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FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022 
 
 
KF Justeringspersoner Dag för justering 
27/1 Hans-Göran Johansson (C) och Susanne Andersson (S) 2/2 

24/2 Eva Eriksson (C) och Anette Myrvold (S)                2/3 

31/3 Håkan Johanson (KD) och Linda Svensson (V)                              6/4 

28/4 Gunnar Crona (KD) och Tobias Pettersson (M) 4/5 

25/5 Runar Eldebo (L) och Åke Wilhelmsson (S) 1/6 

22/6 Stig Claesson (KD) och Jan Cherek (SD) 29/6 

25/8 Marie Skogefors (L) och Bo Karlsson (SD) 31/8 

29/9 Terje Freij (M) och Anders Jansson (S) 5/10 

27/10   

24/11   

15/12   

 
 
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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-03   

Justerare  

§ 174 Dnr: KS.2022.232 
 
Utredning om byggnation av solceller 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
att  uppdra åt Värnamo Energi AB och tekniska utskottet att i 

nära samarbete med Finnvedsbostäder AB och övriga 
berörda nämnder utreda förutsättningarna för en mer 
omfattande satsning på solcellsanläggningar, 

att   utredningen, med konkreta förslag, ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast 30 september 2022,  

att  övriga nämnder och kommunala bolag ska bidra till 
utredningen i den omfattning som efterfrågas av utredarna, 
samt 

att för ändamålet avsätta 350 000 kronor ur anslaget för att 
uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål att fördelas 
lika mellan Värnamo Energi AB och tekniska utskottet för 
genomförandet av utredningen. 

 
    
  
Ärendebeskrivning 

Behovet av produktion av miljömässigt hållbar energi blir större 
och större i hela världen och så även i Sverige. Också vi i 
Värnamo kommun vill vara med och än mer än i nuläget bidra till 
en mer hållbar produktion.  
Värnamo kommun och dess bolag har ytor som i nuläget inte är 
särskilt användbara men för producera el med solceller skulle 
dessa ytor kunna vara lämpliga. Det gäller både ytor på mark och 
ytor på tak. 
Vi vill att Värnamo Energi AB och Värnamo kommun 
tillsammans, och i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB, 
utreder förutsättningarna för en mer omfattande satsning på 
solcellsanläggningar i syfte att på hemmaplan producera el, dels 
för att få en lägre kostnad för både de skattefinansierade och 
avgiftsfinansierade verksamheterna och dels för att kunna än mer 
bidra till att minska behovet av införsel av el till kommunen från 
icke miljömässigt hållbar produktion. 
Både Värnamo kommuns tekniska förvaltning och Värnamo 
Energi AB har erfarenheter av solcellsinstallationer och dessutom 
annan viktig kunskap för att kunna presentera en utredning som 
visar på: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-03   

Justerare  

Ks § 174 (forts) 
 

- Möjliga och lämpliga platser 
- Teknikval 
- Investeringskalkyler 
- Driftkalkyler (inkl pay-off, bidrag m m) 
- Tidsplaner 
- Positiva och eventuella negativa effekter                                

Denna utredning föreslås genomföras skyndsamt så att 
kommunfullmäktige inom kort kan ta ställning till konkreta 
förslag om byggnation och finansiering. 
 
Förslag till beslut 
 Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar                                                                                                                  
att uppdra åt Värnamo Energi AB och Värnamo kommuns 
tekniska förvaltning att i nära samarbete med Finnvedsbostäder 
AB och övriga berörda kommunala förvaltningar utreda 
förutsättningarna för en mer omfattande satsning på 
solcellsanläggningar,                                                                             
att utredningen, med konkreta förslag, ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast 30 september 2022,                                                             
att övriga kommunala förvaltningar och kommunala bolag ska 
bidra till utredningen i den omfattning som efterfrågas av 
utredarna, samt                                                                                            
att för ändamålet avsätta 350 000 kronor ur anslaget för att 
uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål att fördelas lika 
mellan Värnamo Energi AB och Värnamo kommuns tekniska 
förvaltning för genomförandet av utredningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Värnamo Energi AB 
Tekniska förvaltningen  
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 1 (2) 
 

Utredning om byggnation av solceller 
Behovet av produktion av miljömässigt hållbar energi blir större 
och större i hela världen och så även i Sverige. Också vi i 
Värnamo kommun vill vara med och än mer än i nuläget bidra till 
en mer hållbar produktion.  

Värnamo kommun och dess bolag har ytor som i nuläget inte är 
särskilt användbara men för producera el med solceller skulle 
dessa ytor kunna vara lämpliga. Det gäller både ytor på mark och 
ytor på tak. 

Vi vill att Värnamo Energi AB och Värnamo kommun 
tillsammans, och i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB, 
utreder förutsättningarna för en mer omfattande satsning på 
solcellsanläggningar i syfte att på hemmaplan producera el, dels 
för att få en lägre kostnad för både de skattefinansierade och 
avgiftsfinansierade verksamheterna och dels för att kunna än mer 
bidra till att minska behovet av införsel av el till kommunen från 
icke miljömässigt hållbar produktion. 

Både Värnamo kommuns tekniska förvaltning och Värnamo 
Energi AB har erfarenheter av solcellsinstallationer och dessutom 
annan viktig kunskap för att kunna presentera en utredning som 
visar på: 

- Möjliga och lämpliga platser 
- Teknikval 
- Investeringskalkyler 
- Driftkalkyler (inkl pay-off, bidrag m m) 
- Tidsplaner 
- Positiva och eventuella negativa effekter 

Denna utredning föreslås genomföras skyndsamt så att 
kommunfullmäktige inom kort kan ta ställning till konkreta 
förslag om byggnation och finansiering. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar  

att uppdra åt Värnamo Energi AB och Värnamo kommuns 
tekniska förvaltning att i nära samarbete med Finnvedsbostäder 
AB och övriga berörda kommunala förvaltningar utreda 
förutsättningarna för en mer omfattande satsning på 
solcellsanläggningar, 
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 2 (2) 
 

att utredningen, med konkreta förslag, ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast 30 september 2022,  

att övriga kommunala förvaltningar och kommunala bolag ska 
bidra till utredningen i den omfattning som efterfrågas av 
utredarna, samt 

att för ändamålet avsätta 350 000 kronor ur anslaget för att uppnå 
kommunfullmäktiges övergripande mål att fördelas lika mellan 
Värnamo Energi AB och Värnamo kommuns tekniska förvaltning 
för genomförandet av utredningen. 

 

Värnamo 2022-04-25 
 
Mikael Karlsson (c) Gottlieb Granberg (m)  
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens  
 1:e vice ordförande 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-03   

Justerare  

§ 173 Dnr: KS.2022.221 
 
Stiftelsen Forshedabadet- Årsredovisning  
2021,samt revisionsberättelse 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen 

Forshedabadet för år 2021. 
    
  
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Forshedabadets 
årsredovisning för år 2021. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen.  
Ändamålet för Stiftelsen Forshedabadet är att driva och 
underhålla utomhusbadet i Forsheda samt att ansvara för 
tempererad utomhusbassäng och Bollagårdens fritidsanläggning. 
 
Stiftelsen Forshedabadet beskriver att 2021 var ett år med 
pandemi men restriktionerna lättade något. Stiftelsen var noga 
med att följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar. Under två 
års tid har stiftelsen renoverat baksidans omklädningsrum, samt 
rummet för badleksakerna. Stiftelsen hann även med att 
renovera en del av personalens utrymmen. Detta har kunnat 
genomföras tack vare bidrag av Norheds Stiftelse. Innan 
öppnandet 2021 byttes cirka 500 klinkerplattor ut och en del av 
mellanpoolens trappa och den bortre delen av poolkanten 
renoverades.  
 
Vidare skriver stiftelsen att ett test gjordes att ha 15 anställda 
indelade i tre team, på så sätt skapades en bra grupp med 
personal som både jobbade och kunde vara ledig under 
sommaren, detta är något stiftelsen kommer fortsätta jobba med.  
 
Fokus framåt kommer ligga på reningsverket som börjar bli 
utslitet. Om det havererar kommer verksamheten tvingas att 
stänga ner. Stiftelsen har fått in en offert på ett nytt reningsverk 
på 10-12 miljoner.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                
Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-03   

Justerare  

Ks § 173 (forts) 
 
Stiftelsens bokslut granskas av kommunledningsförvaltningen.  
Enligt revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. Bedömningen är därför att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Tekniska utskottet beslutade 12 april 2022 § 75                                        
att hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Forshedabadet för år 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Stiftelsen Forshedabadet  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

§   Dnr: KS.2022.221 
 
Stiftelsen Forshedabadet ansvarsfrihet för 2021 
 
Beslut 
  beslutar 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 

för Stiftelsen Forshedabadet för år 2021. 
    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Forshedabadets 
årsredovisning för år 2021. Tekniska utskottet har att avge yttrande 
avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt stiftelseurkunden åligger 
det kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Ändamålet för Stiftelsen Forshedabadet är att driva och underhålla 
utomhusbadet i Forsheda samt att ansvara för tempererad 
utomhusbassäng och Bollagårdens fritidsanläggning. 
 
Stiftelsen Forshedabadet beskriver att 2021 var ett år med pandemi men 
restriktionerna lättade något. Stiftelsen var noga med att följa 
Folkhälsomyndighetens uppmaningar. Under två års tid har stiftelsen 
renoverat baksidans omklädningsrum, samt rummet för badleksakerna. 
Stiftelsen hann även med att renovera en del av personalens utrymmen. 
Detta har kunnat genomföras tack vare bidrag av Norheds Stiftelse. 
Innan öppnandet 2021 byttes cirka 500 klinkerplattor ut och en del av 
mellanpoolens trappa och den bortre delen av poolkanten renoverades.  
 
Vidare skriver stiftelsen att ett test gjordes att ha 15 anställda indelade i 
tre team, på så sätt skapades en bra grupp med personal som både 
jobbade och kunde vara ledig under sommaren, detta är något stiftelsen 
kommer fortsätta jobba med.  
 
Fokus framåt kommer ligga på reningsverket som börjar bli utslitet. Om 
det havererar kommer verksamheten tvingas att stänga ner. Stiftelsen 
har fått in en offert på ett nytt reningsverk på 10-12 miljoner.  
 
Stiftelsens bokslut granskas av kommunledningsförvaltningen.  
Enligt revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
Bedömningen är därför att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 

för Stiftelsen Forshedabadet för år 2021. 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Stiftelsen Forshedabadet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2022.221
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Stiftelsen Forshedabadet- Årsredovisning  
2021,samt revisionsberättelse  
 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Forshedabadets 
årsredovisning för år 2021. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen.  

Ändamålet för Stiftelsen Forshedabadet är att driva och 
underhålla utomhusbadet i Forsheda samt att ansvara för 
tempererad utomhusbassäng och Bollagårdens fritidsanläggning. 

Stiftelsen Forshedabadet beskriver att 2021 var ett år med 
pandemi men restriktionerna lättade något. Stiftelsen var noga 
med att följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar.  

Under två års tid har stiftelsen renoverat baksidans 
omklädningsrum, samt rummet för badleksakerna. Stiftelsen 
hann även med att renovera en del av personalens utrymmen. 
Detta har kunnat genomföras tack vare bidrag av Norheds 
Stiftelse. 
Innan öppnandet 2021 byttes cirka 500 klinkerplattor ut och en 
del av mellanpoolens trappa och den bortre delen av poolkanten 
renoverades. 

Vidare skriver stiftelsen att ett test gjordes att ha 15 anställda 
indelade i tre team, på så sätt skapades en bra grupp med 
personal som både jobbade och kunde vara ledig under 
sommaren, detta är något stiftelsen kommer fortsätta jobba med.  

Fokus framåt kommer ligga på reningsverket som börjar bli 
utslitet. Om det havererar kommer verksamheten tvingas att 
stänga ner. Stiftelsen har fått in en offert på ett nytt reningsverk 
på 10-12 miljoner.  

Stiftelsens bokslut granskas av kommunledningsförvaltningen.  

Enligt revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-21   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2022.221
  

  

 

 2 (2) 
 

årsredovisningslagen. Bedömningen är därför att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Forshedabadet för år 2021. 

 

Hanna Andersson Johan Arvidsson 
Kanslisekreterare Avdelningschef fritid 
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Motion: Besöksparkering Stadshuset 
Då det finns ett stort behov av parkeringsplats för besök till stadshuset anser vi att 
man utökar ytan med parkering på Lagmansgatan/Kyrkotorget genom att göra 
snedparkeringar längs med torget.  
 
Alternativt är att anlägga parkeringsrutor framför gamla Tingshuset då den ytan ej 
används till något idag. 
 
Även TU har 2017-06-20 förespråkat behovet av besöksparkering i anslutning till 
stadshusets entré. 
 
Förslagsvis även att utöka parkeringstid till 3h då nämndsmöten oftast är längre 
än 2h.  
 
Då det inte medför några dyra kostnader så anser vi att detta kan snabbutredas 
av TU och att eventuella kostnader kan tas ur driften.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna.  

- att påbörja TU projektering för parkering på angiven plats. 
 
- att utöka parkeringstiden från 2h till 3h på Lagmansgatan. 
 
 

 
Värnamo den 17/5 2022 

 
Sverigedemokraterna genom 

 
Jan Cherek  Bengt Lundström 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Utomhus padelbana i Bredaryd

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Utomhus padelbana i anslutning till sporthallen och Rocknevallen vore ett bra komplement till möjligheten till
idrottande i Bredaryd.

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: Liatorpsvägen 5, 333 74 Bredaryd, Sverige
Koordinater: (57.18019719999999, 13.7409384)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Monica
Efternamn

Johansson
E-post

johansson2u@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

 

 
  

2022-02-09
 
 

 
    
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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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=945997e7-798b-4241-b230-e82ed5e8a3f9


  

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.

 
  

2022-02-09
 
 

 
    
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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