten med privata aktörer samtidigt som det ger stöd åt samhällsbyggnadsförvaltningen 
att prioritera nya detaljplaner och bygglov. Mål 2 om att skapa förutsättningar för ett varierat utbud 
av bostäder appellerar till såväl samhällsbyggnads, omsorgs- som medborgarförvaltning, mål 3 om 
ett aktivt allmännyttigt bostadsbolag vänder sig direkt mot Finnvedsbostäder och mål 4 om att 
utveckla och höja boendekvalitet har bäring mot såväl samhällsplanering som förvaltning och 
utveckling av allmänna platser (tekniska förvaltningen). 
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4. Gjorda ändringar i planen utifrån samrådet 
Utifrån inkomna synpunkter har språket förbättrats och mindre redaktionella ändringar gjorts. Några 
kapitel har omarbetats och kompletterats något, vilket framgår nedan under respektive rubrik. 

Mål och strategier 
Delen har kompletterats med ett avsnitt som hanterar globala mål och Agenda 2030. 

Kopplingen till översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen har förtydligats i texten som 
handlar om vision och lokala ställningstaganden i kommunen. 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 
Denna del har omarbetats något efter inkomna synpunkter. Härutöver har diagram och tabeller 
uppdaterats i och med att statistik nu finns tillgängligt för år 2020. 

Befolkningsförändring under de senaste åren analyseras utifrån flyttningsöverskott och 
födelseöverskott. 

Avsnittet om befolkningsprognosen har kompletterats med en diskussion om hur en ökad andel äldre 
påverkar bostadsmarknaden på olika sätt. 

Diskussionen om det har byggts för få bostäder i kommunen har ändrats något genom att ta bort 
begreppet bebyggelsetal. 

Bostadsmarknaden i Värnamo 
Värnamos regionala sammanhang såsom bostadsort har lyfts fram i texten. 

Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper 
Analysen under rubriken bostäder för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat sätt 
personer med behov av tillfälligt särskilt stöd har fördjupats vad gäller hur kommunen arbetar och 
bör arbeta med ensamkommande barn och ungdomar, personer som har behov av skyddat boende 
samt personer som är i akut behov av härbärge. Avsnittet har kompletterat med text om statliga 
bidrag för bostadsbyggnation med mindre billigare lägenheter för bland andra unga och studerande. 

Förutom redaktionella ändringar under bostäder för äldre har texten ändrats till att kommunen 
numera har riktlinjer för trygghetsboende. 

Data över planerat bostadsbyggande 
Ingående data har uppdaterats utifrån utfall år 2020 och kända påbörjade bostadsprojekt i början av 
år 2021, vilket har lett till ändrade diagram och tabeller. En sammanfattande tabell över hela 
kommunen har lagts till för att få en bättre helhetssyn. Den löpande texten har förkortats och 
förenklats. 
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5. Inkomna synpunkter 
Finnvedsbostäder 
Remiss över samrådsversion – Plan för bostadsförsörjning 2021-2025. 
Representanter för Finnvedsbostäder träffade hela MEX-avdelningen den 20 augusti 2020 och 
pratade bostadsförsörjningsprogrammet. Enligt vår uppfattning ett mycket bra och informativt möte 
där Finnvedsbostäder redogjorde för sina långsiktiga nybyggnadsplaner och kommunens 
representanter pratade om ÖP och FÖP. Det diskuterades även lämpliga områden för förtätning 
speciellt i Värnamo stad. 

Finnvedsbostäder har fått och yttrat sig över en förhandsremiss i början av oktober 2020. 

Speciellt intressant är avsnittet under MÅL 3: Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. 

Vi tror att man når bäst resultat genom en nära och förtroendeskapande dialog mellan ägare och 
kommunalt bostadsbolag, precis som det fungerar idag, och inte genom att diktera tydliga 
ägardirektiv som det står i andra meningen.  

På sidan 30 upprepas de tre sista styckena två gånger. 

Avsnittet mark för flerbostadshus tycker vi väl speglar de fina förutsättningar som finns i Värnamo. 

Även planerat bostadsbyggande i övriga kommunen är välskrivet, även om något projekt som vårt i 
centrala Rydaholm på Järnvägsgatan saknas. 

Vi ställer oss bakom slutsatserna och redovisningen i samrådsversionen utan några ytterligare 
synpunkter. 

Värnamo 2020-11-16 

 

Medborgarförvaltningen  
Jag skulle vilja lägga till lite här sidan 23. 

Sammanfattningsvis har medborgarförvaltningen inget behov av fler bostäder de kommande åren 
utan deras behov/efterfrågan bedöms vara täckt framöver av deras nuvarande bostadsstock. 

Dock har kommunen svårt att tillgodose en trygg nattlogering för ett litet antal individer som 
befinner sig stadigvarande i kommunen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)  
Sbn § 337 Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsplan 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ta samhällsbyggnadsförvaltningen synpunkter på Plan för bostadsförsörjning som sitt eget 
yttrande. 

Den sammanfattande synpunkten från samhällsbyggnadsförvaltningen är att det föreligger ett behov 
av att se över planförslaget till ny bostadsförsörjningsplan inför ett antagande i kommunfullmäktige. 
Det finns på en rad punkter potential att förbättra planförslaget och ur 
samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv göra planen mer användbar.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att de i dokumentet föreslagna målen och strategierna bör 
konkretiseras för att bli användbara. Hur målen ska uppnås bör klargöras, exempelvis med ett 
angivet antal planer.  

Målen bör tidsättas och ansvar bör mer tydligt pekas ut. Förvaltningen ställer sig frågande till om 
planförslaget i dess nuvarande utförande kan anses innehålla långsiktiga, strategiska 
ställningstagande för bostadsförsörjningen. Av denna anledning menar förvaltningen att 
planförslaget bör kompletteras med ett femte mål i syfte att ge riktlinjer kring nästa planperiods 
planberedskap. Målets strategier bör fokuseras på hur planberedskapen ska se ut och vad den ska 
bestå av.  

Förvaltningen menar generellt att fokus i planförslaget bör vändas från kommunens planprocess till 
dess planberedskap då man menar att detta är lösningen på bostadsbristen.  

Övergripande synpunkter på förslaget Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till kommunens 
ambition att i Plan för bostadsförsörjning ta ett samlat grepp kring bostadsförsörjningsfrågorna och 
vill uppmärksamma på planens betydelse som styrdokument för hur kommunen ska verka för frågan 
brett i organisationen, över flera förvaltningar och kommunala bolag. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att processen för framtagandet av planförslaget hade haft 
mycket att vinna om fler hade bjudits in tidigare i processen. Förvaltningen anser att det hade 
bidragit till en mer ändamålsenlig plan och en ökad användbarhet i organisationen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill särskilt framhålla betydelsen av samarbete mellan den egna 
förvaltningens plan- och byggavdelning och mark- och exploateringsavdelningen då man har mycket 
gemensamt i och med kommunens strategiska planering för den fysiska utvecklingen 

Det krävs en övergripande granskning av dokumentets språk och struktur.  

Generellt bör beskrivningar i ”vi-form” undvikas och dokumentet skrivas utifrån att det vid ett 
antagande kommer vara ett av kommunens styrdokument. På flera ställen i dokumentet förekommer 
onödiga värderingar och egna recensioner som riskerar att bidra till en felaktig bild och som 
dessutom ibland skickar negativa signaler om kommunen. I de delar av dokumentet som redogör för 
statistik och analys skulle en genomgående struktur med underrubriken såsom Historik, Nuläge, 
Analys och Planförslag, underlätta för utomstående att tillgodogöra sig texten.  

I nuvarande utförande blandas siffrorna vilket försvårar för läsaren att följa resonemanget. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunikationsavdelningen kopplas in för att bistå i detta arbete. 
Kopplingen mellan den nu pågående processen att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo stad och bostadsförsörjningsplanens är svag i planförslaget. Kopplingen skulle kunna 
stärkas genom att under rubriken, Vision och lokala ställningstaganden, beskriva arbetet med 
fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad. Likaså bör stycket innehålla en beskrivning över 
hur ställningstaganden och preciserad markanvändning i FÖP-förslaget kommer inverka i 
bostadsförsörjningsplanen. 

 Det saknas även andra betydelsefulla kopplingar till kommunala styrdokument såsom 
Stadsbyggnadsvisionen. En annan mer generellt hållen synpunkt är att 
samhällsbyggnadsförvaltningen hade sett fördelar om planen kompletterats med ett längre 
tidsperspektiv som omfattar även nästkommande planperioden 2025–2028, även om det hade betytt 
att osäkerheten hade blivit stor. 

 Förvaltningen föreslår att planförslaget kompletteras med ett särskilt mål för detta ändamål, mål 
fem. Målet med tillhörande strategier ska fokusera på hur planberedskapen ska byggas upp för att 
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svara mot nästa planperiods bostadsförsörjningsbehov i enlighet med kommunens vision och 
intentioner. Strategierna ska klargöra hur många nya bostäder som krävs samt hur kommunens 
budget ska svara upp mot detta behov och möjliggöra för det antal planer och utredningar som 
krävs.  

Strategierna ska även klargöra:  

• Omvandling av befintlig bebyggelse exempelvis gammalt industriområde • Förtätning av befintliga 
bostadsområden  

• Detaljplanläggning av sammanhållenbebyggelse utanför detaljplanelagt område, exempel 
sammanhållenbebyggelse vid Vidöstern 

Det längre tidsperspektivet i planen hade även exempelvis kunna komplettera planförslagets sista 
del, som beskriver planerad bostadsbyggnation under planperioden, med en beskrivning av hur 
kommunens översiktsplanering inverkar. Sammantaget skulle detta ge dokumentet en mer långsiktig 
strategisk dimension som hade varit till nytta för kommunens planering och arbete för 
bostadsförsörjningen. Synpunkter Nedan följer en lista över aspekter som förvaltningen ser som en 
utvecklingspotential i planförslaget.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att målet om att tillskapa minst 800 lägenheter under 
planperioden, 200/år, säkert är ett rimligt mål men menar samtidigt att det inte framgår av 
dokumentet vilka analyser som ligger till grund för siffran. Det hade varit klargörande om det klart 
framgår att målet med 200 lägenheter/år har sin grund i att kommunen inte har uppnått målet om 
125 lägenheter/år under innevarande period och behöver därför öka takten för att nå visionen om 40 
000 invånare 2035.  

• Målet om att tillskapa 800 nya lägenheter under planperioden bör för att bli användbart 
kompletteras med en redogörelse för hur många byggrätter som behöver startas i planer och dessa 
bör även tidsättas. Likaså bör det anges hur många exploateringsprojekt som mark- och 
exploateringsavdelningen ska starta och driva under planperioden för att nå målet. De strategier som 
planförslaget i nuläget tar upp riskerar att inte bidra till målet, de är allt för allmänt hållna. 

 • Planförslaget ger en onyanserad bild över hur den bostadsbrist som dokumentet redogör för ser 
ut. Bostadsbristen måste understödjas med mer statistik och siffror. Dokumentet klargör att 
efterfrågan på villor är större än tillgången som visserligen också är ett problem men inte 
nödvändigtvis bostadsbrist. Hur stort "överutbud" behövs för att det inte ska vara bostadsbrist? Ett 
exempel där förvaltningen ser en brist är att utvecklingen på landsbygden inte räknas in - antal 
bygglov och förhandsbesked saknas - och förvaltningen gör bedömningen att dessa inte kan förbises. 
Det föreligger ett stort fokus på tomtkön och möjligheten att tillskapa mer villor. Planenheten ställer 
sig frågande kring om detta fokus bidrar till att lösa bostadsbristen. 

Planförslaget saknar generellt en vidare analys kring nuvarande befolkningsutveckling och 
bostadsbestånd. Ett exempel är en analys kring vad som behöver göras för att nå visionen? Hur 
många nya bostadsbyggnationer skulle behöva startas och hur stor "skuld" har vi att ta igen för att nå 
visionen? Ett annat exempel är att en mer ingående analys kring den stora befolkningstillväxt som 
skedde under åren, 2016–2017, och vad denna kommer resultera i för bostadsbehov under 
planperioden. Befolkningstillväxten bör redovisas i form av födelseöverskott och inflyttning då detta 
ger en mer fullständig bild av bostadsbehovet.  

• Generellt ger inte beskrivningen i den del av dokumentet som tar upp befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande den information som krävs för att förstå vad siffrorna och figurerna i texten är 
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uppbyggda av. Exempelvis siffran kring befolkningsökningen mellan 2001–2019. För att den ska säga 
något måste det klargöras hur stort födelseöverskottet är och hur stor inflyttningen är.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig frågande till användningen av bebyggelsetal. 
Förvaltningen hittar ingen annan kommun som använder sig av detta tal. Mer vanligt bland andra 
kommuner är att räkna på genomsnittliga hushållsstorlekar och därmed räkna fram bostadsbehovet.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att dokumentet framför en allt för ensidig syn på 
drivkraften bakom befolkningstillväxt. Drivkraften för befolkningstillväxt är mer än bara 
planberedskap. Rådande samhällsekonomi, sysselsättningsgrad, disponibel hushållsinkomst och 
räntor och kreditläge är andra avgörande faktorer.  

• En vidare analys och resonemang hur man kommer till rätta med varför kommunen har en stor 
andel ensamstående och samtidigt en stor andel småhus skulle behöver göras. Det skulle kunna 
tolkas som att vi har en obalans i bostadsmarknaden.  

• Generellt vore det bra, avseende dokumentets analys av bostadsbehov för särskilda grupper, om 
det kompletterades med en bedömning om vad det här betyder för bostadsbyggandet. Exempelvis 
att behovet fram till 2029 bedöms rymmas inom befintligt bostadsbestånd och inte föranleder något 
behov av nybyggnation, eller planering för omsorgsförvaltningens bostadsbehov,det behöver 
påbörjas i slutet av planperioden. 

• I dokumentets sista del, Data över planerat bostadsbyggande 2021– 2025, slås data över säkra 
byggrätter och möjliga byggrätter samman vilket gör förståelsen för resonemanget svårt. Statistiken 
behöver både delas upp mer för att bli överskådlig och summeras senare. Generellt förekommer en 
hel del onödiga antaganden i den här delen av dokumentet, ”vi tror”, ”vi har valt” är återkommande 
uttryck som inte hör hemma i en kommunal plan.  

• Under rubriken Planerat bostadsbyggande i Värnamo centralort redogörs för att det finns 110 
lägenheter påbörjade och ytterliga 176 i planberedskap i centralorten. Dessa siffror menar 
samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på att vi har ett rätt så gott läge men att detta inte framgår av 
resonemanget i texten.  

• De tabeller och kartor som i slutet av dokumentet visar planerat bostadsbyggande är väl 
strukturerande och lätta att läsa. De skulle dock behöva kompletteras med befintliga byggrätter för 
att ge en mer komplett bild. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bostadsprojekten som 
redogörs för delas upp i olika skeden (under byggnation, planstadie, färdig detaljplan) samt att ett 
mer långsiktigt perspektiv lyfts in från kommunens översiktsplanering. Kartorna skulle med fördel 
kunna färgkodas utefter denna indelning. 

• Det vore önskvärt att kapitlet, Data över planerat bostadsbyggande 2021–2025 kompletterades 
med en analys över resultatet på kommunnivå. Det vore också önskvärt med en sammanställning av 
tabellerna på sidorna 32, 42 och 48 så att helhetsbilden av kommunen blir enklare att uttyda. Utifrån 
denna önskar förvaltningen vidare, en analys av resultatet. Vad är bra och vad är dåligt? Når vi 
målet? Byggs det tillräckligt och kommer det byggas mer om bara detaljplanerna kommer fram? 
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Barn- och utbildningsförvaltningen (BUN) 
§ 211   Samrådsversion av Plan för bostadsförsörjning 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att inte lämna någon erinran efter att barn- och utbildningsnämnden tagit del av samrådsversion 
Plan för bostadsförsörjning för Värnamo kommun utan hänvisar till de svar vi har lämnat i beslutet 
angående samrådshandlingarna för fördjupad översiktsplan.  

 
Tekniska utskottet (TU) 
§ 273 Plan för bostadsförsörjningen 2021-2025 

Beslut 
Tekniska utskottet beslutar  
att liggande sammanställning med synpunkter ses som tekniska utskottets egna. 

Reservationer 
Azra Muranovic (S) och Bo Svedberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Värnamo kommun håller på att ta fram en ny plan för bostadsförsörjning som avser perioden 2021-
2025. 

Planens huvudsakliga syfte är att vara ett styrdokument som visar kommunens 
långsiktiga och strategiska ställningstagande kring boendebehov samt befolknings- 
och bostadsutvecklingen. Planen är nu ute på samråd. 

Tekniska förvaltningen har läst och kommenterat förslaget både utifrån ett 
samhällsbyggnadsperspektiv och utifrån Tekniska förvaltningens ansvarsområde. 

Nedan följer ett antal punkter som Tekniska förvaltningen och Tekniska utskottet 
önskar få ett förtydligat resonemang kring i det fortsatta arbetet med plan för 
bostadsförsörjning. 

 Mål och strategier 
Agenda 2030 med dess global mål borde finnas med. 
Att Vision 2035 är en vision behöver inte understrykas. 

 Bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjning. 
4 mål är formulerade med tillhörande strategiresonemang. Hade varit 
intressant med mer utvecklad diskussion kring framtagande av mål och 
tydligare konkretisering av strategier. Hur har man tänkt arbeta med dessa 
under planperioden? 

 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 
Befolkningsprognos utförd, mycket information hämtas från 
denna. 

 Brist på antagna detaljplaner nämns på flera ställen. 
Vi bör ligga långt före med detaljplaner då planprocesserna 
tenderar att bli långa med stor andel överklagande. En väl 
genomarbetad plan för bostadsförsörjning och kommande 
FÖP ger förutsättningar för att jobba med längre 
framförhållning. 
Idag och kommande femårsperiod beräknas en stor del av 
nybyggnation i centrala lägen ske på parkeringsplatser. Ett 
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resonemang kring hur löser vi parkeringsproblematiken på 
kort och lång sikt efterfrågas. Med längre framtidsperspektiv 
kan kommunen jobba mer proaktivt med förtätning och 
genomföra planläggning av utpekade omvandlingsområden. 

 Bostadsmarknaden i Värnamo 
Bra att man lyfter fram vikten av de lokala och regionala 
fastighets- och byggbolagen. 
Intressant data kring in och utpendling, upplåtelseformer samt 
boverkets rapport –Mått på bostadsbristen-. 
Bra att villanormen diskuteras och att kommunen inte 
kommer att kunna tillhandahålla centralt belägna 
småhustomter i framtiden. Samtidigt nämns planer på 
stadsradhus vid Tre liljor. Rimmar dåligt med tankar om 
förtätning i attraktiva centrala lägen. 

 Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper 
Problematisering av utmaningar där sammanfattningar för 
respektive kapitel är ytterst fåordig. I vilken omfattning har 
ansvariga förvaltningar varit delaktiga i framtagande av 
planförslaget? Vilka nämnda strategier är beslutade i 
respektive ansvarig nämnd? Sociala sektorns framtida behov 
beroende på dess utveckling och strategi bör belysas i särskild 
ordning. 

Data över planerat bostadsbyggande är intressant men det saknas utblick/prognos för 
2025 och därefter. I tabell över mark för bostäder i Värnamo tätort bör det tydligt 
framgå att detta är en bedömning/ uppskattning av byggklara bostäder. 

 

Socialdemokraterna  
Det nya bostadsförsörjningsprogrammet innehåller flera viktiga utvecklingsmöjligheter för hela 
kommunen. Dock anser Socialdemokraterna att det inte är lämpligt att utveckla nya bostadsområden 
på Karlsdal och Prosjöområdet.  

Vi kan inte komma ifrån att förtätning är vägen att gå, i alla fall i centrum, för att maximalt kunna 
utnyttja befintlig infrastruktur. Dock måste man vid förtätning vara ytterst noga med att bygga in 
grönskan och öppna mötesplatser. Grönytor behövs som mötesplatser, lekytor och 
rekreationsområden, men skall också fungerar som en attraktionskraft i kommunen. Det är viktigt att 
vi kan kombinera grönska och gatunät för säkerhet vid översvämning. Vid förtätning är det också av 
vikt att man ser över hur kombinationen med maximalt markutnyttjande och människors trivsel skall 
se ut.   

Fler parkeringar behöver vi redan idag. Detta behov kommer att öka i takt med en växande 
befolkning både i Värnamo men också på landsbygden. Även om kommunen drar ned på biltrafiken 
till fördel för den hållbara trafiken, så är kommunen fortfarande beroende av bil för pendling och 
handel. Vi tänker oss att behovet av parkeringsplatser för både besökare och boende kommer att 
öka. I takt med förtätning i Värnamo centrum måste fler kombinationer med både allmän och 
boendeparkering kunna ske i bottenvåningen på nya bostadshus.  

För en attraktiv och hållbar stad är det viktigt att skapa trygghet och tillit för att undvika utanförskap 
och för att kommunens invånare ska kunna växa och utvecklas som människor men också bidra till 
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kommunens fortsatta utveckling. Socialdemokraterna vill gärna se fler exempel på integration, 
jämlikhet och jämställdhetsperspektiv i bostadsförsörjningsprogrammet.   

Socialdemokraterna tror inte att behovet av äldreboenden kommer att stagnera utan tvärtom öka 
om några år då befolkningen blir äldre och omsorgsbehovet mer komplicerat. Istället tror vi att det är 
viktigt att man i planering av nya områden även planerar olika typer av boendeformer för en 
åldrande befolkning. Vi anser därför att det skall skrivas under ställningstaganden att kommunen ska 
verka för fler äldreboenden liksom trygghetsboenden i Värnamo stad i blandad bebyggelse.  

 
Sävsjö kommun 
Sävsjö kommun har getts möjlighet att yttra sig på ett förslag till plan för bostadsförsörjningen som 
har tagits fram av Värnamo kommun. Sävsjö kommun ser positivt på att ett sådant dokument har 
tagits fram, men har inga synpunkter på förslagets innehåll. 

 

Gislaved kommun 
Gislaveds kommun har inte något att erinra på ”Plan för bostadsförsörjningen 2021-2025 – 
samrådsversion”. Gislaveds kommun vill dock framföra svårighet om att hinna behandla politiskt ett 
sådant ärende på grund av för kort svarstid.  

Vi är tacksamma om ni kan beakta detta vid nästa remissomgång. 

 

Ljungby kommun 

Planen för bostadsförsörjningen  har ett tydligt upplägg, med en redovisning av 
bostadsförsörjningens  förutsättningar och utgångpunkter, historisk och prognostiserad 
befolkningsutveckling och bostadsbyggande , analys av bostadsbehovet för särskilda grupper samt 
planerat bostadsbyggande  i kommunen under 2021-2025. 

Planerat bostadsbyggande under planperioden är tydligt och ingående redovisat i karta och text. 
I bostadsförsörjningsplanen finns dock ingen tydlig redogörelse för kommunens totala 
bostadsbyggnation , varför det är svårt att få överblick över kommunens bostadssituation. Ett 
sätt kan vara att komplettera diagrammen med siffror i tabellform. Det an ges att målet i 
föregående bostadsförsörjningsplan för 2016-2020 inte nåddes och att slutsatsen är att det har 
byggts för lite. Det hade varit intressant att se en redovisning av hur efterfrågan såg ut under 
samma tidsperiod. 

Det saknas även tyd liga slutsatser om hur stort behovet av nya bostäder är och om planerad 
byggnation möter upp den , till exempel om bostadsförsö1jningsplanens mål om 800 lägenheter 
under planperioden 2021-2025 beräknas att uppnås. 

Det regionala perspektivet i bostadsförsörjningsplanen kan förstärkas. l redovisningen av hur 
bostadsmarknaden i Värnamo kommun ser ut nämns att bostadsmarknaden vänder sig till 

fler än invånarna i kommunen  samtidigt som i n- och utpendling till  kommunen  redovisas. För 
grannkommuner hade det varit intressant med en fördjupad  analys av vad  detta innebär. 

För att arbetet med bostadsförsörjning ska vara transparent behöver det finnas ett löpande 
arbetssätt med att följa upp och uppdatera bostadsförsörjningen 
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Länsstyrelsen i Jönköping 
Mål för bostadsbebyggandet 
Värnamo kommuns vision är att befolkningen ska ha ökat till 40 000 medborgare år 2035. Visionen 
ska vila på kriterierna hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Visionen om befolkningsökning i 
kommunen är en vision som också är starkt förknippad med bostadsfrågan. Förslaget till 
bostadsförsörjningsplan tangerar flera intressanta delar som lyfter ett hållbarhetsperspektiv och 
strävanden mot att hitta balans mellan en hållbar social utveckling, ekonomisk vinning samt 
miljöhänsyn. Länsstyrelsen hade gärna sett att kommunen också lyft fram bostadsförsörjningsplanen 
i ljuset av mål 11 i Agenda 2030 – Hållbara städer och samhällen. Agenda 2030 nämns inte i planen 
trots att hållbarhet är ett av kriterierna för visionen. 

Kommunens fyra bostadspolitiska mål är att skapa 800 nya lägenheter av olika typer under 
planperioden, skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder, ha ett aktivt allmännyttigt 
bostadsbolag samt utveckla och höja boendekvaliteten i kommunen. I planen redogörs för vilka 
strategier kommunen har för att målen ska uppnås. Under målet ” Skapa förutsättningar för ett 
varierat utbud av bostäder för människor med olika preferenser och möjligheter” skriver kommunen 
att bostadsbeståndet i kommunen ska bidra till att ”motverka segregation i samhället genom att 
utgöra ett blandat bestånd med olika upplåtelseformer” 

Länsstyrelsen saknar dock en djupare analys och handlingsplan för hur bostadssegregationen ska 
motverkas. 

Analys av bostadsbehovet för utsatta grupper 
Kommunens riktlinjer måste omfatta alla grupper i samhället för att uppfylla 
bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i 
bostadsbeståndet utifrån de krav och önskemål som nuvarande och framtida befolkning har och 
förväntas ha. Planens analys av bostadsbehovet för särskilda grupper delas in i tre avsnitt, Bostäder 
för ekonomiskt svaga, unga, nyanlända eller på annat sätt personer med behov av tillfälligt särskilt 
stöd, bostäder för äldre och bostäder för personer med funktionshinder. I avsnitten gällande äldre 
och personer med funktionshinder ges en god bild av läget i kommunen samt en redogörelse för hur 
kommunen också utrett frågan om framtida boendelösningar. 

I Boverkets handbok för framtagande av bostadsförsörjningsplan framhålls vikten av att kommunen 
identifierar samtliga utsatta gruppers behov av bostäder. Utifrån Boverkets definition av särskilda 
grupper, saknar Länsstyrelsen en analys av bostadsbehovet för ungdomar och unga vuxna, 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och personer i behov av skyddat boende. 
Länsstyrelsen anser också att det är oklart om en analys av bostadsbehovet för ekonomiskt svaga 
grupper kan sägas vara helt genomförd endast genom att redogöra för antalet lägenheter som 
Medborgarförvaltningen har till förfogande. Detta stycke skulle kunna utvecklas med en djupare 
analys av behoven för ekonomiskt svaga grupper. Länsstyrelsen efterfrågar också en redogörelse i 
planen för hur kommunen planerar att bosätta de nyanlända som årligen anvisas till kommunen. År 
2020 har Värnamo länets näst högsta antal anvisade (33 st) 

Värnamo kommun arbetar vräkningsförebyggande genom ett samarbete mellan hyresvärdar och 
medborgarförvaltningen. Länsstyrelsen anser att det är bra och att detta arbete framför allt gagnar 
barnfamiljer. 
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Nationellt, regionalt perspektiv och lokalt perspektiv. 
Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjerna innehålla uppgifter om hur kommunen tagit hänsyn 
till nationella och regionala mål. Planen innehåller en överblick över nationella målsättningar såväl 
som en redogörelse av de delar av den regionala utvecklingsstrategin som rör bostadsfrågor. Under 
beskrivningen av den rådande bostadsmarknaden i Värnamo finns också en beskrivning av hur 
arbetstillfällen inom och utanför kommunen påverkar bostadssituationen. Detta avsnitt ger en god 
bild av kommunens roll på bostadsmarknaden ur ett regionalt perspektiv. 

 

Region Jönköpings län 
Det står att Finnvedsbostäder självs ska upprätta detaljplaner. Jag tolkar detta som att bolaget själva 
ska driva detaljplaner i egen regi vid sidan av kommunens eget detaljplanearbete. Stämmer min 
tolkning? Om inte så undrar jag om det går att omformulera de delar där detta står. T.ex. kan det 
formuleras som att det kommunala bostadsbolaget ska vara aktiva i att efterfråga eller att bolaget 
tillsammans med kommunens planhandläggare ska arbeta för nya detaljplaner eller liknande.  
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6. Sändlista  
Externt 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  

Region Jönköping   

Gnosjö kommun 

Gislaveds kommun 

Vaggeryds kommun 

Sävsjö kommun 

Ljungby kommun 

Alvesta kommun 

Hylte kommun 

Finnvedsbostäder AB 

 

Internt  

Nämnder: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Medborgarnämnden  
Omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Tekniska utskottet 
 
Berörda förvaltningar: 

Medborgarförvaltningen  

Omsorgsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tekniska förvaltningen 

 

Politiska partier i kommunfullmäktige: 

Centerpartiet Värnamo  
Kristdemokraterna Värnamo 
Liberalerna Värnamo 
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Miljöpartiet Värnamo 
Moderaterna Värnamo 
Socialdemokraterna Värnamo 
Sverigedemokraterna Värnamo 
Vänsterpartiet Värnamo 

406



Moderaterna har följande synpunkter på förslaget till Plan för Bostadsförsörjning 

 

Vi har två övergripande problem med dokumentet. 

1. Var är planen?!?. Dokumentet är en mycket bra inventering av de tomter och markområden 

som redan finns, är under skapande eller där det finns ett beslut om att de skall tillskapas. 

Bristen av att se framåt har påtalats av Sbn § 337 och vi ansluter till den kritiken. 

2. Beskrivningen av aktörer för byggande har en stark underton av att det är Finnvedsbostäder 

som i huvudsak skall bygga lägenheter. Vi vill se en neutralare hållning och snarare prioritera 

privata aktörers möjligheter att bygga den typ av bostäder som efterfrågas. Med det sagt 

anser vi också att det är ett fortsatt underskott på villatomter framförallt i Värnamo tätort. 

Vi anser att huvudmålet med planen skall vara att tillskapa tomter och bebyggelse som gör Värnamo 

kommun attraktiv att bo i och flytta till. Det måste därmed finnas ett överskott av tomter. Att vi som 

nu, har en tomtkö som kan ta flera år att beta av är inte acceptabelt. 

 

Vi har följande mer konkreta ändringsförslag. 

1. Sid 10 MÅL 1, ordet lägenheter betyder troligtvis bostäder. Detta används inkonsekvent i 

dokumentet. Vi vill att det är tydligt vad vi menar. 

2. Sid 10, första meningen under MÅL 1, vad menar vi med att störa den privata marknaden. Vi 

anser att ”och vid behov även störa den privata” tas bort ur meningen. 

3. Tredje meningen i samma stycke: ”som privat exploatör.” Varför skall inte det gälla även 

FIBO? Stryk ordet ”privat”. 

4. Sid 12 MÅL 3, Aktivt allmännyttigt bostadsbolag. Det finns ingen anledning att ta ställning till 

om bostadsbolaget skall vara allmännyttigt i denna plan. Byt ut ”allmännyttigt” till 

”kommunalt”. 

5. Sid 12 MÅL 3, sista meningen i första stycket. Instruktioner till FIBO om vad de skall göra sker 

i ägardirektiv. Stryk meningen. 

6. Sid 14-16, bra statistik men måste det vara så detaljerat i en plan som har till syfte att blicka 

framåt? 

7. Sid 23-25, Återigen mycket text om hur det är men mindre om hur det skall bli. 

8. Sid 24 sista stycket, konstig slutsats om Växjö, varför inte Borås? Stycket behöver skrivas om. 

9. Sid 25, statistik. Är denna korrekt? 

10. Sid 25-26, Villanormen. Andas politisk vilja att gå ifrån boende i villa vilket vi inte har 

beslutat. Vi måste möjliggöra de boendeformer folk vill ha. Sid 26, 2:a stycket stryks. 

Det är viktigt med blandat boenden, vill man ha villa skall inte det ses som negativt. Hela 

avsnittet behöver formuleras om eller helt utgå. 

11. Sid 34, felaktig sidhänvisning. 53 skall vara 46-47. 

12. Sid 47-52. Bra redovisning men återigen ingen framförhållning. Detta är särskilt tydligt i 

kransorternas tabeller som närmast andas avveckling än framtidstro. 

 

407



 

Anteckning 
2021-06-03   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.570
  

  

 1 (1) 

Plan för bostadsförsörjning 

Anteckning 

Moderaterna inkom med synpunkter på planförslaget via en skrivelse den 19 
maj 2021 efter kommunstyrelsens sammanträde 11 maj 2021. 

I denna anteckning redovisas vilka förändringar som gjorts utifrån inkomna 
synpunkter av Moderaterna. 

- Sida 10, MÅL 1, här har vi ändrat ordet lägenheter till bostäder för att få en mer 
konsekvent bostadsförsörjningsplan.  

- Sida 10, Mål 1, här har vi ändrat ordet störa till att vi ska stimulera 
bostadsmarknaden för att förtydliga vad vi menar.  

- Sida, 10, Mål 1, Här har vi tagit bort ordet privat exploatör. 
- Sida 12, Mål 3, Här har vi ändrat ordet ska till Finnvedsbostäder bör. 

Mark- och exploateringsavdelningen har bemött och bearbetat planförslaget 
utifrån en del av de inkomna synpunkterna. Övriga synpunkter kommer att 
beaktas i revideringen av bostadsförsörjningsplanen.  

Till anteckningen bifogas Moderaternas synpunkter.  
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Värnamos "The high line"

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Kanske finns det redan en plan för viadukten..? Annars är mitt förslag att det blir värnamos high line park! Googla
high line park i New York och se vad de gjort med en nedlagd järnväg som är lyft en bit ovanför gatunivå. Som en bit
park, med bänkar, växter, spång och vatten. Nu är förvisso viadukten i Värnamo inte lika lång som parken i NY, men
skulle kunna bli lika fin. I Värnamo upplever jag att man lägger ner jobb på att "spränga in" växtlighet och grönt i
stadsbilden på ett härligt sätt och det finns många fina planteringar att njuta av. 

Gör viadukten till en grön oas på ett annorlunda och unikt sätt och sätt dit ytterligare ett par unika bänkar, här i
bänkarna stad!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

High-Line-Park-Foto-Iwan-Baan.jpg

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Järnvägsgatan 3, 331 30 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.18408557687354, 14.036064071308964)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Åsa
Efternamn

Cederquist
E-post

asce@claptomo.se

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Parkvägen 46
Postnummer

333 71
Postort

Bredaryd

 
  

2021-03-13 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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333 71 Bredaryd

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.✔

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 
  

2021-03-13 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Rastgård

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Jag önskar en rastgård för hundar i gröndalsområdet. Detta för att kunna släppa hundar tillsammans, framförallt nu
under corona då vi vill träffas utomhus och träna på ett säkert sätt.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

IMG_20190811_150744.jpg
IMG_20200411_114416.jpg

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Anna
Efternamn

Söderström
E-post

soderstrom-anna@hotmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Åkermyntavägen 95
Postnummer

33153
Postort

Värnamo

 
  

2021-02-25 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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33153 Värnamo

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.✔

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 
  

2021-02-25 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Upprätta en koldioxidbudget för Värnamo kommun med hjälp av Klimatsekretariatets verktyg ClimateVisualizer.

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

I ”Plan för Värnamo kommuns miljöarbete” från 2019 står det: 
”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. De ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären 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 vi bestämt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå dessa mål måste vi lokalt öka
omställningstakten rejält gällande vår energianvändning inom främst transporter och byggande.” 
Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas
ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål, de 1,5 till max 2 graders temperaturhöjning som bl. a. Sverige
skrivit under på i Parisavtalet. Den globala koldioxidbudgeten kan sedan brytas ner, fördelas, i tid och rum, och
uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar. Det handlar alltså om att synliggöra hur mycket och hur snabbt våra
utsläpp av växthusgaser måste minska, lokalt, för att vi ska begränsa klimatpåverkan till en hanterbar nivå. 
Kilmatsekretariatet (www.klimatsekretariatet.se) har utvecklat ClimateVisualizer, ett forskningsbaserat och
oberoende verktyg som hjälper kommunerna att se – och visa upp – vägen mot Parisavtalet. I centrum av
ClimateVisualizer står en koldioxidbudget som är förankrad i Klimatpanelens data och beräknad av Uppsala
universitet. 
Vi föreslår: 
att Värnamo kommun upprättar en koldioxidbudget för kommunen som geografiskt område med hjälp av
Klimatsekretariatets verktyg ClimateVisualizer. Budgeten bör vara bindande för kommunens egen verksamhet och
ses mer som en inriktning/målsättning för den verksamhet inom området som kommunen inte äger full rådighet över
men där kommunen kan utnyttja sin position som samordnande organisation med goda kontakter gentemot
näringsliv, civilsamhälle och andra myndigheter. 

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

 
  

2021-03-21 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Kerstin
Efternamn

Thornell
E-post

kerstin.thornell@gmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.✔

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 
  

2021-03-21 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Utred möjligheten för en andrahandsmarknad av bygg- och fastighetsmaterial

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Byggåterbruk, kretsloppspark, byggåtervinning, återvinningsdepå… Kärt barn har många namn! Bygg- och
fastighetsbranschen står för en stor del av våra utsläpp (21%) men även utsläpp utomlands. Material som blivit över
eller ska bytas ut slängs av både privatpersoner, företag och kommunala aktörer. Fullt fungerande material som blir
deponi skulle kunna användas i andra byggnader både utifrån ekonomiska, klimatmässiga och
byggnadsvårdsmässiga perspektiv och värden. Det kan handla om allt från gipsskivor, dörrar och fönster till
överbliven gatsten och kontorsmöbler. Ett cirkulärt användande av produkter som redan producerats och fraktats hit
vinner vi alla på. 

Många kommuner eller kommunsamverkande bolag/kommunförbund möjliggör för insamlandet av byggmaterial
från både kommunala och privata aktörer/personer och driver secondhandbutiker/andrahandsmarknader med
dessa. Med detta medborgarförslag vill jag att Värnamo kommun ska initiera frågan hur vi skulle kunna skapa en
andrahandsmarknad för det bygg- och fastighetsmaterial som idag bara slängs på tippen och därmed ökar
nyproduktion och utsläpp.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Medborgarförslag andrahandsmarknad.docx

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Lissandra
Efternamn

Rickemark
E-post

lissandra@live.se

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

 
  

2021-05-03 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Havrida Forslyckan 4
Postnummer

33374
Postort

Bredaryd

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.✔

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 
  

2021-05-03 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Elljusspår i Bor

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Varför inte se till att Bor får ett elljusspår med belysning, tittar man på andra mindre orter runt Värnamo så har de
jättefina spår som invånarna kan nyttja

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Gärdesvägen 21, 330 15 Bor, Sverige
Koordinater: (57.112013336333305, 14.169038972517871)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Maria
Efternamn

Johansson
E-post

Mariajohansson15@msn.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

 
  

2021-03-16 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.✔

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 
  

2021-03-16 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Parkområde kring multiarenan i Bor

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

På ytan man inte gjort något med kring multiarenan i Bor (den stora grusplanen) kunde man med fördel göra om till
ett mindre parkområde med träd och buskar, bänkar/bord och kanske någon ”soffbänk” likt den ute vid Osudden,
allra längst ut på ”båtklubbssidan”. Kanske man skulle lägga parken mellan multiarenan och gångvägen för att den
ska vara upplyst på kvällar/nätter. På den delen som blir kvar, mellan multiarenan och mountainbikebanan kunde
man plantera lite mer träd/buskar och kanske sätta upp en sarg el dyl för att underlätta spolning vintertid. Sätt upp
fler bänkar, bord, plantera växter och så gräs för att få mer ”parkkänsla” för att skapa möjlighet till trevligt ””häng” och
på så sätt göra området kring multiarenan till en ännu mer inbjudande plats för alla åldrar att vistas på.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Jennie-Anne
Efternamn

Sandahl
E-post

sandahl.mail@telia.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Bergsvägen 7
Postnummer

33173
Postort

Bor

 
  

2021-03-23 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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33173 Bor

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.✔

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 
  

2021-03-23 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

 

430

https://www.varnamo.se/personuppgifter


VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  2021-06-23 

Justerare 

§    
 
Meddelanden 

 
 

1. Skrivelse från Bors Näringslivsförening daterad 28 april 
2021 om Rv 27. 
 

2. Beslut från On, § 60 redovisning av ej verkställda beslut. 
 

3. Medborgarinitiativ – Elljusspår i Bor. Dnr 2021.252. Har 
skickats till tekniska utskottet för handläggning. 

 
4. Medborgarinitiativ – Parkområde kring multiarenan i Bor . 

Dnr 2021.308. Har skickats till tekniska utskottet för 
handläggning. 
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