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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.68
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Detaljplan för ny arena för elitfotboll 
 

Ärendebeskrivning 

IFK Värnamo har vunnit serien Superettan 2021 i fotboll och 
tagit steget upp till Sveriges högsta serie, Allsvenskan. 

Arbete med dispenser för spel på Finnvedsvallen under tre år 
pågår. Dispens från Svensk elitfotboll ges bara i tre år för 
allsvenskt spel på Finnvedsvallen. Därefter måste ny arena 
finnas på plats. 

Vid kommunfullmäktige 24 februari 2022 § 23 beslutades att 
uppdra åt tekniska utskottet att uppföra en ny fotbollsarena 
enligt redovisat förslag från tekniska utskottet samt att 
lokaliseringen av en ny fotbollsarena ska vara på 
Ljussevekaområdet, Värnamo, under förutsättning att processen 
med geoteknik och detaljplan möjliggör lokaliseringen. 

För att genomföra detta behöver en ny detaljplan tas fram.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen ge samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att påbörja detaljplan för ny fotbollsarena samt 
anslutningsvägar.   

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-02-24   

Justerare  

§ 23 Dnr: KS.2021.517 
 
Utredning av eventuell ny fotbollsarena för 
elitfotboll 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   uppdra åt tekniska utskottet att uppföra en ny fotbollsarena 

i Värnamo enligt redovisat förslag från tekniska utskottet, 
att   lokaliseringen av en ny fotbollsarena ska vara på 

Ljussevekaområdet, Värnamo, enligt 
lokaliseringsutredningens alternativ 6, under förutsättning 
att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör 
lokaliseringen, 

att   i investeringsbudget för åren 2023-2024 tillföra tekniska 
utskottet 210 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en 
ny arena,  

att   i investeringsbudget för åren 2022-2023 tillföra tekniska 
utskottet 8 000 000 kronor, fördelat med 4 000 000 kronor 
per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från 
Ljussevekaleden,  

att   utöka gällande investeringsbudget för 2022 med 
ovanstående 4 000 000 kronor, 

att   finansiering sker genom en minskning av rörelsekapitalet,  
att   i investeringsbudget för år 2023-2024 tillföra tekniska 

utskottet 6 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en 
ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner vid 
Ljusseveka, samt 

att   uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyreskontrakt med 
IFK Värnamo. 

 
 
Reservationer 
 
Jerker Friberg (SD), Sylvia Friberg (SD), Sven-Evert 
Bråkenhielm (SD), Jonny Hornbrink (SD), Jan Cherek (SD) Boo 
Karlsson (SD), Bengt Lundström (SD) och Katja Garnekind 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Cherek (SD) 
ändringsyrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
IFK Värnamo har vunnit serien Superettan 2021 i fotboll och 
tagit steget upp till Sveriges högsta serie, Allsvenskan. 
Arbete med dispenser för spel på Finnvedsvallen under tre år 
pågår. Dispens från Svensk elitfotboll ges bara i tre år för 
allsvenskt spel på Finnvedsvallen. Dispensen ges bara vid ett 
tillfälle och därför är ett beslut om en ny fotbollsarena för 
elitfotboll nödvändigt senast i februari 2022.  
 
                                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-02-24   

Justerare  

§ 23 (forts) 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2021, § 177 
att   uppdra åt tekniska utskottet att utreda vilka åtgärder som 

krävs för att från fotbollssäsongen 2022 och i tre år framåt 
kunna genomföra spel i Allsvenskan på Finnvedsvallen, 

att   eftersom IFK Värnamo gått upp i allsvenskt spel vara 
beredd att genomföra åtgärderna som framkommer i 
utredningen,                                                                                   

att   uppdra åt tekniska utskottet att utreda vilka åtgärder som 
krävs för att långsiktigt kunna genomföra spel på elitnivå 
(Allsvenskan och Superettan) i Värnamo,  

att   avsätta 1 miljon kronor till tekniska utskottet i utökad 
driftbudget 2022 för utredning av åtgärder för att 
möjliggöra allsvenska spel på Finnvedsvallen från år 2022 
samt för att påbörja inledande utredning för att säkerställa 
långsiktigt spel på elitnivå, 

att   finansiering sker genom en minskning av det budgeterade 
resultatet 2022 

att   utöka investeringsanslaget 2022 för tekniska utskottet med 
8 miljoner kronor för att genomföra åtgärder för att 
möjliggöra allsvenskt spel på Finnvedsvallen från år 2022 i 
tre år,  

att  utöka driftbudgetramen 2022 för tekniska utskottet med 1,9 
miljoner kronor avseende åtgärder vid Finnvedsvallen för 
att möjliggöra allsvenskt spel 2022. Finansiering föreslås 
göras genom en minskning av det budgeterade resultatet 
2022, 

att   eventuellt utökad driftbudgetram från 2023 hänskjuts till 
budgetberedningen. 

 
Tekniska förvaltningen har gjort utredning i samarbete med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och som ligger till grund för 
beslut i kommunfullmäktige om att bygga en ny fotbollsarena. 
Lokaliseringsutredningen utgår från Värnamo kommuns FÖP 
(fördjupad översiktsplan) som ligger inför godkännande. 

                                                                                   
Utredningen påvisar olika möjligheter till lokalisering och 
budget för en ny fotbollsarena. 
 
Investeringsbudgeten som är framtagen utgår från 
slutredovisningen av Falkenbergs arena (2015), är indexreglerad 
och bedömd för att möta 2023 års kostnadsläge med cirka 25%. 
Post för oförutsedda markförhållanden är medtagen i budgeten, 
men kostnaden är synnerligen svårbedömd. Investeringen är 
kalkylerad till 188 187 000 kronor. Eftersom det är i början av 
projektet finns flera osäkerheter, varför beslut om medel bör 
vara högre än nuvarande kalkyl.  
 
                                                                                             Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-02-24   

Justerare  

Kf § 23 (forts) 
 
 
Tekniska utskottet beslutade 13 december 2021, § 223 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att investera 210 miljoner kronor i en ny 
fotbollsarena under förutsättning att Värnamo kommun ska 
bygga och äga arenan,                                                                                 

att   föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om lokalisering av en ny fotbollsarena på 
Ljusseveka enligt alternativ 6 i lokaliseringsutredningen 
under förutsättning att processen med geoteknik och 
detaljplan möjliggör lokaliseringen, 

att   föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om infartsled från Ljussevekaleden in till området 
såsom ett sidoprojekt, bedömd kostnad 8 miljoner kronor 
samt  

att   föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om uppförande av ny omklädningsbyggnad för 
övriga fotbollsplaner vid Ljusseveka, bedömd kostnad 6 
miljoner kronor. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 5 januari 
2022 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att   uppdra åt tekniska utskottet att uppföra en ny fotbollsarena i 

Värnamo enligt redovisat förslag från tekniska utskottet, 
att   lokaliseringen av en ny fotbollsarena ska vara på 

Ljussevekaområdet, Värnamo, enligt 
lokaliseringsutredningens alternativ 6, under förutsättning 
att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör 
lokaliseringen, 

att   i investeringsbudget för åren 2023-2024 tillföra tekniska 
utskottet 210 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en 
ny arena,  

att   i investeringsbudget för åren 2022-2023 tillföra tekniska 
utskottet  
8 000 000 kronor, fördelat med 4 000 000 kronor per år, i 
anslag för anordnandet av en ny infartsled från 
Ljusevekaleden,  

att   utöka gällande investeringsbudget för 2022 med 
ovanstående 4 000 000 kronor, 

att   finansiering sker genom en minskning av rörelsekapitalet,  
att   i investeringsbudget för år 2023-2024 tillföra tekniska 

utskottet 6 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en 
ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner vid 
Ljusseveka, samt 

att   uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyreskontrakt med 
IFK Värnamo. 

 
                                                                                        Forts.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-02-24   

Justerare  

Kf § 23 (forts) 
 

Kommunstyrelsen beslutade 18 januari § 8 att föreslå 
fullmäktige besluta  
att   uppdra åt tekniska utskottet att uppföra en ny fotbollsarena 

i Värnamo enligt redovisat förslag från tekniska utskottet, 
att   lokaliseringen av en ny fotbollsarena ska vara på 

Ljussevekaområdet, Värnamo, enligt 
lokaliseringsutredningens alternativ 6, under förutsättning 
att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör 
lokaliseringen, 

att   i investeringsbudget för åren 2023-2024 tillföra tekniska 
utskottet 210 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en 
ny arena,  

att   i investeringsbudget för åren 2022-2023 tillföra tekniska 
utskottet 8 000 000 kronor, fördelat med 4 000 000 kronor 
per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från 
Ljussevekaleden,  

att   utöka gällande investeringsbudget för 2022 med 
ovanstående 4 000 000 kronor, 

att   finansiering sker genom en minskning av rörelsekapitalet,  
att   i investeringsbudget för år 2023-2024 tillföra tekniska 

utskottet 6 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en 
ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner vid 
Ljusseveka, samt 

att   uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyreskontrakt med 
IFK Värnamo. 

 
 

Yrkanden 
    
Mikael Karlsson (C), Gottlieb Granberg (M), Azra Muranovic 
(S) David Kolström (V) Stig Claesson (KD) Jörgen Skärin 
(MP), Håkan Johansson (KD) Hans-Göran Johansson (C), 
Anette Myrvold (S), Johan Hilding (C), Glenn Lund (M) och 
Runar Eldebo (L), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Jan Cherek (SD) har ett ändringsyrkande - att lokalisering av ny 
fotbollsarena ska vara på en plats där vi ej riskerar 
vattenskyddsområdet  

 
Jan Cherek (SD) avslag på fjärde att-satsen  
 
Gottlieb Granberg (M), Anette Myrvold (S) avslag på Jan 
Cherek (SD) ändringsyrkande.  
 
Ordförande ställer proposition på Jan Cherek (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 
yrkandet.                                                            
                                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-02-24   

Justerare  

Ks § 23 (forts) 
 
Omröstning  
 
Omröstning begärs  
 
Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för avslag till Jan Cherek (SD) ändringsyrkande  
Nej-röst för avslag till Jan Cherek (SD) ändringsyrkande   
 
Med 43 ja-röster och 8 nej-röster beslutar fullmäktige att avslå 
Jan Cherek (SD) yrkande. Omröstningslista se bilaga 1  
 
 
 
Kommunstyrelsen ställer proposition på Jan Cherek (SD) 
avslagsyrkande av andra att-satsen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska förvaltningen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-08   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.38
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024 - 2027 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen har begärt att få in alla nämnders 
förslag på investeringsbudget för 2023 samt investeringsplan för 
åren 2024-2027 senast den 29 mars.  

Tekniska förvaltningen har gett en första information till 
tekniska utskottet vid sammanträdet 15 februari. Tekniska 
utskottet beslutade att godkänna informationen. Vid tekniska 
utskottets sammanträde 1 mars var ärendet uppe för beredning 
och tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till 
nästkommande sammanträde.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  överlämna ärendet till nästkommande sammanträde.  

 

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-02-22   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 

 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projekt Utökning av 
hälsocenter, projektnummer 220008 (1214) 
 

Ärendebeskrivning 

Projektet Utökning av hälsocenter är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar att 
iordningställa kontor i befintligt konferensrum samt att ersätta 
konferensrummet med två nya konferensrum i lokaler under 
entrén till sporthallen.  

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen, fritidsavdelningen. 
 
Entreprenadform 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren 
beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06. 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2018 
Projektslut 2021-10-31 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-02-22   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 

 2 (2) 
 

Ekonomi 
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf §128 2018   1 000 000 kr 
Investeringsbudget 2019 Kf §224  1 000 000 kr 
  
Kostnader 2018   15 985 kr 
Kostnader 2019   39 452 kr 
Kostnader 2020   1 184 007 kr 
Kostnader 2021   551 785 kr 
Totalkostnader         1 791 229 kr 
                               
Överskott på projektet                                     208 771 kr 

 
 
 
Sammanfattning 
Från början fanns även önskemål om att skapa ett träningsrum. 
Då ventilationen inte räckte för detta och det blev för dyrt att 
komplettera med ytterligare ventilationsaggregat så togs detta 
inte med. Därav överskottet i projektet. 

 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Utökning av hälsocenter, projektnummer 220008 (1214) 
samt 

att  överskottet på 208 771 kronor regleras i 2022 års bokslut. 

 
 
 

Samuel Skog Stefan Åberg 
Enhetschef Fastighet Avdelningschef Fastighet 
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1                

Projektblad nr KF: NY 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den:  
Upprättad av: Johan Arvidsson 
Reviderad den: 2018-05-08 
Projektnr i Ek.system:  

Utökning av  
Hälsocenter och Motionscenter 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska Utskottet Miljö  
Utförare(nämnd): Tekniska Utskottet Energi  

 
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
 

 
 

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Det gamla motionscentret har stått tomt sedan motionscentret flyttade upp till andra våningen.  
 
Simhall och motionscenter: 
Vi har de senaste två åren sett en kraftig ökning av besökare i vår simhall och motionscenter.  
Sedan 2016 har besöksantalet ökat med ca 25 %. Vid flera tillfällen under senaste månaderna har vi varit på 
gränsen att slå i taket på antalet gäster i vårt motionscenter. 
Vi behöver utöka utrymmet för motionscentret. 
 
Hälsocenter 
Värnamo Hälsocenter har nu anslutit alla vårdcentraler till FaR-verksamheten. Det har ökat behovet av 
personal och utrymme för att ta hand om dem. Vidare har hälsocenterverksamheten också utökats, vilket 
också ställer krav på utökade utrymmen. 
För att kunna bedriva en effektiv verksamhet och ta hand om våra kunder behöver vi utökade utrymmen. 
 
Nedan finns enkla skisser på hur renoveringen planeras. 
 
 

Skiss Kontor.pdf

 
Skiss 

Omkl-Konf-Frisk.pdf 
 
 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Driftskostnad/år:     Budget Utfall 181231 
Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2018 1 000  
Yta (m2):   Investeringsbudget       2019 1 000  
Antal:   Investeringsbudget         2020   
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:   Investeringsplan               2021   
Avskrivningstid (genomsnitt):   Investeringsplan           2022    
   Investeringsplan               2023   
Kalkylnivå 0-3: 0  Investeringsplan           2024   
   Investeringsplan 2025-   
Bilaga kalkyl: x  Totalinvestering           2 000  
 
Avtal:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-02-22   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 

 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projekt Ombyggnad 
Tingssalen, projektnummer 231037 (0726) 
 

Ärendebeskrivning 

Projektet Ombyggnad Tingssalen är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar renovering av 
ytskikt samt ljuddämpande åtgärder.  

Beställare av projektet 
Kommunledningsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Entreprenadform 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren 
beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06 
Löpande räkning ramavtal. 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2014 
Projektslut 2021-08-01 
Viktiga händelser under projektets gång: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-02-22   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 

 2 (2) 
 

Ekonomi 
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut 2015 Ks § 5 2015  1 000 000 kr 
  
Kostnader 2014   116 654 kr 
Kostnader 2015                                          487 803 kr 
Kostnader 2020   140 866 kr 
Kostnader 2021    263 579 kr 
Totalkostnader   1 008 901 kr 
                               
Underskott på projektet               8 901 kr 
 
 
 
Sammanfattning 
Underskottet kan härledas till ökade kostnader i förhållande till 
den budget som ligger till grund för beslutet 2015 samt 
tillkommande akustikplattor på vägg och i tak för att få en bra 
ljudbild i salen. 

 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Ombyggnad Tingssalen, projektnummer 231037 (0726) 
samt 

att  underskottet på 8 901 kronor regleras i 2022 års bokslut 

 
 
 

Samuel Skog Stefan Åberg 
Enhetschef Fastighet Avdelningschef Fastighet 
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Objekt 12213 Reviderad den  
Projektblad nr 13-479-001 Revidering  
Upprättad den 2013-02-18 TN prioritet  
Upprättad av CKN Godkänd av  

Tingshuset  
Tingssalens renovering 

 

 

Beskrivning 
Tingshuset är under ombyggnad  2013 och det är kontor mm som byggs om till Barn- och 
utbildningsförvaltningen som ska samla hela sin administration på ett ställe. Själva Tingssalen har 
undantagits och tanken är att den ska kunna användas som samlingslokal för alla kommunala 
förvaltningar men även vid föreläsningar, både interna och offentliga samt mindre kulturevenemang.  
Kommunstyrelsen kan också beredas möjlighet att förlägga sina sammanträden till lokalen då det kan 
möbleras modernt och anpassas med modern A/V teknik. 

Vi avser att montera en separat mindre ventilationsanläggning som betjänar denna lokal, till viss del 
montera ny belysning samt måla om och lägga nya golv. I övrigt bibehålls lokalens karaktär enligt 
Byggnadsantikvariens rekommendationer. 

 

 Kalkylnivå 2: Kostnads (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) 

Nyckeltal  Bedömd kostnad 
Ombyggnadsyta 
Nybyggnadsyta 
Driftskostnadsökning 
Kapitalkostnadsökning 
(avskrivningstid 30 år) 

100 
 
 

50 

m2 

m2 

kkr/år 
kkr/år 

 Investeringsbudget 2014 
 
 
 
Totalkostnad 

1 000 
 
 
 

1 000 

kkr 
 
 
 
kkr 

 

Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Kommunledningskontoret, Kulturförvaltningen etc 
Avtal: Nytt internhyresavtal med den som kommer administrera uthyrningen.  
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Slutredovisning av projekt Mossleskolan ökad 
säkerhet och belysning, projektnummer 231048 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet Mossleskolan ökad säkerhet och belysning är 
färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet 
omfattar byte av passageanläggning, inbrottslarm och brandlarm 
samt byte av belysning i klassrum. 

Beställare av projektet 

Barn- och utbildningsförvaltningen.  
 

Entreprenadform 

I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren 
beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04. 
 

Historik, tider och information  

• Projektstart år 2019 
• Projektslut 2020-06-04 
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Ekonomi 

Anvisade medel enligt följande: 
Beslut 2019 Tu § 9 2019                                
Från projekt 231011 säkerhetsåtg. Larmpolicy 2 000 000 kr 
Från projekt 231001 Energisparåtgärder 600 000 kr 
Beslut 2020 Tu § 80 2020 
Från projekt 231011 säkerhetsåtg. larmpolicy           500 000 kr 
Från projekt 231001 Energisparåtgärder 250 000 kr  
Total budget             3 350 000 kr 
  
Kostnader 2019    458 387 kr 
Kostnader 2020           2 848 914 kr 
Kostnader 2021     10 000 kr 
Kostnader 2022                                      65 394 kr 
Totalkostnader       3 382 695 kr 
                       
Underskott på projektet                      32 695 kr 
 
Sammanfattning 
Efter att förfrågan gick ut beslutades om byte av passagesystem 
från Bewator till RCO. Detta ledde till ökade kostnader med 
cirka 500 000 kronor på grund av dyrare apparater samt 
omritning av system. Fördyrningar på grund av kopplingar 
mellan passage och inbrott samt ändringar för att kunna styra 
dörrar individuellt uppkom också. Dessa omfattar cirka 140 000 
kronor.  
 
Tidsplanen försköts något pga anpassningar av arbetsinsatsen i 
förhållande till verksamheten. Erfarenheten visar att det är att 
föredra att ha både passage och inbrottslarm i RCO. 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Mossleskolan ökad säkerhet och belysning, projektnummer 
231048 samt 

 
att  underskottet på 32 695 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 

Samuel Skog Stefan Åberg 
Enhetschef Fastighet  Avdelningschef Fastighet 
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Projektblad nr KF: TU 053 
Projektblad nr Förv.: TU053 
Upprättad den: 2015-02-25 
Upprättad av: Claes Karlsson 
Reviderad den: 2021-03-09 
Projektnr i Ek.system: 231011 (0815) 

Säkerhetshöjande åtgärder 
Larmpolicy 

Årligt anslag 
Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Miljö - 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi - 

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

 
Utvärderas i respektive delprojekt. 
 
 
 
 
 
 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 
För att bibehålla låga försäkringspremier samt en hög nivå på trygghet och säkerhet i kommunens lokaler 
finns ett styrande dokument som anger riktlinjer för både förvaltning och investeringsprojekt.   
Kommunstyrelsen beslutade Ks §156, 2002-04-05 anta riktlinjer för brandlarm, inbrottslarm samt mekaniskt 
skydd och passerkontroll. Dessa riktlinjer har även, på grund av teknikutveckling, reviderats där 
kommunstyrelsen § 56, 2010-02-15 beslutade i frågan. Dessa medel avser att höja statusen på de objekt 
som ej är föremål för större ombyggnader. Vid större ombyggnader ska säkerhetsföreskrifterna tillämpas och 
finansieras via det aktuella projektet. Detsamma gäller även vid nybyggnad. En omprioritering görs 2017-
2018 tillsammans med förvaltningarna och försäkringshandläggaren.  Projektet har därför varit vilande under 
dessa år och därför heller inget utfall. Omprioritering har gjorts och den var klar hösten 2018. Några större 
projekt ligger inplanerade bl a Mossleskolan och Tånnö skola. Återrapportering sker årligen till TU. 

 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall 201231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2020 800  
Driftkostnadsjust./år: 0 kkr/år  Investeringsplan               2021 800  
Kapitaltjänstkostnsjust./år: 120-240kkr/år  Investeringsplan           2022 800  
Avskrivn.tid (genomsnitt): 10 år  Investeringsplan               2023 800  
Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsplan           2024 800  
   Investeringsplan 2025 800  
Kalkylnivå 0-3: X   Investeringsplan 2026-   
       
 

Avtal:  
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Vänstersvängfält på Gröndalsleden 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med byggnation av ny grundskola väster 
(korsningen Gröndalsleden-Sveavägen) samt 
nybyggnation av förskola vid Fräkenvägen (korsningen 
Gröndalsleden-Borgenvägen) behöver dessa två av- och 
påfarter på Gröndalsleden byggas om.  

Genom ovan nämnda skolbyggnationer kommer 
belastningen vid dessa avfarter att öka markant. För att 
behålla kapaciteten och säkerhet på Gröndalsleden 
föreslås byggnation av två vänstersvängfält.  

För att genomföra detta behöver ny detaljplan tas fram.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplan för två vänstersvängfält på 
Gröndalsleden.    

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Ekonomi för projektet Markanvändning Forsheda 
5:108, Delex, projektnummer 303008 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet 303008 Forsheda 5:108, Delex pågår. Den befintliga 
VA-anläggningen (vatten- och avloppsanläggningen) kommer 
att rivas och tekniska förvaltningen kommer enligt uppdrag att 
bygga nytt för att ge plats åt exploatören att utvidga sin 
verksamhet. Befintlig VA-anläggning har ett restvärde per den 
31 december 2021 om 1 023 271 kronor. 

Tidigare prognos för projektet var 2,6 miljoner kronor, men då 
projektet har utökats med mer dagvattenavledning på anvisning 
av Trafikverket, samt att det är mycket berg i marken skrivs 
prognosen upp med 3,9 miljoner kronor.  

Följande är förvaltningens förslag för hur kostnadstäckning ska 
ske: 

• VA-kollektivet finansierar nedskrivningen av den 
befintliga VA-anläggningen. Detta innebär att VA-
kollektivet i sin helhet har tagit kostnaden för den 
befintliga anläggningen. 

• Investeringskostnaden för VA i det nya området 
inklusive pumpstation läggs till VA-kollektivets 
ekonomi.  

• VA-kollektivet ersätts av skattekollektivet för 
investeringskostnaden för den nya anläggningen genom 
kompensation för kommande avskrivningskostnader.  

• VA-kollektivet betalar internränta för den nya 
anläggningen vilket bedöms motsvara mervärdet för en 
ny anläggning.  
 
 
 
 
 
 

 

20



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.69
  

  

 

 2 (2) 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att VA-kollektivet ska finansiera nedskrivningen av 
den befintliga VA-anläggningen, 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka investeringsmedel för Forsheda 5:108 Delex med 3,9 
miljoner kronor samt   

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att skattekollektivet ska ersätta VA-kollektivet för 
kommande avskrivningskostnader avseende Forsheda 
5:108, Delex.  

 

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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Ansökan om medel till målstimulans för år 2022 
till föreningsgala 

 

Ärendebeskrivning 

Målstimulansmedel används för strategiska åtgärder som 
främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 
övergripande mål uppnås. Medel till verksamhetsutveckling 
syftar till att skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling. 

Ansökan avser målstimulans.  

Fritidsavdelningen på tekniska förvaltningen avser att anordna 
en föreningsgala 5 februari 2023. Fritidsavdelningen har satt 
ihop en jurygrupp som kommer ta fram olika kategorier och 
nomineringar. De som är med i juryn är representanter från 
politiken, fritidsavdelningen, riksidrottsförbundet och 
kulturförvaltningen. Avsikten är att forma en tillställning som är 
lockande för så många föreningar som möjligt.  
 
Genom föreningsgalan ges möjlighet att uppmärksamma de 
samhällsnyttiga insatser som föreningar gör. Genom att 
uppmärksamma och lyfta fram dem stimuleras föreningar till att 
fortsätta och utöka sitt samhällsengagemang.  

Bruttobudgeten för satsningen visar på kostnader på 245 000 kr. 
När det gäller medel från övriga finansiärer har idrottsförbundet 
RF SISU sagt sig vara villiga att stå för kostnad för en föreläsare 
eller för konferencier, vilket motsvarar mellan 5 000 och 20 000 
kronor. De nominerade bjuds på galan. Övriga betalar 200 
kronor per kuvert. Det ger en intäkt på 45 000 kr. 
Nettokostnaden för föreningsgalan blir då 180 000 kronor.  

Se vidare under rubriken ”Utredning”.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  hos kommunstyrelsen ansöka om medel till målstimulans 
om en ram på 245 000 kronor för att anordna en 
föreningsgala under 2022. Slutlig avräkning sker vid 
slutredovisning av föreningsgalan. 

 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Utredning 

Beskrivning av insats 
Fritidsavdelningen på tekniska förvaltningen avser att anordna 
en föreningsgala 5 februari 2023. Enligt beskrivningen för 
ansökan om medel ska insatser i sin helhet slutföras under 
budgetåret, vilket blir svårt i det aktuella fallet då föreningsgalan 
är inplanerad till början av 2023 och beslut om medel inte kan 
vänta till 2023 med tanke på förberedelser och kostnader som 
uppstår i samband med planeringen.  
 
Syftet med ansökan är att uppmärksamma och lyfta upp 
Värnamo kommuns föreningslivs samhällsengagemang och 
betydelse för folkhälsan. Fritidsavdelningen vill ge möjlighet att 
premiera insatser som vanligen inte uppmärksammas tillräckligt. 

Fritidsavdelningen vill göra detta genom att anordna en 
föreningsgala. Den ska lyfta, stärka och uppmuntra de ideella 
krafterna och det samhällsansvar många föreningar tar. 
Föreningarna ska få uppskattning från Värnamo kommun och 
priser kommer delas ut i fem olika kategorier, mestadels 
kopplade till engagemang, lojalitet, driv och eldsjälsanda. 

Värnamo kommuns föreningar skapar oerhört stort värde i sitt 
vardagliga arbete. De är viktiga för folkhälsan, såväl genom 
rörelse och aktivitet som genom att invånare i Värnamo 
kommun får en social gemenskap och ett socialt sammanhang.  

Vanligtvis uppmärksammas de prestationer som föreningar 
(främst idrottsföreningar) utför i form av resultatrapportering i 
matcher och tävlingar. Vid föreningsgalan vill 
fritidsavdelningen uppmärksamma de viktiga samhällsinsatser 
som föreningar gör. 

Genom den stora bredd av föreningar i Värnamo kommun finns 
det stora möjligheter att hitta en förening som stämmer med en 
enskilds individs intressen och därmed bidrar till att göra det 
attraktivt att flytta till Värnamo.  

När människor känner en social tillhörighet och har ett socialt 
sammanhang känner de sig också tryggare.  

Hur bidrar insatsen till syftet? 
Genom föreningsgalan ges möjlighet att uppmärksamma de 
samhällsnyttiga insatser som föreningar gör. Genom att 
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uppmärksamma och lyfta fram dem stimuleras föreningar till att 
fortsätta och utöka sitt samhällsengagemang. 
 
Innebär insatsen kostnader framåtriktat och hur hanteras 
dessa i så fall? 
De årliga kostnader som kommer att krävas framgår av 
nedanstående budget. För att täcka dessa kostnader krävs en 
permanent utökning av fritidsavdelningens budget motsvarande 
dessa kostnader. 
 
Vilka grupper/roller berörs av insatsen? 
Alla som är engagerade i någon förening i Värnamo kommun 
berörs av insatsen. Genom sitt engagemang kan de få 
uppmärksamhet vid denna gala. 
 
Beskriv tidplan för insatsen 
April - maj 2022  
– Forma projektgrupp och jury. Bestämma priskategorier och 

hur processen kring nominering och beslut om priser ska 
utformas. 

Juni 2022  
- Sprida kategorier och kriterier till alla föreningar och 

invånare i Värnamo kommun, tillsammans med tidplan och 
process fram till föreningsgalan 

Augusti - Oktober 2022 
- Föreningar och enskilda invånare i Värnamo kommun 

nominerar kandidater i de olika kategorierna 
November 2022 
- 5 kandidater i varje kategori kvalificerar sig till officiell 

nominering 
November – december 2022 
- Kort intervju och film spelas in med varje kandidat.  

(Det kanske blir omfattande om det ska spelas in filmer med 
alla kandidater.) 

December 2022 – januari 2023 
- Intervjuer med kandidater sprids i alla sociala kanaler för att 

skapa uppmärksamhet och stimulera andra till engagemang 
5 februari 2023 
- Föreningsgala då vinnare i de olika kategorierna utses 
Februari 2023 
- Kort film spelas in med respektive vinnare för att ytterligare 

uppmärksamma den insats som premierats. Dessa sprids i 
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sociala medier för att ytterligare stimulera andra 
individer/föreningar till engagemang. 

 
Finns det extern finansiering att söka för insatsen och i så fall 
vilken? 
Idrottsförbundet RF SISU har sagt sig vara villiga att stå för 
kostnad för en föreläsare eller för konferencier, vilket motsvarar 
mellan 5 000 och 20 000 kronor. 
 
Specifikation av kostnader  
Offert har erhållits från Gummifabriken och Vandalorum för att 
arrangera evenemanget. 
 
Gummifabriken: 
Valsverket, alkoholfri fördrink, tvårättersmeny, alkoholfri dryck  
Totalsumma: 125 000 kronor 
 
Vandalorum: 
Galleriet och Verandan, alkoholfri fördrink, tvårättersmeny, 
alkoholfri dryck 
Totalsumma: 120 000 kronor 
 
Kostnadsslag Belopp 
Lokal / förtäring, enl. ovan 125 000 kronor 
Konferencier/föreläsare 20 000 kronor 
Tillverkning av filmer 25 000 kronor 
Priser: 5 kategorier á 5 000 
kronor  

25 000 kronor 

Projektledning 
(personalkostnad fritid) 

50 000 kronor 

Total kostnad 245 000 kronor 
 

Möjlig extern finansiering bidrar med 20 000 kronor. Det finns 
en osäkerhet just nu kring hur mycket intäkter försäljning av  
kuvert kan ge. Vid ett pris på 200 kronor per kuvert räknar 
fritidsavdelningen med en intäkt på 45 000 kronor. 
Nettokostnaden blir då 180 000 kronor. 
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Ansökan om medel till verksamhetsutveckling för 
att skapa nya stödsystem för föreningsliv och 
civilsamhälle 

 

Ärendebeskrivning 

Målstimulansmedel används för strategiska åtgärder som 
främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens 
övergripande mål uppnås. Medel till verksamhetsutveckling 
syftar till att skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling. 

Ansökan avser verksamhetsutveckling.  

Värnamo kommun har ett regelverk för bidrag till föreningar 
med regelbunden verksamhet för barn och unga, som i sina 
principer har varit oförändrat i många år. Föreningar får bidrag 
för sina medlemmar i åldern 7-20 år, utifrån mängd aktivitet 
samt för storleken på sina anläggningar, kort förklarat. 
Rapporter och forskning visar att barn är som mest aktiva i 
förening vid elva års ålder, för att sedan minska sitt deltagande i 
föreningsdrivna aktiviteter. Flickor är i ännu högre grad än 
pojkar benägna att i tonåren söka sig till aktiviteter som ligger 
utanför föreningslivet. Föreningslivet har också utmaningar när 
det gäller att inkludera alla människor, oavsett socioekonomisk 
bakgrund, etnisk tillhörighet, könstillhörighet (HBTQ), personer 
med funktionsnedsättningar och så vidare.  
 
En aktiv och trygg fritid motverkar fysisk och psykisk ohälsa 
och är i hög grad en skyddsfaktor när det handlar om barn och 
unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt, ”hamna snett” i 
samhället.  
 
Samtidigt visar forskning på att individen behöver vara aktiv 
hela livet för god fysisk och psykisk hälsa. Det ger en höjd 
livskvalitet och realiserar därigenom Värnamo kommuns vision 
– den mänskliga tillväxtkommunen. Genom att skapa det når vi 
en god folkhälsa hos befolkningen.   
 
För att förbättra effekterna av tekniska förvaltningens 
stödsystem till föreningsliv och civilsamhälle behöver detta 
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omarbetas för att möta de behov som finns idag och för att nå en 
bredare målgrupp. För att nå framgång i detta 
omställningsarbete är nära dialog med föreningarna, andra 
aktörer och invånarna viktigt. I arbetet är stegvisa förändringar 
och tät uppföljning framgångsfaktorer. 
 
Syftet är att skapa ett regelverk för stödsystem till föreningsliv 
och civilsamhälle som kommer fler individer till godo. 
Målgruppen för föreningarna ska breddas och bli mer jämlik 
genom att nå grupper som i liten utsträckning nås av 
föreningslivet idag och som har stora behov av en aktiv och 
trygg fritid. Med förändrat stödsystem vill fritidsavdelningen 
skapa hållbara och trygga miljöer för aktivitet och social 
gemenskap och en attraktiv fritid för alla i Värnamo kommun.  
 
Målsättningen är att Värnamo kommun ska uppnå en högre 
effekt av satsade bidrag i arbetet med att stärka folkhälsa, vilket 
förväntas leda till ökad fysisk och psykisk hälsa. Vidare är 
målsättningen att, genom att erbjuda en aktiv fritid för en 
bredare målgrupp, på sikt minska behovet av omfattande 
samhällsinsatser för barn, unga och vuxna.  
 

Den beräknade budgeten är 1,45 miljoner kronor för 2022–2023.  

Se vidare under stycket ”Utredning”.   

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  hos kommunstyrelsen ansöka om medel till 
verksamhetsutveckling för att skapa nya stödsystem för 
föreningsliv och civilsamhälle med 1,45 miljoner kronor för 
perioden 2022–2023.  

 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Utredning 

Beskrivning av insats 
Värnamo kommun har ett regelverk för bidrag till föreningar 
med regelbunden verksamhet för barn och unga, som i sina 
principer har varit oförändrat i många år. Föreningar får bidrag 
för sina medlemmar i åldern 7-20 år, utifrån mängd aktivitet 
samt för storleken på sina anläggningar, kort förklarat. 
Rapporter och forskning visar att barn är som mest aktiva i 
förening vid elva års ålder, för att sedan minska sitt deltagande i 
föreningsdrivna aktiviteter. Flickor är i ännu högre grad än 
pojkar benägna att i tonåren söka sig till aktiviteter som ligger 
utanför föreningslivet. Föreningslivet har också utmaningar när 
det gäller att inkludera alla människor, oavsett socioekonomisk 
bakgrund, etnisk tillhörighet, könstillhörighet (HBTQ), personer 
med funktionsnedsättningar och så vidare.  
 
En aktiv och trygg fritid motverkar fysisk och psykisk ohälsa 
och är i hög grad en skyddsfaktor när det handlar om barn och 
unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt, ”hamna snett” i 
samhället.  
 
Samtidigt visar forskning på att individen behöver vara aktiv 
hela livet för god fysisk och psykisk hälsa. Det ger en höjd 
livskvalitet och realiserar därigenom Värnamo kommuns vision 
– den mänskliga tillväxtkommunen. Genom att skapa det når vi 
en god folkhälsa hos befolkningen.   
 
För att förbättra effekterna av tekniska förvaltningens 
stödsystem till föreningsliv och civilsamhälle behöver detta 
omarbetas för att möta de behov som finns idag och för att nå en 
bredare målgrupp. För att nå framgång i detta 
omställningsarbete är nära dialog med föreningarna, andra 
aktörer och invånarna viktigt. I arbetet är stegvisa förändringar 
och tät uppföljning framgångsfaktorer. 
 
Syfte och mål 
Syftet är att skapa ett regelverk för stödsystem till föreningsliv 
och civilsamhälle som kommer fler individer till godo. 
Målgruppen för föreningarna ska breddas och bli mer jämlik 
genom att nå grupper som i liten utsträckning nås av 
föreningslivet idag och som har stora behov av en aktiv och 
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trygg fritid. Med förändrat stödsystem vill fritidsavdelningen 
skapa hållbara och trygga miljöer för aktivitet och social 
gemenskap och en attraktiv fritid för alla i Värnamo kommun.  
 
Målsättningen är att Värnamo kommun ska uppnå en högre 
effekt av satsade bidrag i arbetet med att stärka folkhälsa, vilket 
förväntas leda till ökad fysisk och psykisk hälsa. Vidare är 
målsättningen att, genom att erbjuda en aktiv fritid för en 
bredare målgrupp, på sikt minska behovet av omfattande 
samhällsinsatser för barn, unga och vuxna.  
 
Något mer konkretiserat så är målsättningen med initiativet att 
skapa stödsystem som: 

- Väl stödjer de verksamheter och aktiviteter som leder mot 
kommunens övergripande mål och vision. 

- Är väl förankrade hos aktuella parter. 
- Är enkla att förstå och förklara.  
- Är utformade för att stödja såväl fysisk aktivitet som 

social gemenskap. 
- Förstärker Värnamo kommuns renommé om att vara en 

kommun som värnar om invånarnas hälsa genom aktiva 
förebyggande insatser – och därmed realiserar visionen – 
den mänskliga tillväxtkommunen. 
 

Beskrivning av insats och processen för denna 
Skapa organisation 

- Inleder med att skapa styrgrupp, som är tekniska utskottet 
och arbetsgrupper, med deltagare från olika kategorier av 
föreningar; stora/små, individuella/lag, idrott/icke idrott, 
kransort/centralort. 

- Dialog med representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen för att diskutera hur föreningslivet 
och civilsamhället kan vara till hjälp i förebyggande 
insatser för särskilt utsatta grupper.  

 
Omfattning och nulägesbeskrivning 

- Fritidsavdelningen inleder med att definiera vilka 
stödsystem som omfattas av detta arbete. Översiktligt är 
det alla former av bidrag till föreningar, såväl 
aktivitetsbidrag som anläggningsbidrag. 
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- Tillsammans skapas en nulägesbeskrivning. Beskrivning 
av nuvarande system och vilka effekter och konsekvenser 
det har. Såväl positiva som negativa, ur den övergripande 
målsättning som finns för våra nuvarande stödsystem. 

- Projektet genomför detta såväl från olika föreningars 
perspektiv, såväl som från fritidsavdelningens perspektiv. 

Omvärldsanalys 
- Sammanställning av vad forskningen visar genom 

forskningsrapporter från Riksidrottsförbundet, 
Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, 
Gymnastik- och idrottshögskolan etcetera. 

- Sammanställning av erfarenheter från andra kommuner 
som gjort förändringar i sina stödsystem, till exempel 
Linköping, Ängelholm och Kalix. 

Styrgrupp 
- Presentation av resultat hittills tillsammans med plan för 

vidare arbete. Beslut i styrgruppen om att genomförd 
definition av omfattning, nulägesbeskrivning och 
omvärldsanalys ger en bra bas att bygga vidare på. 

 
Utkast till nya stödsystem 

- Projektgruppen arbetar fram utkast till nya stödsystem 
som stödjer de övergripande målen för arbetet. 

Test av effekter och konsekvenser av nya stödsystem 
- Test 

o Detta utkast testar projektgruppen genom att 
använda föregående års bidragsansökningar och se 
vad utfallet blir i nytt system. 

o Ekonomi beräknas för de ytterligare aktiviteter 
som nytt system ska stödja. 

o Därmed får projektgruppen fram total effekt för 
olika kategorier av föreningar. 

o Därmed får projektgruppen information om hur 
ekonomin för nytt stödsystem ser ut. I grunden 
utgår projektet från den budget som finns idag, 
men det är inte i sig begränsande. Förväntad effekt 
av nytt stödsystem är styrande. 
 

Presentation och politisk förankring av nya stödsystem 
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- Nytt stödsystem presenteras först för styrgruppen och 
sedan för kommunstyrelsen och förankras genom en 
iterativ dialog. Resultatet av den processen går in i 
driftsbudgetprocessen för 2024. 

 
Information om nya stödsystem inför start 2024-01-01 
- När riktlinjerna och ramarna är beslutade genomförs ett 

informationsarbete till föreningarna för att ge dem 
möjlighet att förbereda sig inför de regler som ska gälla 
från 1 januari 2024. 

 
Hur bidrar insatsen till syftet? 
Genom ovanstående process säkrar fritidsavdelningen att syftet 
nås. I hela arbetet är alla involverade parter fokuserade på de 
mål som är definierade för projektet.  
 
Innebär insatsen kostnader framåtriktat och hur hanteras 
dessa i så fall? 
Hela syftet med projektet är att förändra de stöd som Värnamo 
kommun ger till föreningar och civilsamhälle. I nuläget är det 
omöjligt att säga exakt vilka framåtriktade insatser som kommer 
föreslås. Oavsett så kommer förändringar av bidragssystemet att 
beslutas och inför det beslutet har politiken full information om 
vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får.  
 
Vilka grupper/roller berörs av insatsen? 
Alla invånare i Värnamo kommun som på något sätt kommer i 
kontakt med föreningsliv och civilsamhälle. 
 
Beskriv tidplan för insatsen 
April 2022   - Skapa organisation 
Maj – juni   - Omfattning och Nulägesbeskrivning 
Juni – augusti  - Omvärldsanalys 
Augusti – oktober  - Utkast till nya stödsystem 
November - december  - Test av effekter och konsekvenser av 

nya stödsystem 
Januari – maj 2023  - Presentation och politisk förankring 

av nya stödsystem 
Juni – december - Information om nya stödsystem inför 

start  
2024-01-01 

 

32



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.62
  

  

 

 7 (7) 
 

Finns det extern finansiering att söka för insatsen och i så fall 
vilken? 
Fritidsavdelningen har inte hittat några andra möjliga 
finansiärer.  
 
Specifikation av kostnader  
Det är svårt att i nuläget detaljspecificera kostnader som kan 
uppstå i detta mycket omfattande och stora arbete. 
Förslaget är att istället definiera ramar för olika kostnader: 

• Fritidsavdelningen räknar med att lägga ner motsvarande 
cirka 70 % av en heltidstjänst under två års tid. Bedömd 
kostnad för detta är 1,2 miljoner kronor. 

• De föreningar som engageras i projektgruppsarbetet 
bedöms behöva lägga ner cirka 50 timmar per förening. 
De är väldigt viktiga och projektet kommer att ställa 
stora krav på deras engagemang. Förslaget är att ersätta 
föreningen med 100 kronor per beräknad timme, vilket 
ger en kostnad på 5 000 kronor per förening. Bedömd 
kostnad för tio föreningar är 50 000 kronor. 

• Marknadsföring av såväl initiativet som sådant som att 
dokumentera resultatet för att kunna föra det vidare ut i 
civilsamhället. Bedömd kostnad är 100 000 kronor.  

• Projektet kommer att behöva genomföra flera möten och 
några större ”workshopaktiviteter” och eventuella 
studieresor. Styrgruppen kommer att ha full insyn i, och 
godkänna alla dylika kostnader. Bedömd kostnad för 
aktiviteterna är 100 000 kronor.  

Totalt budget blir 1,45 miljoner kronor under åren 2022–2023. 
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Behov av utökad driftbudget för satsningen 
Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida (HAL-G) och 
småbarnsföräldrar (HAL-SF) 

Ärendebeskrivning 

Värnamo Hälsocenter har, genom stöd av Norhedsstiftelsen, 
pågående projekten HAL-G samt HAL-SF under tre års tid. 
Norhedsstiftelsen stödjer projekten med 600 000 kronor per år, 
under förutsättning att Värnamo kommun går in med 
motsvarande summa. Kommunens del av initiativen finansieras 
delvis under 2022 med medel från ”Hälsosam uppväxt i 
Värnamo kommun” (HUV) med 350 000 kronor. Det är därför 
av största vikt att kommunen även fortsättningsvis sätter av 
medel för HUV-insatser och att fritidsavdelningen kan disponera 
minst 350 000 kronor av dessa. 

För att fullfölja kommunens åtagande behöver kommunen 
avsätta ytterligare, utöver HUV-medel ovan, 250 000 kronor per 
år för att genomföra initiativen enligt plan. Om de medlen inte 
tillförs reduceras Norhedsstiftelsens insats med motsvarande, 
vilket gör att omfattningen nästan halveras. I bifogat dokument 
beskrivs HAL-G och HAL-SF. Fritidsavdelningen anser att det 
finns så stora positiva effekter av att utföra dem båda enligt det 
program som beskrivs, att det inte ses som lämpligt att reducera 
dem till hälften. Omfattningen blir då så liten att det inte gör 
tillräckligt avtryck för att kunna utvärderas om hur fortsättning 
ska utformas. 

Om HAL beslutas med enbart delfinansiering (350 000 kronor) 
behöver fritidsavdelningen göra omprioritering inom sitt 
verksamhetsområde. Utrymmet för dylika omprioriteringar är 
mycket begränsat. För 2022 räknar fritidsavdelningen med att 
det går att göra tillfälliga omprioriteringar inom befintlig 
driftbudget, men att det inte är möjligt för kommande år.  

Tekniska förvaltningen förordar därför att HAL införs och 
finansieras i sin helhet med 600 000 kronor i ramutökning under 
2023 för att i projekt utvärdera HAL. Vid positivt utfall av 
projektet föreslås att budgetberedningen 2023 tar ställning för 
långsiktigt genomförande av HAL med finansiering, 600 000 
kronor per år från 2024. 
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Fritidsavdelningen tror mycket på dessa initiativ och har inlett 
ett bra samarbete med regionen. Så här långt finns det ännu liten 
erfarenhet av vilka resultat och effekter dessa initiativ får.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att överlämna ärendet till 
budgetberedningen med rekommendationen att HAL som 
projekt fullföljs under 2023 med utökning av tekniska 
förvaltningens driftbudgetram med 600 000 kronor under 
2023 samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att frågan om införande av HAL 
som ordinarie verksamhet från 2024 med finansiering 
hänskjuts till budgetberedningen 2023.   

 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Hur ser alternativen ut? 
 
A. HAL-initiativen enligt plan: 

- 600 tkr från kommunen (350 tkr från HUV och 250 från annat håll) 
- 600 tkr från Norhedsstiftelsen 

 
Varifrån kan de 250 tkr komma? 

- A1. Utökad budget för Värnamo Hälsocenter 
- A2. Omprioriteringar av medel inom Värnamo Hälsocenter 

 
B. Neddragning av HAL-initiativen till de 350 tkr som HUV bidrar med: 

- 350 tkr från kommunen (HUV) 
- 350 tkr från Norhedsstiftelsen 
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Detaljutredning av konsekvenserna av de olika alternativen 
 

A1 HAL-initiativet enligt plan med utökad budget 
 
Vilka effekter kan vi uppnå genom att kunna genomföra initiativen enligt plan? 
Utgå från presentationen: 
 
Inledning 
Initiativen HAL, Hälsosam och aktiv livsstil för gravida och småbarnsfamiljer, arbetar tydligt 
preventivt då deltagande redan under graviditet erbjuds chans till flerårigt stöd under småbarnsåren. 
Initiativen är skapade för att hjälpa den målgrupp som bäst behöver stödet. HAL formar familjernas 
levnadsvanor och är en pusselbit som hjälper till att på sikt vända på den negativa hälsotrenden med 
ökat stillasittande, ökad psykisk ohälsa, stigande BMI, ohälsosamma matvanor hos befolkningen. 
Med ett helhetsgrepp kring hälsa erbjudes stöd i hälsans alla fyra dimensioner; fysisk, psykisk, social 
och existentiell. Ett samverkansarbete mellan kommun, region, lokala aktörer och föreningar skapar 
förutsättningen för hela familjen att skapa långsiktiga, hållbara hälsosamma levnadsvanor 
tillsammans. 
 
Bakgrund 
Under 10 år har Värnamo Hälsocenter arbetat med att stötta kommunens invånare till en bättre 
hälsa. En väletablerad samverkan med kommunens fyra vårdcentraler är upparbetad. Ca 250 
personer per år får fysisk aktivitet på recept (FaR) hänvisat till Värnamo Hälsocenter där stöd ges för 
att öka fysisk aktivitet och skapa hållbara träningsvanor. Hälsocenter ger även stöd i hälsosamma 
matvanor, sömn och återhämtning. Kommuninvånare från 18 år kan söka sig direkt till Hälsocenter 
eller hänvisas via vårdcentralen. Värnamo Hälsocenter är numera en välkänd aktör hos kommunens 
vårdcentraler och är en väl uppbyggd och fungerande verksamhet. Arbetssättet visar på goda 
resultat där 76% når målet om minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka, och sex månader efter 
avslutad aktivitet har 83% gjort en beteendeförändring, 67% har förbättrat sin hälsa och 90% har 
inspirerats till hälsosamma vanor. Detta framgångsrika koncept sprids nu i regionen där 
målsättningen är att ett hälsocenter ska finnas i alla Jönköping läns 13 kommuner. I flera år har 
Värnamo Hälsocenter arbetat med den vuxna befolkningen och tar nu nästa steg i det preventiva 
folkhälsoarbetet genom att rikta det till den yngre generationen.  
 
Värnamo kommun vill fortsätta ligga i framkant i folkhälsoarbetet. Det nationella initiativet i SWElife, 
prevention barnfetma, är samarbetspartners i HAL-initiativen och arbetar för att sprida initiativen 
nationellt. Även forskningsintresse är uppvisat kring de båda initiativen och därav stor vikt att 
redovisa relevanta resultat för fortsatt arbete. 
 
Genom stöd från Nordhedsstiftelsen har Värnamo Hälsocenter pågående projekt och stiftelsen har 
nu givit förtroende att driva dessa två initiativ under tre års tid. Norhedsstiftelsen stödjer initiativen 
med 600 tkr per år förutsatt att kommunen går in med motsvarande summa. Kommunens del av 
initiativen finansieras med 350 tkr från HUV. För att fullfölja kommunens åtagande behöver 
kommunen avsätta ytterligare 250 tkr för att genomföra initiativen enligt plan. 
 
HAL-initiativen möjliggör att under tre års tid pröva ett koncept och arbetssätt och kunna erbjuda 
invånarna ett stöd som ger en signifikant förbättrad hälsa.  Vi vill även visa på resultat för att skapa 
förutsättningar för att permanenta arbetssättet och tillsammans med regionen, som vi i framtiden 
ser som medfinansiärer, samt sprida den i övriga länet och nationellt. 
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HAL 
Hälsosam och aktiv livsstil (HAL) för gravida och småbarnsfamiljer är två initiativ Värnamo 
Hälsocenter utvecklat under hösten 2021 tillsammans med region Jönköping. Målsättningen är att 
genom proaktivt arbete föra in hälsosamma vanor tidigt i livet och på så vis förebygga ohälsa både 
hos föräldrar och barn. Norhedsstiftelsen finansierar 50% av kostnaderna för initiativen under tre år, 
hälsosam och aktiv livsstil för gravida (HAL-G) och hälsosam och aktiv livsstil för småbarnsfamiljer 
(HAL-SF). Initiativen är en riktad insats, där kvinnohälsovården (KHV) och barnhälsovården (BHV) gör 
ett urval bland de personer och familjer som har en ökad risk att drabbas av sjukdom och ohälsa 
kopplat till levnadsvanor. 
 
Psykisk ohälsa 
Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen 
unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften 
av 15-åringarna har denna typ av besvär. De första levnadsåren är betydelsefulla och lägger en viktig 
grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse - 
därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland 
barn och unga. 
 
Både internationella och svenska studier visar att det redan i tidig ålder finns en ojämn fördelning av 
god psykisk hälsa och av psykisk ohälsa, beroende på familjens socioekonomiska status. Barn och 
unga som har det sämre ställt rapporterar exempelvis oftare psykiska och psykosomatiska besvär. 
Även andra faktorer har betydelse för skillnader i barns och ungas psykiska hälsa, exempelvis 
föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå samt familjetyp. 
  
De första levnadsåren då hjärnan utvecklas som mest, grundläggs funktioner såsom känslomässig 
utveckling och beteende, inlärning och språkutveckling. Förutom tid i förskolan tillbringar barn den 
största delen av sin tid hemma, så detta är en viktig arena att stärka i det hälsofrämjande arbetet när 
det syftar till den psykiska hälsan. Genom stärkt gemenskap mellan barn och föräldrar och nära 
relationer med sina vårdnadshavare utvecklas förmågor som att känna kärlek, tillit och medkänsla. 
Både i familjen och utanför är det viktigt att ingå i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet. 
Även fritiden och möjligheten till fritidsaktiviteter har betydelse, detta ökar förmågan att skapa goda 
relationer med andra. Insatser för att stötta föräldrar i deras roll kan dels förbättra den psykiska 
hälsan hos barnet, dels leda till bland annat bättre skolresultat, minskad framtida brottslighet och 
bättre socioekonomiska förutsättningar. 

Levnadsvanor 
Var femte åttaåring är överviktig eller har fetma. Det är tio gånger fler än för en generation sedan. 
Övervikt eller fetma hos barn medför risk för betydande hälsoproblem och sjukdomar både under 
barnåren och i vuxen ålder. Barn med övervikt eller fetma avslutar i lägre grad sin skolgång, har 
högre förekomst av psykisk ohälsa och ökad mortalitet redan som ung vuxen. Idag äter endast 1 av 
10 barn den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag, och endast 2 av 10 barn 
kommer upp i rekommenderad dos av fysisk aktivitet.  
 
I en forskningsstudie från 2021 framkommer det att svenska barn är stillasittande 75% av sin vakna 
tid. Barnens stillasittande ökar som mest på fritiden och påverkas av närmiljö och socioekonomiska 
förutsättningar. 
 
Vuxna med dålig hälsa är kostsamt ur ett samhällsperspektiv, dels genom direkta vårdkostnader, dels 
för kostnader i form av produktionsbortfall pga. minskad arbetsförmåga och ökad sjukfrånvaro i 
arbetslivet. Varannan vuxen har farligt dålig kondition. Hjärt-/kärlsjukdom orsakar flest dödsfall per 
år. Med hälsosamma levnadsvanor minskar risken för hjärt-/kärlsjukdom och stroke med över 80% 
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och risken för att drabbas av diabetes halveras. 28% av cancerfallen kan förebyggas med hälsosamma 
levnadsvanor. Förutom att den fysiska hälsan drabbas av ohälsosamma levnadsvanor så drabbas 
även den psykiska hälsan. Goda levnadsvanor förebygger även depression och demens samt ökar 
mängden friska levnadsår. 
 
Jämlik start i livet 
Förekomsten av övervikt och fetma hos gravida har de senaste 30 åren ökat med 30% och orsakar 
allvarliga komplikationer för den gravida och barnet, både under graviditeten och förlossningen.  
 
Fetma hos den gravida ökar förekomst av 

• Havandeskapsförgiftning 
• Graviditetsdiabetes 
• Förlossningskomplikationer 
• Mycket för tidig födsel 
• Dödlighet hos både foster och mamma 

 
För att skapa en så jämlik hälsostart i livet och arbeta preventivt vill vi ge stöd och förutsättningar 
redan när barnet ligger i magen. Stärka levnadsvanor hos den gravida ger barnet möjlighet att växa 
upp i en hälsosam miljö. Med HAL-initiativen vill vi ta bort stigmatiseringen av fetma och det 
personliga ansvaret och lägga fokus på det rättmätiga samhällsansvaret. Kommunen har en viktig roll 
att arbeta för jämlik hälsa där vi anpassar stödet till den målgrupp som bäst behöver det. 
Fetma är idag en hög samhällskostnad, i dag beräknas en nationell årlig kostnad för fetma 70 
miljarder kronor. En prognos från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi visar att kostanden kan 
öka med ytterligare 17 miljarder kronor fram till 2030. 
 
Idag finns det ca 400 elever i förskoleklass i Värnamo kommun. Jönköpings län ligger strax över riket 
gällande barnfetma. 20% av eleverna börjar skolan med övervikt eller fetma, i Värnamo handlar det 
om 80 barn. Med den tänkta modellen för HAL-initiativen har vi möjlighet att stödja 60 familjer varje 
år, vilket innebär att vi har en stor möjlighet att förebygga den lokala förekomsten av barnfetma. 
HAL-initiativen samverkar med det nationella nätverket prevention barnfetma, med vision 0% 
barnfetma bland de elever som börjar skolan 2030. Med reducerade ekonomiska tillgångar försämras 
prognosen för barnfetma lokalt avsevärt och påverkar vårt nationella och regionala samarbete 
negativt. Barn och föräldrar riskerar i större utsträckning att gå miste om ett hälsosamt och friskt liv.   
 
 
Positiva långsiktiga effekter av HAL-initiativen 
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil under graviditet har flertalet positiva hälsofördelar och 
rekommendationen är att alla kvinnor ska vara fysiskt aktiva oavsett tidigare aktivitetsnivå. 
Hälsofördelarna gäller för både för kvinnan och för barnet. Vår roll som extra insatt stöd har stor 
betydelse för kvinnan och barnet på lång sikt. En studie från 2019 visar att kvinnor som var fysiskt 
aktiva under graviditeten har ett lägre BMI upp till sex år efter förlossningen och uppvisar lägre 
förekomst av depression och ångest jämfört med kvinnor som ej var fysiskt aktiva. Den vanligaste och 
mest allvarliga komplikationen vid graviditet, graviditetsdiabetes, går att förebygga med fysisk 
aktivitet och kostråd. Förutom att fysisk aktivitet förebygger emotionell obalans och minskar risken 
för komplikationer, förkortas förlossningen i snitt med 140 minuter. 
 
Övervikt grundläggs ofta i tidig ålder. Åtgärder som underlättar sunda och hälsosamma levnadsvanor 
hos barn och ungdomar bör därför ges högsta prioritet. Övervikt hos kvinnan före graviditet, under 
graviditet och fortsatt övervikt ett år efter förlossningen innebär ökad risk för övervikt hos barnet. 
KHV har en viktig uppgift i att informera alla gravida kvinnor om lämplig kost, motion och amning. 
Tillsammans med KHV och BHV har vi en unik möjlighet att stödja hälsosamma levnadsvanor hos 

39



gravida och småbarnsfamiljer. HAL-initiativen är ett strukturerat program kring livsstilsfrågor riktat 
till alla föräldrar och anpassat till barnens olika åldrar, riktat till en specifik målgrupp. 
 
Förebyggande åtgärder behöver göras på kunskapsuppbyggnad när det gäller behandling för barn 
med fetma och medicinska komplikationer. En förutsättning för både prevention och behandling är 
att samverkan sker med det stöd som barnet kan få i sin närmiljö – familjen. Det måste dock 
tillskjutas ekonomiska resurser för att ändra färdriktning. Insatser för att förebygga fetma krävs på 
alla nivåer, och förväntade resultat kan uppnås om vi får ekonomisk möjlighet att genomföra HAL-
initiativen enlig nedan. 
 
Interventioner med syftet att öka hälsosamma levnadsvanor tenderar att vara mer framgångsrika när 
föräldrar involveras. Initiativen riktar sig till hela familjen med aktiviteter som inspirerar till rörelse, 
att som förälder bli inspirerad att under helger få tips på hur man kan använda närmiljön i en 
gynnsam riktning för hälsan och att äta en hälsosam mat tillsammans. I HAL-aktiviteterna ges 
möjlighet att stärka den sociala hälsan, hitta sammanhang och utveckla nya relationer med andra 
familjer. Genom lämpliga medaktörer ger vi ett brett utbud av aktiviteter i närområdet. 
 
Beskrivning av HAL-initiativen 
Från och med 1 februari 2022 har BHV och KHV hänvisat personer vid ordinarie besök på 
familjecentralen. I samband med regionen har en kriterielista tagits fram och efter denna görs 
urvalet. Personerna bjuds in till ett inledande samtal på Värnamo Hälsocenter och får ta del av 
ovanstående erbjudande. Under samtalet tas ett helhetsgrepp om hälsan och individuell målsättning 
görs efter personens behov och önskemål vilket ligger till grund för fortsatt coachning. Genom 
kartläggning av målgruppens behov framkom även önskemål om stöd inom stress, sömn och 
återhämtning, vilket tillgodoses genom riktade föräldragrupper, individuella samtal och kurser inom 
dessa områden. 
 
Gränsen för graviditetsdiabetes har sänkts och kombinerat med ett högre BMI har förekomsten av 
graviditetsdiabetes ökat i länet. I nuläget har över hälften av personerna som rekryterats från KHV 
graviditetsdiabetes. Stödet och aktiviteterna på Hälsocenter ses som ett komplement i friskvården till 
sjukvårdens ordinarie behandling. Personer som ligger i riskgruppen för att hamna i ohälsa behöver 
en sonderad terräng – det ska vara lätt att göra rätt. 
 
I HAL stöttas en utvald målgrupp genom kostnadsfritt deltagande under sex månader. Därefter 
erbjuds möjlighet till förlängning av utbudet till ett kraftigt rabatterat pris. 

• Simning 
• Gymträning med gymintroduktion och individuellt träningsprogram 
• Gruppträning i vatten och på land 
• Anpassade träningsgrupper (gravidträning, familjegympa, FaR-grupper) 
• Coachande samtal och regelbunden uppföljning av hälsa 
• Kurser inom olika fokusområden (stress och återhämtning, sömn och mat) 
• Riktade föräldragrupper 
• Aktiviteter genom samverkan med kommunala verksamheter och andra aktörer 

 
I HAL-G följer vi deltagaren fram till att barnet fyller ett år, och i HAL-SF följer vi familjen upp till tre 
år. 
 
De deltagare som nu har påbörjat programmet uttrycker tacksamhet för stödet och samtliga har 
minst fördubblat sin fysiska aktivitet och förbättrat sina matvanor. Vi ser fram emot och hoppas få 
möjlighet att fortsätta ge stöd enligt den modellen som vi arbetar fram. Att stödet under en period 
kan erbjudas kostnadsfritt är en förutsättning då detta annars kan vara ett hinder för målgruppen. En 
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deltagare var tveksam till att tacka ja till stödet, men när hon fick information om att erbjudandet var 
kostnadsfritt sken hon upp och är nu en aktiv, självgående motionär. Deltagarna har introducerats till 
nya motionsformer och känner en trygghet i att utöva dem.  
 
Kommentarer från deltagande personer i HAL-initiativen 
 

• ”Jag har nyligen fått graviditetsdiabetes att lära mig att hantera” 

• ”Jag tycker det är svårt med nya rutiner och känner att ett extra stöd och boost för 

motivationen kan vara givande för min hälsa både nu och i framtiden” 

• ”Jag väntar mitt sjätte barn och har BMI 34. Jag intresserad av livsstilsförändring. Behov av 

kostrådgivning. Nytta för mig, men även för hela familjen” 

• ”Jag har ett BMI på 42 och har även graviditetsdiabetes, börjar känna av lite i fogarna” 

• ”Förra graviditeten gick jag upp 30 kg, nu är jag orolig för att gå upp så mycket igen och inte 

kunna gå ner efteråt. Har inga regelbundna motionsvanor idag och har tidigare haft mycket 

problem med rygg och nacke. Jag har och har haft stora problem med sömnen och behöver 

stöd förbättrad sömn och återhämtning” 

• ”Vi sover redan mycket bättre” 

• ”Vi känner oss piggare” 

• ”Jag har mindre foglossning nu när jag kommit i gång att träna” 

• ”Jag har inte ökat i vikt sedan jag börjat träna och ändra maten” 

• ”Blodsockervärdet på morgonen är nu på en bra nivå” 

• ”Det kändes väldigt bra efter gymintrot idag” 

• ”Det känns så skönt i kroppen, och det känns verkligen att det är detta jag behöver” 

• ”Jag brukar ge upp. Du hjälper mig att bli peppad” 
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A2 HAL-initiativet enligt plan med omprioritering av medel inom 
Fritidsavdelningen 
 
Vilka omprioriteringar behöver vi göra för att dra ner verksamhet motsvarande 250 tkr inom 
Fritidsavdelningen/Värnamo Hälsocenter? 
Vad kommer vi inte att hinna med och vad får det för konsekvenser? 
 
Konsekvenser av omprioriteringar av ekonomiska medel inom Fritidsavdelningen 
Fritidsavdelningens verksamhet påverkar alla kommuninvånare i någon omfattning. Omprioritering 
av medel innebär att service och/eller utbud begränsas, förändras eller tas bort och detta skulle 
direkt påverka och innebära negativa konsekvenser för Värnamo som attraktiv kommun och i värsta 
fall även drabba redan utsatta målgrupper. Med Värnamos mål att nå 40 000 invånare år 2035 känns 
en sådan utveckling ogynnsam. 
 
En omprioritering av medel skulle begränsa våra möjligheter att agera preventivt, vilket är ett av våra 
största fokusområden.  
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B Neddragning av HAL-initiativet till de 350 tkr som HUV bidrar med 
 
Vad blir det som vi inte kommer att kunna genomföra och vilka konsekvenser blir det av det? 
 
Konsekvenser av begränsade ekonomiska medel 
Med minskade ekonomiska medel begränsas möjligheterna både för att utvärdera initiativens 
kapacitet och färre deltagare erbjuds stöd. Det finns ett stort behov av stöd bland de inskrivna både 
på KHV och BHV, då utvecklingen av ohälsosamma levnadsvanor och utfallen av det ökar. Familjer 
som tillhör målgruppen och ej erbjuds stöd riskerar att drabbas av ohälsa, både fysisk och mental, 
vilket medför både personligt lidande och en stor samhällskostnad. Hälsoklyftorna riskerar att öka på 
grund av socioekonomiska skillnader, detta drabbar både föräldrar och barn. 
 
Idag finns förtroendet från Norhedsstiftelsen att förvalta ovan beskrivna avsatta ekonomiska medel 
för att främja det förebyggande folkhälsoarbetet i Värnamo kommun för att främja en god och jämlik 
start i livet. Saknas resterande summa, 250 tkr från Värnamo kommun, innebär det en 
ambitionssänkning även från Norhedsstiftelsens sida vilket medför stora konsekvenser för modellen 
av HAL-initiativen. Hela initiativet behöver då reduceras med ca 500 tkr, vilket är nästan en halvering 
av omfattningen. 
 
Begränsade ekonomiska medel medför att stödet som ges i initiativen minskar i omfattning och når 
färre personer och missar därmed en stor del av målgruppen. Färre coachande samtal, minskat utbud 
av aktiviteter och uppföljning medför sämre resultat och vi når inte de hälsoeffekter som önskas. 
Risken för ökad segregering av hälsa då personer med socioekonomiska svårigheter inte kan 
tillgodogöra sig den tänkta rabatteringen av aktiviteter. 
 
Värnamo kommun kommer inte i samma omfattning kunna förvalta samarbetet med region 
Jönköping och prevention barnfetma och tappar vår position bland de främsta kommunerna i Sverige 
i folkhälsoarbetet. 
 

• Var femte åttaåring är överviktig eller har fetma 
• Svenska barn är stillasittande 75% av sin vakna tid 
• Endast 1 av 10 barn den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag 
• Endast 2 av 10 barn kommer upp i rekommenderad dos av fysisk aktivitet 
• Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande 

psykosomatiska symtom fördubblats 
• 20% av eleverna börjar skolan med övervikt eller fetma, i Värnamo handlar det om 80 barn 
• Nationell årlig kostnad för fetma 70 miljarder kronor 
• Förekomsten av övervikt och fetma hos gravida har de senaste 30 åren ökat med 30% 
• Varannan vuxen har farligt dålig kondition 
• Ohälsosamma levnadsvanor ligger bakom flest dödsfall både i Sverige och globalt 

 
Med stigande ohälsotal blir dessa HAL-initiativen extra angelägna att arbeta med. Det känns lika 
inspirerande som det är viktigt, att preventivt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser.  
Vi når en utsatt målgrupp och arbetar med en stor verktygslåda. Den positiva respons och resultat 
som redan registrerats från aktiva deltagare i initiativen, vittnar om att det är ett attraktivt och 
effektivt sätt att arbeta med hälsan och att aktiviteterna passar målgruppen. 
 
För att nå önskad kapacitet behövs ytterligare 250 tkr från Värnamo kommun. Samarbetet med 
medfinansiären Norhedsstiftelsen är villkorat att kommunen bidrar med motsvarande del. Vi hoppas 
få förtroendet att förvalta dessa ekonomiska medel med fokus på att stärka folkhälsan hos en redan 
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utsatt målgrupp och därmed bidra till att utjämna hälsoklyftorna. Friska individer bygger ett friskt 
samhälle. 
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2022-03-08   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.65
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Förlängd säsong för uppspolad is i Axelent arena 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo GIK (Värnamo hockey) kommer efter säsongen 
behöva spela kvalspel. Kvalet kommer att hålla på till 18 april, 
vilket aktualiserar frågan om förlängd säsong för uppspolad is i 
Axelent Arena. Förlängd issäsong medför en belastning för 
personalen på arenaservice då dessa efter mars månad, när isen 
normalt sett smälts ner, förlägger sitt arbete på fotbollsplaner 
och på att förbereda friluftsbadplatserna inför 
sommarmånaderna.  

Kostnaden för förlängning av is i Axelent Arena beräknas till 
cirka 130 000 kronor, varav kostnader för personalresurser utgör 
cirka 90 000 kronor.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att ge utökad driftbudgetram till 
tekniska förvaltningen med 130 000 kronor för att förlänga 
säsongen för uppspolad is i Axelent Arena från och med 1 
april till och med 18 april 2022.  

 

 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Information om föreningsvandring 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningsvandring innebär att föreningar vandrar på stan och 
deltar med minst fem vuxna över 23 år mellan klockan 18 och 
24 på fredagar och lördagar. Syftet med föreningsvandringen är 
att fler vuxna ska röra sig på stan bland kommunens ungdomar 
och därmed bidra till ökad trygghet.  

Kommunens fältsekreterare är väl insatta i planeringen och 
genomförandet av föreningsvandringen och det är också de som 
avgör vilka kvällar föreningsvandringen lämpligen ska äga rum. 
Vid kvällens början träffas de som ska vandra ihop med 
fältsekreterarna och stämmer av inför kvällen. 

2021 utökades budgeten för föreningsvandringen för att öka 
vuxennärvaron då behovet hade identifierats genom Värnamo 
kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.  

Från att bara kunna bemanna 11 kvällar 2020 så bemannades 28 
kvällar 2021. 

De föreningar som önskade gå kunde erbjudas att gå vid flera 
tillfällen till skillnad från föregående år. De flesta föreningar 
som gick har ungdomsverksamhet men fritidsavdelningen nådde 
också ut till några föreningar som inte har det.  

2022 finns det 186 000 kronor avsatta för föreningsvandring. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Dagmar Karlsson Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Anbud för byggnation av förskolorna Ekenhaga, 
Magnusgatan och Jannelund 

 

Ärendebeskrivning 

Vid upphandling av tre förskolor lämnade fyra 
byggentreprenörer in anbud. 

Vinnande anbud är Bygga GWG AB                                        
med anbudssumman 121,7 miljoner kronor. 

Övriga anbud var: 
GBJ Bygg AB 130 939 000 kronor 
Lagans Byggnads AB 132 900 000 kronor 
NaijBygg AB 135 975 000 kronor 
 
Beställning är undertecknad av parterna och projekten påbörjas 
omgående. 
 
Förskolorna kommer att vara färdigställda med två månaders 
förskjutning. Sista förskolan ska vara färdigställd 20 mars 2024 
enligt kontrakt. 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Anders Linusson Stefan Åberg 
Projektledare Förvaltningschef 

 

Gustav Lydén 
Bitr. projektledare 
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Inkomna anbud 

Resultat helt anbud 

Utvärderingsprotokoll

3 förskolor, Värnamo kommun - Nybyggnation

Värnamo kommun Avtalsform
Kontrakt med vinnande
leverantör/er

Diarienummer
UHN.2021.242

Utvärdering
Helt anbud

Namn
3 förskolor, Värnamo kommun -
Nybyggnation

Ansvarig upphandlare
Thomas Axelsson

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  BYGGA GWG AB (189165) 556401-0659 2022-02-14 2022-02-15
  GBJ Bygg AB (189166) 556638-4110 2022-02-14 2022-02-15
  Lagans Byggnads Aktiebolag (189167) 556491-7408 2022-02-14 2022-02-15
  NaijBygg AB (189168) 556612-1132 2022-02-14 2022-02-15

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  BYGGA GWG AB (189165) 121 700 000,00 SEK 121 700 000,00 Ja
  GBJ Bygg AB (189166) 130 939 000,00 SEK 130 939 000,00 Nej
  Lagans Byggnads Aktiebolag (189167) 132 900 000,00 SEK 132 900 000,00 Nej
  NaijBygg AB (189168) 135 975 000,00 SEK 135 975 000,00 Nej

223164: 2022-02-15 09:35          1/1
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Information om partneringprojekten Park arena, 
Trälleborgsskolan och ”Ny skola i väster” 

 

Ärendebeskrivning 

Partneringprojekten enligt rubriceringen ovan fortlöper enligt 
planering. Projektens framdrift är något förskjutna för att få ut 
största möjliga synergieffekt. Nedan följer en kort 
statusinformation för respektive projekt. 

Park arena 
Först ut är Park arena som har långt framskriden projektering 
och samarbetet med konsulter och verksamheter fortlöper 
väldigt bra. Bygglov är sökt och tekniskt samråd är bokat till 
den 20 april. 
 
Beräknad produktionsstart är bedömd till maj och projektet 
beräknas vara färdigställt under sommaren 2023. 

Trälleborgskolan 
Trälleborgskolan följer tätt efter Park arena och tätt samarbete 
med verksamheten pågår för att hitta de bästa lösningarna. 
För tillfället pågår arbete med evakueringslösningen vilket 
innebär att det utförs en fullskalig skola som provisorier. 

Montage av paviljongerna är beräknad till juni 2022 för att 
möjliggöra inflyttning under sommaren inför höstens 
terminsstart. 

Rivning av gamla Trälleborgskolan påbörjas så fort 
överflyttningen till evakueringen är klar.  

Byggnation av nya Trälleborgskolan påbörjas sensommaren 
2022 och planerat färdigställande är till terminsstart hösten 
2024. 

”Ny skola i väster” 
Detaljplanen för ”Ny skola i väster” förväntas att antas under 
mars månad. Projekteringen för ”Ny skola i väster” ligger sist av 
partneringprojekten. När Park arena är i slutet av sin 
projektering påbörjas projektering för ”Ny skola i väster”. 
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Planen är att påbörja produktion under våren 2023 för att 
färdigställa skolan till vårterminen 2025. 

Energi 
Projekten byggs för att uppfylla miljöcertifiering ”Miljöbyggnad 
silver”. Certifiering kommer inte att utföras då det är väldigt 
kostsamt. 
 
Materialval 
Material väljs utifrån olika kriterier i projekten. Alla material 
kompletterar varandra och har olika funktioner, stål, betong och 
trä. Fokus ligger på slitstarka/robusta material som håller över 
tid. Materialen bedöms i byggvarubedömningen utifrån dess 
kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln.  
För Park arena är materialvalet stålstomme, betong och 
parocelement med profilerad plåt utvändigt. För 
Trälleborgskolan är materialvalet en trästomme med tegel och 
trä utvändigt. 

När det gäller ”Ny skola i väster” är inga materialval gjorda. 

Budget 

Totalbudgeten för partneringprojekten är 569 miljoner kronor. 
Successiva kalkyleringar sker fortlöpande. Slutbudgeten bedöms 
till cirka 510 miljoner kronor, enligt fördelning nedan.  

Fas 0, Fas 1, Fas 2 460 mnkr 
Byggherrekostnader 25 mnkr 
Evakueringskostnader 13 mnkr 
Rivning Trälleborgsskolan 4 mnkr 
Oförutsett 8 mnkr 
Totalt  510 mnkr 

 
Poster som måste utföras och som inte ingår ovan är infartsväg 
till Park Arena samt dagvattenhantering via ett 
dagvattenmagasin. Bedömd kostnad är cirka 8 miljoner kronor.  
Utöver detta finns även önskemål om upprustning av Folkets 
park samt idrottshall för truppgymnastik vid ”Ny skola i väster”.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Sebastian Scheler Stefan Åberg 
Projektledare Fastighetschef 

 

Linus Redevall 
Projektledare 
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Övrig information från förvaltningen 

 

Ärendebeskrivning 

Fastighetschefen informerar om möte angående Värnamo 
kommuns möjligheter till flyktingmottagande.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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