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Synpunkter på Plan för ungdomspolitik 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 22 mars beslutat att remittera Plan 
för ungdomspolitik till nämnderna samt beslutat att 
nämnderna ska återkomma med synpunkter på planen till 
kommunstyrelsen senast 17 maj.  

Tekniska utskottet beslutade 10 maj att hos kommunstyrelsen 
begära förlängd svarstid på plan för ungdomspolitik till den 1 
juni 2022.  

Tekniska förvaltningens remissvar är skrivet som en 
sammanfattning av planen med kommentarer samt reflektioner. 
För kommentarer hänvisas till bilaga. Tekniska förvaltningen 
har följande reflektioner på Plan för ungdomspolitik: 

• Dokumentet hade vunnit i lättläslighet om det 
strukturerades om, förslagsvis med en del som innehåller 
strukturen i sammanfattningen i tekniska förvaltningens 
svar och en andra del som utgör faktadel och beskriver 
utgångspunkter med mera. Det måste beaktas att när ett 
styrdokument är antaget så läggs det till mer än 300 
andra styrdokument i kommunen och då är lättläslighet 
en förutsättning för efterlevnad och ett gott stöd. 
 

• Det nämns flera olika faktorer som är styrande: 
- Barnrättskonventionen 
- Europeiska mål 
- Nationella mål 
- Perspektiv 
- Fokusområden 
- Agenda 2030 
Detta upplevs som lite rörigt och kan förenklas och 
minimeras. 
 

• Syftet är något vagt, kan extrakt från europeiska och 
nationella mål sammanfattas, i detta ganska stora 

3



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.103
  

  

 

 2 (3) 
 

dokument bör det få utrymme. Vision/syfte ska vara så 
exakt som möjligt för att fungera som styrdokument. 

 
• Med beaktande av synpunkten om syftet så kan det ändå 

konstateras att syfte, mål, ansvar, styrningar och 
åtgärdsplan hänger ihop och är rimliga. 

 
• Artikel 3 är som den är men är något ”krystad” – ”Alltid 

tänka på barnets bästa vid beslut” 
 

• Enkäterna som nämns är mycket användbara om de 
beaktas vid utarbetande av åtgärdsplanen. Enkätsvaren 
ger många möjligheter till indikatorer för strategisk 
uppföljning.  

 
• Åtgärder som inarbetas i åtgärdsplanen måste 

kostnadsbedömmas, åtgärdsplanen ska ju gälla från 2023 
och kostnadskrävande åtgärder är inte inarbetade idag. 
Åtgärder i förvaltningarna måste finansieras om nya 
kostnader uppstår. 

 
• Är ungdomscoacherna en tidsbegränsad resurs, vilka 

beslut är fattade gällande dem? Förvaltningen är 
frågande till om det är en kostnadsrationell satsning med 
ungdomscoacher. 

 
• Hur är det tänkt att ungdomscoacherna ska jobba, vilka 

kompetenser ska de besitta med mera, detta behöver ses 
över. Förvaltningen anser att behovet  är en mycket 
kvalificerad resurs (ungdomscoacherna) om de ska 
stödja reell utveckling av ungdomars hälsa, inflytande 
och delaktighet samt engagemang. Kommer de jobba 
som strateger och därmed vara kravställande eller 
kommer de jobba integrerat med verksamheterna? 

 
• Ett av målen är hälsa och kommunens resurs att jobba 

med detta är specifikt Värnamo Hälsocenter och 
fritidsavdelningen (utöver att många verksamheter bidrar 
med effekt). Det kan vara på sin plats att formulera något 
om hälsocenters och fritidsavdelningens roll. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  se sammanställningen med synpunkter som tekniska 
utskottets egna,  

att  överlämna synpunkterna till kommunstyrelsen samt  

att  förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Avdelningschef fritid Förvaltningschef 
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Tekniska förvaltningens remissvar på Plan för 
ungdomspolitik 
Remissvaret är uppbyggt såsom en sammanfattning av planen med kommentarer samt med 
reflektioner. 

Sammanfattning Plan för ungdomspolitik 
 
Syfte 
Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det 
ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga de europeiska och nationella 
ungdomspolitiska målen på lokal nivå samt bidra till att realisera kommunens vision.  

Plan för ungdomspolitik anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med 
ungdomsfrågor i Värnamo kommun. Den anger också på vilket faktaunderlag arbetet ska 
baseras, samt med vilken metod arbetet ska genomföras. 

 

Målen 
Ungdomar i Värnamo kommun ska ha kunskap om och förmåga att påverka sin egen fysiska 
och psykiska hälsa. 

Ungdomar i Värnamo kommun ska förstå hur och ha kunskap om hur de kan påverka 
samhällsutvecklingen och delta i demokratin. 

Engagemang - Ungdomar i Värnamo kommun ska kunna ha en utvecklande och meningsfull 
fritid och veta hur aktiviteter kan skapas för dem själva och andra. 

 

Ansvar 
Samtliga nämnder är ansvariga för att arbetet mot målen ständigt pågår och följs upp. 
Förvaltningarnas tjänstepersoner föreslår och genomför beslutade insatser. (Föreslår således 
vad som ska stå i kommunövergripande åtgärdsplanen.) 

 

Styrningar 
Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Värnamo kommun då kommunfullmäktige har antagit 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska beaktas vid alla 
kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas och 
hur barns bästa har beaktats.  

Det är framför allt artikel 2, 3, 6 och 12 som är viktiga för kommunen att tänka på i kontakten med 
barn och unga.  

Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt.  

Artikel 3 - När vuxna fattar beslut måste de alltid tänka på barnets bästa.  

Artikel 6 - Alla barn har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt.  

Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. 

Kommentar [JdR1]:  Som syfte är just denna del om 
europeiska och nationella mål vag, i en plan/strategi är det 
viktigt med tydligt syfte/vision 

Kommentar [JdR2]:  Var kommer dessa målen ifrån? 
Identifierat själva eller från nationella mål? 

Kommentar [JA3]:  I planen finns mycket statistik, men 
inget om vilka skydds- och riskfaktorer kring hälsa som finns 
och hur vi idag jobbar med dem. Relationen till HUV 
behöver också kompletteras med att det gäller såväl den 
hårda som den mjuka miljön och vad som görs idag. En 
bättre och mer komplett beskrivning av nuläget helt enkelt.  

Kommentar [JA4]:  Inte bara att aktiviteter ska skapas för 
dem. De bör även vara involverade och delaktiga att skapa 
aktiviteterna. 

Kommentar [MG5]:  Barnkonventionen är numera lag, det 
är inte valbart för en kommun att anta konventionen eller 
inte. Bör formuleras tex ”Förutom att barnkonventionen 
numera är lag så har kommunfullmäktige redan tidigare 
antagit FN:s konvention om barnets rättigheter, vilket 
innebär att barns rättigheter är högt prioriterade i Värnamo 
kommun.” För att arbetet med barnkonventionen ska bli 
konkretiserad bör kommunen utveckla metoder för hur 
barnkonventionen omsätts i praktiska arbetssätt.  
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För att formulera insatser i den kommunövergripande åtgärdsplanen används Region 
Jönköpings årliga undersökning ”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 
2021” och de är ramverk för kommunens långsiktiga arbete. Enkäten och rapporten finns båda 
som bilagor till denna plan. 
 
Åtgärdsplanen 
Insatserna i åtgärdsplanen ska som minst svara på:  

• vad som ska göras 
• vilka kostnader och andra resurser bedöms erfordras 
• vem som ansvarar för genomförandet 
• hur det bidrar till att uppfylla den ungdomspolitiska planens intentioner  
• när det ska vara gjort  
• vem som ansvarar för uppföljning och eventuell revidering. 

 

Ungdomscoacher 
Till övergripande stöd i arbetet för samtliga instanser finns ungdomscoacher som har sin 
placering på Kulturförvaltningen. Dessa ungdomscoacher ansvarar för att vara kanalen till de 
unga som omfattas av planen. De ansvarar också för att utarbeta åtgärdsplanen i samverkan 
med nämnderna och planera efter rättighetsbaserat arbetssätt. 

 

Reflektioner från Tekniska förvaltningen. 
• Dokumentet hade vunnit i lättläslighet om det strukturerades om, förslagsvis med en del 

som innehåller strukturen i sammanfattningen i tekniska förvaltningens svar och en andra 
del som utgör faktadel och beskriver utgångspunkter med mera. Det måste beaktas att när 
ett styrdokument är antaget så läggs det till över 300 andra styrdokument i kommunen och 
då är lättläslighet en förutsättning för efterlevnad och ett gott stöd. 

• Det nämns flera olika faktorer som är styrande: 
o Barnrättskonvention 
o Europeiska mål 
o Nationella mål 
o Perspektiv 
o Fokusområden 
o Agenda 2030 

Detta upplevs som lite rörigt och kanske kan förenklas och minimeras. 

• Syftet är något vagt, kan extrakt från europeiska och nationella mål sammanfattas, i detta 
ganska stora dokument bör det få utrymme. Vision/syfte ska vara så exakt som möjligt för 
att fungera som styrdokument. 

• Med beaktande av synpunkten om syftet så kan det ändå konstateras att syfte, mål, ansvar, 
styrningar och åtgärdsplan hänger ihop och är rimliga. 

• Artikel 3 är som den är men är något krystad – ”Alltid tänka på barnens bästa vid beslut” 
• Enkäterna som nämns är mycket användbara om de beaktas vid utarbetande av 

åtgärdsplanen, enkätsvaren ger många möjligheter till indikatorer för strategisk 
uppföljning. 

Kommentar [JdR6]:  Dessa undersökningar utgör även 
utmärkta data för uppföljning, välj indikatorer som passar 
mot mål och åtgärderna i åtgärdsplanen så har vi ganska 
enkelt ett strategiskt uppföljningsinstrument 

Kommentar [JdR7]:  tillägg  
 

Kommentar [JA8]:  Vilket stöd kan förvaltningar förvänta 
sig av dessa ungdomscoacher? Kan de hjälpa till med 
konkreta insatser i åtgärder eller ska de fungera som 
kravställare och hämta in uppgifter om vad förvaltningarna 
planerar och genomför.  

Kommentar [JdR9]:  Tillsvidare eller tillfälligt med 
ungdomscoacher? Beslutat? 

Kommentar [JA10]:  Hur ska de olika faktorerna 
prioriteras i relation till varandra? 

Kommentar [JA11]:  Det bör framgå att och kort vilka och 
hur de olika enkäterna ska användas. 
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• Åtgärder som inarbetas i åtgärdsplanen måste kostnadsbedömmas, åtgärdsplanen ska ju 
gälla från 2023 och kostnadskrävande åtgärder är inte inarbetade idag. Åtgärder i 
förvaltningarna måste finansieras om nya kostnader uppstår. 

• Är ungdomscoacherna en tidsbegränsad resurs, vilka beslut är fattade gällande dem? 
Förvaltningen är frågande till om det är kostnadsrationell satsning med ungdomscoacher. 

• Hur är det tänkt att ungdomscoacherna ska jobba, vilka kompetenser ska de besitta med 
mera behöver ses över. Förvaltningen anser att behovet  är en mycket kvalificerad resurs 
(ungdomscoacherna) om de ska stödja reell utveckling av ungdomars hälsa, inflytande 
och delaktighet samt engagemang. Kommer de jobba som strateger och därmed vara 
kravställande eller kommer de jobba integrerat med verksamheterna? 

• Ett av målen är hälsa och kommunens resurs att jobba med detta är specifikt Värnamo 
hälsocenter och fritidsavdelningen (utöver att många verksamheter bidrar med effekt). Det 
kan vara på sin plats att formulera något om hälsocenters och fritidsavdelningens roll. 
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Fastställd av: Xxxxx 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Heidi Ragnar, Tekniska förvaltningen 

  

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Inledning  
Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för 
ungdomspolitik för Värnamo kommun.  

Arbetet har påverkats av den pågående Coronapandemin, då arbetssätten och 
möjligheterna att mötas till tider har varit begränsade. Ungdomarnas situation har också 
varit tydligt präglad av allt ifrån inställda fritidsverksamheter, distansundervisning och en 
hemmasituation som i många fall upplevts annorlunda.  

 
Värnamo kommuns mål 
Värnamo kommun - den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Här finns möjligheter att växa som 
människa. Möjlighet till utbildning, 
attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett 
rikt kultur- och föreningsliv. Här räknas alla. 
Varje människa är en tillgång. Vi behöver 
mer mångfald, många olika kompetenser 
och erfarenheter som ska tas tillvara. En 
kommun där man kan påverka och vara 
delaktig i utvecklingen. Ungdomar är en 
viktig del i att nå kommunens vision. 
Tillsammans med dem bygger vi en attraktiv 
och hållbar kommun med fokus på 
människan, här nu och för framtiden.  

 
Syfte 
Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det 
ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga de europeiska och 
nationella ungdomspolitiska målen på lokal nivå samt bidra till att realisera 
kommunens vision.  

Plan för ungdomspolitik anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet 
med ungdomsfrågor i Värnamo kommun. Den anger också på vilket faktaunderlag 
arbetet ska baseras, samt med vilken metod arbetet ska genomföras. 

Konkreta insatser eller åtgärder tas senare fram i en gemensam åtgärdsplan av 
nämnderna med representanter från kulturförvaltningen som stöd. Centralt för 
genomförandet är fortsatt dialog både inom den kommunala organisationen, med 
ungdomarna och med externa samverkansparter. 
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Vem är planen till för? 
Ungdomar är inte en grupp som är skild från den övriga befolkningen och ungdomsgruppen är 
heller inte generellt mer problemtyngd än andra åldersgrupper. Samtidigt är ungdomstiden ett 
skede i livet som kännetecknas av ökade möjligheter, förmågor och kreativitet, men också av 
utsatthet. De utmaningar och möjligheter en individ möter kan se olika ut under olika perioder 
i livet. Ungdomar är generellt mer beroende av vuxna och offentlig verksamhet än äldre.  

Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är åldersgruppen 13–25 år. Värnamo 
kommun har valt att även inkludera 12-åringar i ungdomspolitiken, då de ofta i praktiken 
hamnar mitt emellan barn och ungdom – till exempel är det många 12-åringar, som inte längre 
går på fritidshem efter skolan. Målgruppen för den ungdomspolitiska planen är därmed alla 
ungdomar mellan 12 och 25 år, som bor eller vistas i Värnamo. Det inkluderar även de som 
vistas här på grund av studier eller arbete.  
 

Befolkningsprognos ungdomar 
Enligt SCB beräknas ungdomsbefolkningen (13–25 år) de närmaste tio åren öka med cirka 
200 000 personer till knappt 1,7 miljoner i Sverige. Beräkningen innehåller självklart många 
osäkerheter, men ökningen kommer att ställa större krav på samhällsviktiga funktioner som 
exempelvis utbildning, arbete och social omsorg. I ”Trender och prognoser 2020” från SCB 
beräknas ökningen som 6 procent av antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år mellan 
2018 och 2035. Med den svagt ökande befolkningstrenden i Värnamo kommun under samma 
period kan man anta att siffrorna kommer att vara relevanta för vår kommun och därmed 
arbeta med långsiktig förberedelse för våra offentliga verksamheter.  

 
Vad är ungdomspolitik? 
Den nationella ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett bra 
liv. Att ungdomar ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – att ha en bra levnadsstandard, 
att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta i 
samhället som andra grupper har. 

Ungdomspolitiken och barnrättspolitiken tangerar varandra. Eftersom barnrättspolitiken innefattar 
alla barn i åldern 0–18 år inryms åldersgruppen 12–18 år både inom ungdoms- och 
barnrättspolitiken. Båda områdena handlar om att barn och ungdomar har rätt att komma till tals i 
frågor som rör deras eget liv. Samtidigt skiljer sig barnrättspolitiken från ungdomspolitiken genom 
att den är en rättighetspolitik som särskilt syftar till att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter.  
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Strategier och metoder 
 

Barnkonventionen 
Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Värnamo kommun då kommunfullmäktige har antagit 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska beaktas vid alla 
kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas och 
hur barns bästa har beaktats.  

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav de första 42 är lag från och med januari 2020. Det är 
framför allt artikel 2, 3, 6 och 12 som är viktiga för kommunen att tänka på i kontakten med barn 
och unga.  

 
Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt.  
Artikel 3 - När vuxna fattar beslut måste de alltid tänka på barnets bästa.  
Artikel 6 - Alla barn har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt.  
Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. 
 
 
Åtgärdsplan 
Plan för ungdomspolitik är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje 
berörd nämnd ska i sina åtaganden väga in planens angivna fokusområden.  

 
En gemensam kommunövergripande åtgärdsplan, varav den första gäller för perioden 2023–
2026, ska tas fram av nämnderna i samverkan med representanter från kulturförvaltningen. I 
åtgärdsplanen beskrivs de olika nämndernas insatser för att nå målen i fokusområdena.  

Insatserna i åtgärdsplanen ska som minst svara på:  
 

• vad som ska göras 
• vem som ansvarar för genomförandet 
• hur det bidrar till att uppfylla den 

ungdomspolitiska planens intentioner  
• när det ska vara gjort  
• vem som ansvarar för uppföljning och eventuell 

revidering. 
 
 

Insatserna formuleras efter nyckeltalen i undersökningarna 
”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” 
(eller senaste versioner) 
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Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv 
Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomspolitiken i Värnamo kommun ska 
bedrivas strukturerat, redo att anpassas efter ungas behov och efterfrågan. Arbetet följer 
MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) modell för att strukturerat och 
tillsammans med ungdomarna nå uppsatta mål.  
 
Modellen består av sex komponenter som tillsammans ser till att ungas rättigheter tillgodoses:  

 
Synen på unga – Vi utgår från en positiv syn på unga och vi vill deras väl. 
 
Ungdomskompetens – Vi har som kommun den kompetens som krävs för att kunna arbeta 
med ungdomspolitiska frågor. Saknar vi kompetens, skaffar vi den. 
 
Styrning och organisation – Vi har en tillräcklig organisation med rätt förutsättningar och 
mandat för att kunna arbeta effektivt med ungas inflytande. 
 
Kunskap om unga – Vi baserar oss på aktuella undersökningar och faktaunderlag, både 
lokala och nationella. 
 
Ungdomsdriven delaktighet – Vi skapar rutiner och system för unga att kunna dela idéer och 
lämna synpunkter till vår kommun. 
 
Myndighetsdriven delaktighet – Vi skaffar oss den kunskap vi behöver från unga för att 
fatta rätt beslut 
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.  

 
 
 

Fokusområden 
Värnamo kommuns ungdomspolitiska arbete utgår från tre fokusområden, hälsa, inflytande 
och delaktighet samt engagemang. För varje fokusområde finns ett mål definierat. Varje 
område är centralt för ett långsiktigt strategiskt och syftar till att uppnå regeringens 
ungdomspolitiska mål på lokal nivå och Värnamo kommuns vision. För att formulera 
insatser i den kommunövergripande åtgärdsplanen används Region Jönköpings årliga 
undersökning ”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” och de är 
ramverk för kommunens långsiktiga arbete. Enkäten och rapporten finns båda som bilagor 
till denna plan.  

För varje fokusområde definieras också hur de arbetar mot målen i agenda 2030. 

Hälsa 
 

                     

För fokusområdet Hälsa avses också att förstärka det redan pågående 
förvaltningsövergripande arbetet med HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo), fysisk 
aktivitet, psykiskt välbefinnande, mat och sömn/återhämtning. HUV är ett politiskt 
antaget strategiskt mål. Fokusområdet ska också inkludera ungas trygghet i skolan, 
på fritiden och på nätet. 
 

Vad vet vi om ungas hälsa? 
Enligt Region Jönköpings folkhälsoenkät vet vi att i Värnamo upplever 73% av 
tjejerna och 85% av killarna i årskurs 9 att de har bra eller mycket bra allmän 
hälsa. För gymnasiets årskurs 2 är siffrorna 74 respektive 86%.  

När det gäller sömnvanor uppger 73% av tjejerna i 9:an och 81% av killarna att de 
sover 8 timmar eller mer per natt. På gymnasiet skiljer sig sömnvanorna åt från de 
yngre och endast 63% av tjejerna och 69% av killarna sover 8 timmar eller mer.  

Frukostvanor har förändrat sig över tid och i Värnamo 2015 åt 80% av tjejerna och 
75% av killarna frukost varje vardag. 2020 är samma siffror 57 respektive 59%. 
Liknande förändring syns på gymnasiet och 2020 års siffror ligger på samma 
nivåer som årskurs 9. Förklaringen ligger enligt ungdomarna i stressiga morgnar 
och trötthet. 

Andelen unga som går eller cyklar en timme eller mer, 4–7 dagar i veckan ligger 
stabilt över tid mellan 50–55% av killarna i båda åldersgrupperna, men tjejerna i 
nians aktivitet har sjunkit från 59% till 47% mellan åren 2015 och 2020. 
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På frågan om de haft besvär mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna blir 
skillnaden mellan tjejer och killar tydlig. 48% av tjejerna uppger att de känt sig 
stressade under perioden. Motsvarande siffra för killarna är 20%. 30% av tjejerna 
har känt sig oroliga/nervösa, medan 17% av killarna uppger detsamma. 23% av 
tjejerna har haft huvudvärk mer än en gång i veckan. För killarna är siffran 9%. 
Samma förhållande i statistiken finns även för besvär som irritation, nedstämdhet 
och ryggont.  

Tjejer uppger också i lägre utsträckning att de alltid känner sig trygga i 
klassrummet. 65% av tjejerna upplever trygghet i nian och 72% av tjejerna på 
gymnasiet. 81% av killarna i nian känner sig trygga i klassrummet och 86% av 
killarna på gymnasiet. Elever uppger att det ofta rör sig om ett fåtal klasskamrater 
som på lektionstid skapar oro, men att det ofta pågår över tid. 

I nationell statistik finner man att andelen unga i åldern 16–24 år som har en 
riskkonsumtion av alkohol och som röker har minskat, medan andelen unga 
som snusar och som har riskabla spelvanor har ökat något senaste åren. 
Andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som använt narkotika har inte 
förändrats över tid.  

Både andelen unga i åldern 16–24 år som upplever psykiska och psykosomatiska 
symptom har ökat under flera år, men denna ökning har avstannat. Andelen unga 
som upplever psykiska eller psykosomatiska symptom är dock fortsatt stor och är 
större bland tjejer än bland killar. 

Andelen unga i åldern 16–25 år som har blivit kränkta på grund av diskriminering 
har ökat och var 14 procent år 2018. Andelen är större bland tjejer jämfört med 
killar.  

Andelen unga i åldern 13–24 år som avlider till följd av självmord har varit 
oförändrad över tid och är större bland killar än bland tjejer. Andelen unga i 
samma ålder som vårdats på sjukhus till följd av självmordsförsök har sedan 
2018 ökat något igen, efter att tidigare ha minskat under många år. 

Mål för fokusområde hälsa 
Ungdomar i Värnamo kommun ska ha kunskap om och förmåga att påverka sin egen 
fysiska och psykiska hälsa. 
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Inflytande och delaktighet 
 

 

Fokusområdet syftar till att generellt öka ungas deltagande i frågor och beslut som berör dem. 
Det handlar lika mycket om att ge dem möjlighet som att lära dem hur och varför. 
Vuxenvärlden har ett ansvar att skapa förutsättningar och bidra till att utveckla individens 
kunskap om hur den kan gå till väga för att delta i demokratin och påverka 
samhällsutvecklingen. Området är inte till för att fler ska ansluta sig till politiska partier, utan 
att som medborgare kunna delta i demokratin genom den kommun de lever i eller de 
föreningar och organisationer som finns för deras intressen.  

 

Vad vet vi om ungas inflytande och delaktighet? 
På frågan om de anser sig ha stor eller mycket stor möjlighet att föra fram sina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen svarar 18% respektive 22% av tjejerna och killarna positivt. På 
gymnasiet anser sig endast 14% av tjejerna ha möjlighet, men 25% av killarna. Det är också 
flest killar i gymnasiets år 2 som uppger att de ägnar sig åt politik minst 1–2 kvällar per vecka 
med 22%. Tjejerna i samma ålder endast 5%. Samma tendenser ser vi i årskurs nio där 13% 
av killarna ägnar sig åt politik, men endast 8% av tjejerna.  

I föreningslivet är tjejerna i nian tydligt aktiva och 52% är medlemmar i någon förening. 
Motsvarande siffra för killarna är 50%. Killarnas engagemang håller i sig på gymnasiet där 
45% av tvåornas killar uppger sig vara föreningsmedlemmar, men endast 39% av tjejerna. Vi 
vet att tjejerna på gymnasiet i högre utsträckning studerar på högskoleförberedande program 
och man kan därför dra slutsatsen att föreningslivet prioriteras bort till fördel för studierna.  

På nationell nivå visar studier att knappt 4 av 10 av unga i åldern 16–25 år vill vara med och 
påverka i frågor som rör deras kommun, knappt 2 av 10 unga upplever att de har möjlighet att 
föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen.  

Ungefär 6 av 10 unga i åldern 16–25 år uppger att de är intresserade av omvärlden och 
samhället. Andelen som är intresserade av politik är lägre, 4 av 10, men har ökat över tid. 
Andelen som är intresserade av omvärlden är större bland utrikes födda unga jämfört med 
inrikes födda. Det är en större andel tjejer än killar som uppger att de är intresserade av 
samhällsfrågor.  

Ungas deltagande i politiska aktiviteter har förändrats över tid. Bland annat har delaktigheten 
på nätet och genom medveten konsumtion ökat. Att stödja åsikter på nätet är den vanligaste 
formen för politisk handling bland unga. Samtidigt har deltagande i demonstrationer, att bära 
symboler och skriva på namninsamlingar minskat. 
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Unga i åldern 16–24 år är medlemmar i politiska partier i samma utsträckning som vuxna, 5 
procent är medlemmar i ett politiskt parti. Unga är däremot underrepresenterade i 
nomineringar och val till förtroendeuppdrag på alla politiska nivåer. En något högre andel 
killar nomineras och väljs jämfört med tjejer. 

Vi kan dra slutsatserna att tjejer i högre utsträckning ägnar tid åt sina studier under 
gymnasietiden, men att deras intresse för samhällsfrågor är större. Ungdomar är procentuellt 
lika engagerade i politiska partier som vuxna, men långt flera utövar sina intressen för 
samhällsfrågor via nätet. Över hälften av ungdomarna är när de når tonåren vana vid 
föreningsengagemang, men deras representation i styrelser och är låg.  

 

Mål för fokusområde inflytande och delaktighet 
Ungdomar i Värnamo kommun ska förstå hur och ha kunskap om hur de kan påverka 
samhällsutvecklingen och delta i demokratin. 

 

Engagemang 
 

 

 
Ungdomstiden är en period då intressen utvecklas och många hittar vänner utanför skolan 
genom sina fritidsaktiviteter. De innebär också ofta ett tillfälle att utvecklas som person och 
individ. En meningsfull fritid bidrar till både god fysisk och psykisk hälsa, men också till 
trygghet. Många ungdomar ser sitt fritidsintresse som en fristad eller en paus i vardagen. 
Fritidsaktiviteter behöver finnas för alla oavsett förutsättningar. De kan också skapas av olika 
aktörer eller av ungdomarna själva. Samverkan mellan offentlig verksamhet, föreningar, 
företag och andra organisationer för att ge unga en meningsfull fritid är en förutsättning för att 
nå målet.  

Vad vet vi om ungas engagemang? 
I undersökningen som Region Jönköping tar ställs frågan om de håller med om påståendet att 
”det finns saker att göra, men inget som intresserar mig”. 47% av tjejerna och 42% av killarna 
i nian håller helt eller delvis med om detta påstående. På gymnasiet håller 57% av tjejerna 
med om detsamma, medan killarna behåller samma nivå, 42%. Även här kan man ana ett 
ändrat fokus bland tjejerna när de äntrar gymnasiet, liksom i föreningsengagemanget.  
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När ungdomarna får svara på vilka aktiviteter de brukar hålla på med minst 1–2 ggr per vecka 
blir variationen stor. De allra flesta både i nian och gymnasiet ägnar tiden åt att vara med 
kompisar, plugga eller bara vara hemma. Bland fritidsintressena är träning/idrott det 
vanligaste där 73% av ungdomarna ägnar sig åt det i någon form. 53% av både killar och tjejer 
ägnar tid i naturen, 33% åt musik eller att sjunga och 34% av dem läser böcker och tidningar.  
7% av ungdomarna i undersökningen uppger att de spenderar tiden på fritidsgården. 

Åtta av tio unga upplever att de har goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, sociala 
aktiviteter och kulturella aktiviteter. Det är dock vanligare att unga utrikes födda, unga hbtq-
personer samt unga tjejer upplever hinder att delta i fritidsaktiviteter. Dessutom uppger var 
tredje ung med funktionsnedsättning på nationell nivå att avstår fritidsaktiviteter av rädsla för 
att bli dåligt bemötta. 

De vanligaste hindren för unga att ta del av fritidsaktiviteter är att de inte har tid på grund av 
skola eller arbete, att aktiviteten är för dyr, att den är för svår eller att det är svårt att ta sig till 
aktiviteten. Det första bekräftas framför allt av tjejer som studerar på gymnasiet.  

Fritidsaktiviteters nytta för hälsan bekräftas av nationell statistik där undersökningar tydligt 
visar att unga som inte har symptom på psykisk ohälsa är mer nöjda med sin fritid än andra. 
Påverkan på stress är också tydlig då ett samband finns där killar som är medlemmar i en 
förening upplever mindre stress än killar som inte är föreningsmedlemmar.  

 

Mål för fokusområde engagemang 
Ungdomar i Värnamo kommun ska kunna ha en utvecklande och meningsfull fritid och veta hur 
aktiviteter kan skapas för dem själva och andra. 

 
Omvärldsspaning 
Den strategiska inriktningen för ungdomspolitiken i Värnamo kommun har sin 
utgångspunkt i den nationella ungdomspolitiken samt i Värnamo kommuns vision, men 
en spaning på vilka ungdomar som vårt arbete avser kan vara en förutsättning för att nå 
framgång. Vilka är de, vad är viktigt för dem och hur skiljer de sig från tidigare 
generationer? Kairos future har gjort en undersökning på Generation Z, ”Vem är 
framtiden? Ett smakprov på insikter om Generation Z” (Molander och Olsson, 2019).  

Generation Z är födda 1995 och framåt. De minns inte 1900-talet och är den första 
generation helt utan relation till en värld utan digitalisering. Internet är där deras familj, 
skola och underhållning finns. 

Fem insikter från rapporten: 

73 procent av generation Z uppger att de har upplevt ångest under de senaste sex månaderna. 
23 procent av samma åldersgrupp uppger år 2000 att de upplevt ångest under det senaste 
halvåret. Begreppet ångest har troligtvis ändrat innebörd, men de bakomliggande orsakerna 
till dagens höga siffror uppges vara orsaker rotade i den värld man vuxit upp i som  
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utseendefixering, högre krav i skolan och att man jämför sig med andra. Prestationskrav både 
från en själv och ens omvärld.  

Fokus på hållbarhetsfrågor i uppväxten gör att en hög moral kan tydas hos Generation Z. Att 
ta sitt samhällsansvar är viktigt, men också att ha hög moral privat prioriteras. Att inte vara 
otrogen, respektera samtycke, hålla ordning på sina barn och inte marknadsföra onyttigheter är 
viktiga aspekter för dem. De ställer höga mellanmänskliga krav och att vara schysst är 
överordnat. 

Den höga moralen bärs främst av kvinnorna i generationen. Rörelser inom miljö, samtycke 
och trakasserier har starka kvinnliga förebilder och kvinnor är måna om att vara en god 
människa i högre utsträckning än män. 

Generation Z vill engagera sig i samhällsfrågor, men vet inte riktigt hur. De är skeptiska inför 
tomma värdeord och löften. De eftersöker ledarskap där en opinionsundersökning inte ändrar 
positioneringen och ledare som vågar stå upp för något är viktigt. De ser upp till tydliga, men 
lyhörda ledare som är genuina och tar frågor på allvar. Denna syn på ledarskap medför att 
generationen själva är lite skeptiska inför att ta på sig ledartröjan då de anser att det kräver 
passion, hängivelse och innebär tungt ansvar.  

Efter moralfrågan är klimatet Generation Z:as viktigaste fråga. Tidigare generationen 
framhävde krig, brottslighet och terrorism som viktigare frågor. Generation Z efterfrågar 
vision och ledarskap i miljöfrågan inför framtiden för att engagera sig, men säger sig vara 
redo att möta krisen. 
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Ansvar 
Då planen för ungdomspolitik anger Värnamo kommuns strategiska plan för 
arbetet med ungdomars inflytande i frågor som berör dem är samtliga nämnder 
ansvariga för att arbetet mot målen ständigt pågår och följs upp. Förvaltningarnas 
tjänstepersoner föreslår och genomför beslutade insatser. Åtgärdsplanen för 
Värnamo kommuns ungdomspolitik är det gemensamma dokumentet.  

Ungdomscoacher 
Till övergripande stöd i arbetet för samtliga instanser finns ungdomscoacher som 
har sin placering på Kulturförvaltningen. Dessa ungdomscoacher ansvarar för att 
vara kanalen till de unga som omfattas av planen. De ansvarar också för att 
utarbeta åtgärdsplanen i samverkan med nämnderna och planera efter 
rättighetsbaserat arbetssätt. 

Dokumentansvariga 
Kommunfullmäktige äger styrdokumentet och ansvarar för dess aktualisering. 
Kulturförvaltningen är ansvarig för dokumentet. Dokumentets efterlevnad ligger 
på respektive berörd nämnd och utskott.  

Plan för ungdomspolitik har tagits fram av Utvecklingsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen. 

Uppföljning 
Att arbetet som sker följer planens intentioner säkerställs genom att 
kulturförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp 
åtgärdsplanen. Kulturförvaltningens ungdomscoacher leder arbetet och stöttar 
nämnderna.  

Referenser 
Folkhälsoenkät Ung 2020, Region Jönköping 
Trender och prognoser, SCB 2020 
Ung idag, Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder, 2021 
EU: s ungdomsstrategi på lokal nivå, MUCF, 2022 
Fokus 21 – Vilja att förändra, MUCF, 2021 
Ungdomspolitisk skrivelse, Skr. 2020/21:105, Regeringen.se 
Ungidag.se, MUCF 
Barnkonventionen, FN, 1989 (2020) 
FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN, 1948 

 
Revidering 
Revidering senast 2023-12-31 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-19   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.321
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Budgetuppföljning per 30 april 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens beslut 21 september 2021, KS § 316, 
ska budgetuppföljningar under 2022 ske per 31 mars, 30 april, 
31 augusti och 31 oktober.  

Tekniska förvaltningen har inkommit med 
budgetuppföljningsrapport per 30 april 2022.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna redovisningen samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.161
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Anvisning av medel för projekt 301018 
Förstärkningar av detaljplaner 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Referens till projektblad  KF122. 

Ärendet presenterades för tekniska utskottet 10 maj. Tekniska 
utskottet beslutade att överlämna ärendet till kommande 
sammanträde.  
 
Mossle 16:20 
Detaljplan för Mossle 16:20, söder om sjukhuset har vunnit laga 
kraft. Tekniska förvaltningen bebygger området enligt 
detaljplanen. Själva planområdet finansieras av mark- och 
exploateringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. 
VA-anslutningarna (vatten- och avloppsanslutningarna) till 
området finansieras av tekniska förvaltningen. Följande ska 
byggas och finansieras av VA-kollektivet:  

• Avloppsledning till reningsverket Pålslund. 
• Avloppsledning från planområdet till pumpstationen. 
• Styrd borrning.  
• Pumpstation vid pendelparkeringen.  

Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas             
19,5 miljoner från projekt 301018, Förstärkningar av 
detaljplaner till projektet Mossle 16:20 med projektnummer 
304060.  

I Mossleprojektet återstår arbete med en mindre del ledningar 
samt en pumpstation.  

Dagvattenfördröjning Horda 12:3 
Ett fördröjningsmagasin behöver byggas. Detta projekt har fått 
LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen) från staten, som 
bekostar projektet med 90 %. De övriga medlen ska kommunen 
stå för. Det är osäkert hur stor kostnaden kommer bli då 
förutsättningarna i marken är okända.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-04   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.161
  

  

 

 2 (2) 
 

Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas 1 miljon 
kronor från projekt 301018 Förstärkningar av detaljplaner till 
projekt 250006 Horda 12:3 dagvattenfördröjning.   
 
Industriområde Minken/Mården 
Industriområdet Minken/Mården behöver byggas ut då 
kommunen sålt mark på platsen till en verksamhetsutövare.  
 
Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas               
2 miljoner kronor från projekt 201018 Förstärkningar av 
detaljplaner till projekt 304085 Industriområde Minken/Mården.  
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 19,5 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022 för projekt 301018 Förstärkningar 
detaljplaner till projektet 304060 Mossle 16:20,          

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 1 miljon kronor från kommunfullmäktiges  
investeringsbudget 2022 för projekt 301018 Förstärkningar 
av detaljplaner  till projekt 250006 Horda 12:3 
dagvattenfördröjning samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 2 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022 för projekt 301018 Förstärkningar 
av detaljplaner till projekt 304085 Industriområde 
Minken/Mården. 

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
Avdelningschef VA Förvaltningschef 

 

 
 
 

25



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-10   

Justerare  

§ 103 Dnr: TU.2022.161 
 
Anvisning av medel från projekt 301018 
Förstärkningar av detaljplaner 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommande sammanträde.  
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Mossle 16:20: 
Detaljplan för Mossle 16:20, söder om sjukhuset har vunnit laga 
kraft. Tekniska förvaltningen bebygger området enligt 
detaljplanen. Själva planområdet finansieras av mark- och 
exploateringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. 
VA-anslutningarna (vatten- och avloppsanslutningarna) till 
området finansieras av tekniska förvaltningen. Följande ska 
byggas och finansieras av VA-kollektivet:  

• Avloppsledning till reningsverket Pålslund. 
• Avloppsledning från planområdet till pumpstationen. 
• Styrd borrning.  
• Pumpstation vid pendelparkeringen.  

Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas             
24 miljoner från projekt 301018, Förstärkningar av detaljplaner 
till projektet Mossle 16:20 med projektnummer 304060.  
 
I Mossleprojektet återstår arbete med en mindre del ledningar 
samt en pumpstation.  
 
Dagvattenfördröjning Horda 12:3: 
Ett fördröjningsmagasin behöver byggas. Detta projekt har fått 
LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen) från staten, som 
bekostar projektet med 90 %. De övriga medlen ska kommunen 
stå för. Det är osäkert hur stor kostnaden kommer bli då 
förutsättningarna i marken är okända.  
 
Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas 1 miljon 
kronor från projekt 301018 Förstärkningar av detaljplaner till 
projekt 250006 Horda 12:3 dagvattenfördröjning.   
 
Industriområde Minken/Mården: 
Industriområdet Minken/Mården behöver byggas ut då 
kommunen sålt mark på platsen till en verksamhetsutövare.  
 
                                                                                Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-10   

Justerare  

TU § 103 (forts.) 
 
Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas               
2 miljoner kronor från projekt 201018 Förstärkningar av 
detaljplaner till projekt 304085 Industriområde Minken/Mården.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  anvisa 24 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 

investeringsbudget 2022 för projekt 301018 Förstärkningar 
detaljplaner till projektet 304060 Mossle 16:20,          

att  anvisa 1 miljon kronor från kommunfullmäktiges  
investeringsbudget 2022 för projekt 301018 Förstärkningar 
av detaljplaner  till projekt 250006 Horda 12:3 
dagvattenfördröjning samt 

att  anvisa 2 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022 för projekt 301018 Förstärkningar 
av detaljplaner till projekt 304085 Industriområde 
Minken/Mården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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Projekt 304060, Mossle SPU samt överföringsledning
Totalt

År 2019 2020 2021 2022
Budget (tkr) 0 10 000 0 0 10 000
Kostnader 137 4458 13 563 5 273 23 431

Arbeten som kvarstår
(tkr)

Pumpstation 3 000
Nödavlopp, vattenledning 3 000

(tkr)
Total prognos:  29 431

Vi har tidigare lyft 10 000 tkr (från projekt Förstärkningar detaljplaner 301018), och behöver således 19 500 tkr för att färdigställa Mossle, projekt 304060.

Projekt 301018, Förstärkningar detaljplaner.

År 2019 2020 2021 2022 Totalt
Budget (tkr) 0 15 000 12 500 15 000 42 500
Tidigare lyfta medel 0 10 000 10 000 32 500 - 19 500=13 000
Medel kvar 0 5 000 17 500 32 500 32 500

Det kommer finnas kvar 13 000 tkr i projektet 301018. Dessa medel ska gå till:

Minken/Mården DP, Bohman Transport. 4 000
Horda 12:3 dagvattenanläggning 1 000

Kvar efter året 8 000
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1                

Förstärkning detaljplaner Projektblad nr KF: KF 122 
Projektblad nr Förv.:  

Upprättad den: 20180301 

Upprättad av: Antti Vähäkari 

Reviderad den: 2021-03-09 

Projektnr i Ek.system: 301018 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): TU Miljö  

Utförare(nämnd): TU Energi  
 

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  

När större bostadsområden ska exploateras exempelvis Mossleplatån och kvarteret Kärleken, behöver VA 
stärka upp befintlig infrastruktur med smarta lösningar för att undvika överbelastning på VA-ledningsnäten. 
Bland annat pumpstation P1, Tånnögatan måste avlastas.  

 
Bild, karta etc: 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 

För att undvika en överbelastning av pumpstation P1 i Värnamo så måste ledningsnätet avlastas med 

en ny pumpstation på Mossleplatån. Spillvattnet ska inte ledas ner till stan, utan det pumpas direkt 

via en ny ledning till kassunen vid Pålslund. Spillvatten från Åminne/Hånger ska pumpas via den 

nya pumpstationen. Ledningar skrivs av i 50 år och pumpstationen i 25 år. I samband med 

investeringsbudget 2021 flyttades 5 000 kkr till år 2021. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Driftskostnad/år:     Budget Utfall  

Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2020 15 000  

Yta (m2):   Investeringsbudget       2021 12 500  

Antal:   Investeringsbudget         2022 15 000  

Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 520/700/870  Investeringsplan               2023 15 000  

Avskrivningstid (genomsnitt): 50 år  Investeringsplan           2024 6 000  

   Investeringsplan               2025 6 000  

Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2026 5 000  

   Investeringsplan Framtid-   

Bilaga kalkyl:   Totalinvestering             

 
Avtal:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-20   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.144
  

  

 

 1 (3) 
 

 

Lokalföreningen Parkinson i Värnamo ansökan 
om extra bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Lokalföreningen Parkinson i Värnamo ansöker om extra bidrag 
för vattenträning och vattengymnastik i varmvattenbassängen på 
Värnamo sjukhus för 2021 och 2022. Föreningen ansöker även 
om bidrag för att anlita en sjukgymnast. Kostnaden för detta är 
32 850 kronor och sökt bidragsbelopp är 32 850 kronor 

Ärendet har presenterats för tekniska utskottet den 10 maj 2022. 
Tekniska utskottet beslutade där att överlämna ärendet till 
kommande sammanträde då de önskar att tekniska förvaltningen 
tydliggör några frågeställningar som tekniska utskottet har. 

Tekniska utskottet efterfrågar antal föreningar som kan bli 
aktuella för denna typ av bidrag samt vilken påverkan det skulle 
ha på fridsavdelningens budget för föreningsbidrag om 
fritidsavdelningen ger 100 % av kostnaden för medicinsk 
betingad aktivitet exempelvis för bassängbad till de föreningar 
som kan bli aktuella för detta. 

Fritidsavdelningens utredning visar att det idag finns runt fem 
funktionsrättsföreningar som kan vara aktuella för denna typ av 
bidrag. 

En kontakt är tagen med Region Jönköpings län för att kartlägga 
hur bassängtaxan ser ut. En funktionsrättsförening hyr 
varmvattenbassängen till en kostnad av 357 kronor per timma. 
Med 44 tillfällen (under 2022) blir det med ett tillfälle i veckan 
15 708 kronor för bassänghyran per förening och år. Om 
sjukgymnastik läggs till varannan gång för 400 kronor per 
tillfälle blir summan i stället 24 508 kronor per förening och år. 

Under 2020 beviljade fritidsavdelningen 12 290 kronor i 
bassängbidrag till dessa föreningar vilket är 40% av summan 
föreningarnas ansökt om. 40% har det legat på så långt tillbaka 
som det går att följa. Om bidrag skulle ges med hela beloppet 
istället är bedömningen att fritidsavdelningen kan hantera det 
inom ramen för budget för föreningsbidrag. Lokalföreningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-20   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.144
  

  

 

 2 (3) 
 

Parkinson i Värnamo uppger i sin ansökan att de hyr bassängen 
under terminstid en gång i veckan där en grupp regelbundet 
träffas. Sedan hösten 2021 har även en sjukgymnast anlitats 
varannan gång för att ge deltagarna en varierad bassängträning. 

Föreningen uppger att bassänghyran är 350 kronor per tillfälle 
och att sjukgymnasten kostar 400 kronor per tillfälle. 

Föreningen har varit hårt drabbad av pandemin och 
verksamheten har inte kunnat bedrivas, men under hösten 2021 
kom den igång igen. Verksamheten bedöms av de som har 
Parkinsons sjukdom som betydelsefull och välgörande och utan 
ekonomiskt tillskott har de ingen möjlighet att bedriva sin 
verksamhet. 

Fritidsavdelningen bedömer att vattengymnastiken är en viktig 
verksamhet som gynnar medlemmarnas hälsa och utgör en 
möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. Det är svårt för 
personer med Parkinsons sjukdom att motionera på annat sätt 
och då det är svårt att få tillgång till vattengymnastik via 
sjukvården är det rimligt att bevilja bidrag till detta. 
Bedömningen som fritidsavdelningen gör är att en timme 
bassängbad i veckan med en sjukgymnast varannan gång är 
rimligt. Att få fullt bidrag för detta ses som en form av 
rehabilitering som är medicinskt betingad för patienterna och 
leder förhoppningsvis till en bättre hälsa och ett reducerat 
vårdbehov för deltagarna. Önskar föreningen mer bassängtid så 
får funktionsrättsföreningen själv bekosta den. 

Enligt riktlinjerna ska ansökan vara inlämnad och behandlad av 
tekniska utskottet före det att arbetet påbörjats vilken den inte 
var för 2021. 

Fritidsavdelningen anser att rimlig summa att bevilja är 24 508 
kronor vilket är 100% av kostnaden för bassänghyra med 
sjukgymnast varannan gång under 2022 och att avslå ansökan 
för 2021. 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.144
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Lokalföreningen Parkinson i Värnamo extra bidrag 
med maximalt 24 508 kronor för hyra av varmvattenbassäng 
samt sjukgymnast under 2022 samt 

att  avslå ansökan för 2021. 

 

Kamilla Florentzson Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-10   

Justerare  

§ 106 Dnr: TU.2022.144 
 
Lokalföreningen Parkinson i Värnamo ansökan 
om extra bidrag 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  överlämna ärendet till kommande sammanträde.  
 
    
Reservationer 
Azra Muranovic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Lokalföreningen Parkinson Värnamo ansöker om extra bidrag 
för vattenträning och vattengymnastik i varmvattenbassängen på 
Värnamo sjukhus för 2021 och 2022. Föreningen ansöker även 
om bidrag för att anlita en sjukgymnast. Kostnaden för detta är 
32 850 kronor och sökt bidragsbelopp är 32 850 kronor. 
 
Föreningen uppger i sin ansökan att de hyr bassängen under 
terminstid en gång i veckan där en grupp regelbundet träffas. 
Sedan hösten 2021 har även en sjukgymnast anlitats varannan 
gång för att ge deltagarna en varierad bassängträning. 
Föreningen uppger att bassänghyran är 350 kronor per tillfälle 
och att sjukgymnasten kostar 400 kronor per tillfälle. 
 
Föreningen har varit hårt drabbad av pandemin och 
verksamheten har inte kunnat bedrivas, men under hösten 2021 
kom den igång igen. Verksamheten bedöms av de som har 
Parkinsons sjukdom som betydelsefull och välgörande och utan 
ekonomiskt tillskott har de ingen möjlighet att bedriva sin 
verksamhet. 
 
Fritidsavdelningen bedömer att vattengymnastiken är en viktig  
verksamhet som gynnar medlemmarnas hälsa och utgör en 
möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. Det är svårt för 
personer med Parkinsons sjukdom att motionera på annat sätt 
och då det är svårt att få tillgång till vattengymnastik via 
sjukvården är det rimligt att bevilja bidrag till detta.  
 
Enligt riktlinjerna ska ansökan vara inlämnad och behandlad av 
tekniska utskottet före det att arbetet påbörjats. 
Fritidsavdelningen anser att rimlig summa att bevilja är 11 700 
kronor vilket är 50% av kostnaden för bassänghyra och 
sjukgymnast under 2022 och att avslå ansökan för 2021.  
 
 
                                                                                     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-10   

Justerare  

TU § 106 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  bevilja Lokalföreningen Parkinson Värnamo extra bidrag 

med maximalt 11 700 kronor för hyra av varmvattenbassäng 
samt sjukgymnast under 2022. 

att  avslå ansökan för 2021. 
 
 
 
Yrkanden 
Azra Muranovic (S) med instämmande av Bo Svedberg (S) 
yrkar att föreningen ska erhålla hela summan av det sökta 
beloppet för 2022.    
 
Gottlieb Granberg (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till 
kommande sammanträde.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
tekniska utskottet beslutar enligt Gottlieb Granbergs (M) 
förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.162
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
utskottet maj 2022 

 

Ärendebeskrivning 

1. Förvaltningschef 
-Personalärenden                                            13-36/2022 
- Beslut om att delegera anställningen av  
   medarbetare till enhetschef                          1/2022 

2. VA-chef 
 

3. Gata/parkchef 
 

4. Fastighetschef 
-Hyror                                                              3-4/2022     
 

5. Biträdande fastighetschef 
 

6. Fritidschef 
 

7. Ordförande 

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut.  

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.13
  

  

 

 1 (2) 
 

Medborgarinitiativ - Uppdatera Apladalens 
lekplats 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat 
medborgarinitiativet till tekniska utskottet för handläggning.  

Initiativtagaren önskar att lekplatsen i Apladalen uppdateras så 
att den riktar sig till en bredare målgrupp. I dag ligger fokus på 
de allra yngsta. Med fler aktiviteter och funktioner skulle fler 
barn, ungdomar och vuxna kunna aktiveras och mötas, och på så 
sätt gynnas folkhälsan. Medborgarinitiativet har fått 282 röster 
och 41 positiva skriftliga kommentarer.   

Sedan antagandet av Plan för grönstruktur 2020 och även utiftån 
senare politiska förtydliganden gällande trygghet och 
tillgänglighet på lekplatser pågår ett arbete inom Värnamo 
kommun att inventera och föreslå uppdateringar utifrån dessa 
aspekter. Utifrån detta arbete föreslås åtgärder och att medel 
avsätts. Första större åtgärden gällande uppdatering av 
stadsdelsparker är att Folkets park under kommande år kommer 
få en helt ny stadsdelslekplats. I samarbete med skolor, 
Stiftelsen Folkets park och övriga föreningar i området skissas 
nu på nya funktioner/ aktiviteter i och kring parken.  

När det gäller skicket på lekplatsen i Apladalen är den under 
våren besiktigad och avhjälpande åtgärder är vidtagna för säker 
lekplats. Under året kommer åtgärder vidtas för att fräscha upp 
lekplatsen så den ser trevlig ut. På sikt, utan att definiera när, 
kommer åtgärder vidtas för att bibringa nya lekutrustningar. 
Tyvärr är det längre leveranstider på material nu och det är 
ovisst med leveransen och dessutom kan kommunen inte enligt 
regelverk tillverka egna komponenter för att ersätta slitna och 
väderbitna delar. 

Det har hänt mycket gällande gestaltning och funktioner för 
lekplatser och mötesplatsers sedan lekplatsen i Apladalen 
anlades. När lekplatser uppdateras och byggs om kommer dessa 
aspekter väga tungt, även så i Apladalen när denna lekplats 
kommer på tur.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  anse medborgarinitiativet besvarat. 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Uppdatera Apladalens lekplats

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Apladalens lekplats är stor och välbesökt men riktar sig främst till mindre barn. Den senaste uppdateringen innebar
att ta bort en större båt och ersätta den med en mindre konstruktion väldigt lik de som redan fanns. Idag finns en
mängd variationer av lekplats-konstruktioner som lockar och utmanar så väl stora som små barn. Se till exempel
Spindelskogen i Floda, Lerums kommun, eller Malmös alla tema-lekparker. 
Mitt förslag är förutom att uppdatera lekplatsen också att bygga ett välutformat utegym och en hinderbana intill
lekparken för att enkelt kunna träna samtidigt som barnen leker. Det finns inspiration till detta på flera platser i
landet. 

Barns rörelse (liksom vuxnas) är otroligt viktigt för hälsan. Att uppdatera Apladalens lekplats skulle kunna vara ett
led i projektet Hälsosam Uppväxt i Värnamo. 

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: Tånnögatan 26, 331 32 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.17871533134939, 14.049560823942556)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Sofie
Efternamn

Fast
E-post

sofie.fast@outlook.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

 
  

2021-08-03 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=51cd8363-a268-4ad3-99a2-724ac68cbf5b


Norra Torpgatan 12b
Postnummer

33135
Postort

Värnamo

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

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

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

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

 
  

2021-08-03 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.278
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Medborgarinitiativ - Hundpark i Apladalen 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att lämna 
medborgarinitiativet till tekniska utskottet för 
handläggning.   

Medborgarinitiativtagaren önskar en rastgård av 
parkkaraktär för hundar i Värnamo stad, förslagsvis 
placerad i Apladalen. Detta för att skapa attraktiva 
mötesplatser för hundar och hundägare. 
Medborgarinitiativet har fått 124 röster samt 31 positiva 
kommentarer. 

Värnamo kommun är i grunden positiv till att upplåta 
mark för ändamål som skapar aktivitet och attraktivitet 
för kommunens invånare. Erfarenhet från Värnamo 
kommun och även från andra kommuner har visat att det 
krävs ett starkt lokalt engagemang från invånarna för att 
denna typ av yta ska fungera väl. Då 
medborgarinitiativet fått flera röster och positiva 
kommentarer bör det finnas förutsättningar att bilda en 
förening eller motsvarande som kan ta på sig drift och 
tillsyn av en rastgård. Hittar kommunen en organiserad 
samtalspart i detta är det möjligt att tillsammans driva 
frågan vidare.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att anse medborgarinitiativet besvarat 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Hundpark i Värnamo, gärna i Apladalen

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Jag vill att kommunen ordnar en hundpark med träd och soffor, där hundarna kan strosa och leka och ägarna kan
sitta ner. Att bara umgås. 
De hundrastgårdar som finns är ju gjorda för att hundar ska springa! 
Om hunden får välja själv då väljer den att gå runt och lukta, leka med de som finns där. 
Apladalen vore en utmärkt plats för detta! 
En inghängnad med träd och buskar, utsiktsplatser för hunden, gräs, grus! 
Ja ett mysigt ställe för hundägare. 
Det går ju ordna på flera ställen i kommunen!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

dogs-984015_1920.jpg

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Marianne
Efternamn

Blixt
E-post

marianne@hundtrixet.se

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

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

Adress

Dannäs Lärarbostaden 1
Postnummer

33172
Postort

Forsheda

 
  

2021-06-08 
 
 

 
    
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=06a61c30-543d-45fe-a41e-68d26812054d


33172 Forsheda

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

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

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

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

 
  

2021-06-08 
 
 

 
    
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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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.89
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Bor 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att lämna 
medborgarinitiativet till tekniska utskottet för 
handläggning.  

Medborgarinitiativtagaren önskar en rastgård för hundar 
i Bor samhälle i anslutning till multiarenan vid Bors 
högstadieskola. Detta för att kunna träffas utomhus och 
träna på ett säkert sätt. Medborgarinitiativet har fått 129 
röster samt 22 positiva kommentarer. 

Värnamo kommun är i grunden positiv till att upplåta 
mark för ändamål som skapar aktivitet och attraktivitet 
för kommunens invånare. Erfarenhet från Värnamo 
kommun och även från andra kommuner har visat att det 
krävs ett starkt lokalt engagemang från invånarna för att 
denna typ av yta ska fungera väl. Då 
medborgarinitiativet fått flera röster och positiva 
kommentarer bör det finnas förutsättningar att bilda en 
förening eller motsvarande som kan ta på sig drift och 
tillsyn av en rastgård. Hittar kommunen en organiserad 
samtalspart i detta är det möjligt att tillsammans driva 
frågan vidare.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  anse medborgarinitiativet besvarat 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Hundrasttgård i Bor

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Önskar en hundrastgård till området vid multiarenan i Bor. Bor är ett aktivt samhälle med många hundägare, det
som saknas är en hundpark där det finns möjlighet att 
kunna träna och umgås med andra hundar. 
Ytan finns redan så det är bara att sätta upp nät och grind.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: RÖDVIVEVÄGEN 4, 330 15 Bor, Sverige
Koordinater: (57.11049101062869, 14.164094923763354)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Roger
Efternamn

Wilsson
E-post

wilsson@bor.se

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

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

Adress

Milstensvägen 2
Postnummer

33173
Postort

Bor

 
  

2022-02-20
 
 

 
    
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=890f88b4-7e7a-4736-93c0-43973f7309d7


33173 Bor

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

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

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

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

 
  

2022-02-20
 
 

 
    
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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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.12
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Medborgarinitiativ - Cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att remittera medborgarinitiativet 
till tekniska utskottet.  

Medborgarinitiativtagaren önskar en cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo stad för att öka säkerhet för oskyddade trafikanter. En 
cykelväg skulle också göra Hörle mer attraktivt och tillgängligt 
för fler. Medborgarinitiativet har fått 318 röster samt 48 positiva 
kommentarer. 

I Värnamo kommuns översiktsplan står det att kommunen ska 
verka för cykelmöjligheter mellan centralorten och dess 
kranstätorter samt mellan närliggande större bebyggelsegrupper 
utefter de större vägarna, 127 och 151 och Värnamo stad. För 
dessa sträckor bedöms underlaget vara störst och avstånden 
cykelbara. Under senaste åren har kommunen tillsammans med 
markägare och vägsamfälligheter byggt ett antal enklare 
cykelleder som kopplar samman viktiga målpunkter i 
kommunen. Mellan Hörle och Värnamo stad har Värnamo 
kommun tillsammans med Hörle samhällsförening tittat på 
möjligheten att bygga en enklare cykelled genom att koppla 
samman redan befintliga skogs- och byvägar i området. Tyvärr 
stannade detta arbete upp på grund av att markåtkomst nekades 
över en mindre fastighet längs sträckan.   

Under senaste landsbygdsdialogen i Hörle 20 april 2022 var 
cykelvägsfrågan en av de som engagerade mest. Kommunen 
kommer göra ett omtag och se om markåtkomst för byggnation 
av cykelled nu kan vara möjlig. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.12
  

  

 

 2 (2) 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarinitiativet 
besvarat. 

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelväg mellan Hörle och Värnamo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Vi är många som cyklar längs med vägen mellan Hörle och Värnamo. Vägen delar vi med lastbilar, personbilar,
traktorer och andra trafikanter. När lastbilarna kör förbi så är det ytterst lite plats för oss att cykla på. Det är med
andra ord livsfarligt. 
Varmt välkomna ut till vår väg för att observera trafiken under morgontimmarna och på eftermiddagar. Provcykla
gärna sträckan för att få en bra uppfattning om varför vi önskar en cykelväg. 

En cykelväg skulle främja både hälsa och dessutom göra Hörle mer attraktivt och tillgängligt för fler. 

Dessutom skulle vi våga låta våra barn cykla längre rundor. Som trafiksituationen är idag är det omöjligt. 

Tack för ordet. 
Med vänlig hälsning, Sofia Blom

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Sofia
Efternamn

Blom
E-post

Sofia_blom@live.se

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

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

 
  

2021-08-04 
 
 

 
    
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=3a89d940-d9fa-48d1-81d2-f57618c5e979


Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

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

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

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

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

 
  

2021-08-04 
 
 

 
    
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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-04-19   

Justerare  

§ 159 Dnr: KS.2021.547 
 
Medborgarinitiativ-Cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   remittera medborgarinitiativet till tekniska utskottet. 
 
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Sofia Blom föreslå i medborgarinitiativ daterat 4 augusti 2021 
en cykelväg mellan Hörle och Värnamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska  
Kontaktcenter  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-20   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.163
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Medborgarinitiativ - Aktivitetspark i Bredaryd 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att lämna 
medborgarinitiativet ”Aktivitetspark i Bredaryd” till tekniska 
förvaltningen för vidare handläggning. 

Enligt medborgarinitiativet är en aktivitetspark i Bredaryd med 
skogspark, ringlande mtb-/gångstig och dammar något som 
skulle vara önskvärt. Området uppfattas idag som tråkigt och 
outnyttjat och en aktivitetspark skulle bidra till ökad aktivitet 
och glädje. Medborgarinitiativet har fått 111 röster och 12 
positiva kommentarer. 

Fritidsavdelningen konstaterar att det finns avsatta medel i 
investeringsplanen för att bygga en multiarena/aktivitetsyta i 
kommunens fyra större kransorter. I Bor är multiarenan 
färdigställd sedan ett par år tillbaka. I Forsheda pågår dialog 
med ortens invånare om hur ytan ska utformas. Därefter ska 
aktivitetsyta i Bredaryd respektive Rydaholm planeras. Hur 
utformningen av multiarenan i Bredaryd ska se ut kommer att 
bestämmas i dialog med engagerade invånare i samhället. 
Bedömningen är att medborgarinitiativet ska anses besvarat.   

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  anse medborgarinitiativet besvarat. 

 

 

Kamilla Florentzson Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Aktivitetspark i Bredaryd

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Anlägg en vacker skogspark med en ringlande mtb-/gångstig. Ett par stycken mindre dammar med skuggande
rhodondendron-buskar skulle förgylla ytterligare. 

Idag är området ett tråkigt, outnyttjat område men en "aktivitetspark" enligt ovan skulle kunna bidra till än mer ökad
aktivitet och glädje bland Bredarydsborna

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Karta.PNG

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: Norregårdsvägen 35, 333 74 Bredaryd, Sverige
Koordinater: (57.177508326251065, 13.736298916174311)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Håkan
Efternamn

Svensson
E-post

hakan.ina@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

Bröttjestad Bolet 2
Postnummer

33374
Postort

Bredaryd

 
  

2022-01-03 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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33374 Bredaryd

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

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

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

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

 
  

2022-01-03 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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 1 (2) 
 

 

Bredaryds SOK ansökan om extra bidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Bredaryds SOK ansöker om extra bidrag för att köpa in ett 
skolpaket för orientering samt för att ta fram en ny skolkarta 
över Kärda. Kostnaden för detta är 45 000 kronor och ansökt 
belopp är 45 000 kronor. 

Föreningen skriver i ansökan att de under flera år har hjälpt 
skolorna i närområdet att anordna friluftsdagar i orientering och 
då lånat in utrustning från Rörstorpskolan i Värnamo. Liknande 
utrustning vill föreningen nu köpa in själva, beräknad kostnad 
för en klassuppsättning är 25 000 kronor. Föreningen uppger att 
utrustningen kommer användas vid friluftsdagar, 
sommarlovsorientering och ungdomscuper. Föreningen 
förväntas låna ut utrustningen till andra skolor och föreningar 
genom att motta detta kommunala bidrag. 

Föreningen uppger även att under de senaste åren har Kärda 
skola varit med på deras friluftsdagar och Kärda har ingen egen 
skolkarta. Föreningens kartritare har lämnat en offert på 20 000 
kronor för att ta fram en ny skolkarta. Skolkartan ska även 
användas i Bredaryds SOK och i närliggande klubbars 
ungdomsverksamhet, samt någon sprintetapp i en ungdomscup 
kan förläggas på kartan.  

Föreningen får ett årligt anläggningsbidrag på 54 000 kronor för 
orienteringskarta. 

Fritidsavdelningen gör bedömningen att Bredaryds SOK gör en 
viktig satsning för att möjliggöra aktiviteter för barn och unga i 
högre utsträckning. Fritidsavdelningen anser att det är rimligt att 
bevilja bidrag till skolpaketet, men inte till orienteringskarta 
över Kärda med motiveringen att kostnaden för en 
orienteringskarta anses rymmas i anläggningsbidraget. 
Föreslagen summa att bevilja är 18 750 kronor vilket motsvarar 
75% av kostnaden för skolpaketet. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Bredaryds SOK ansökan om extra bidrag för 
skolpaket till orientering med maximalt 18 750 kronor. 

att  avslå Bredaryds SOK ansökan om extra bidrag för att ta 
fram en skolkarta över Kärda. 

 

 

Kamilla Florentzson Johan Arvidsson 
Handläggare Avdelningschef fritid 
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 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projekt Primäranslutning 
värme Bors skola, projektnummer 231007  
 

Ärendebeskrivning 

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen 

 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
 
Historik, tider och information  
• Projektstart år 2019 
• Projektslut 2021-12-31 

 
Ekonomi 
Beslut 2019 Tu §9 2019                                
Från projekt 231001 Energisparåtgärder                                  1 800 000 kr  
Beslut 2020 Tu 80 2020 
Från projekt 231001 Energisparåtgärder                                     105 000 kr 
Från projekt 231012 Plan fast uh drift/invest                              330 000 kr 
Total budget                                                                              2 235 000 kr 
 
Kostnader 2019                                                                             61 207 kr 
Kostnader 2020                                                                        2 224 580 kr 
Kostnader 2021                                                                           256 903 kr 
Totalkostnad                                                                             2 542 690 kr 
 
Underskott på projektet                                                          307 690 kr 
 
Sammanfattning 
Projektets syfte var att byta ut och säkerställa funktion i kulvertar mellan 
skolbyggnaderna i Bor. Tidigare fanns det en anslutningspunkt, en 
primäranslutning, från Värnamo energi med kulvertar mellan husen som 
kommunen ägde och ansvarade för. Dessa kulvertar var gamla. Detta innebar 
värmeförluster då isoleringen var dålig. Det fanns också problem med läckage i 
rören, läckage som var svåra att hitta och laga.  
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Genom projektet har nya kulvertar anlagts och nya primäranslutningar från 
Värnamo energi har ordnats i varje byggnad. Därmed ansvarar Värnamo energi 
för kulvertarna. I gammalt pannrum samt i så kallade undercentraler, där 
fjärrvärmeväxlarna står, har rivning och återställning genomförts. Detta arbete 
var svårt att budgetera. Det i kombination med oförutsedda kostnader gör att 
det har uppstått ett underskott på cirka 308 000 kronor. Underskotten hanteras 
inom årliga anslag. 
 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Primäranslutning värme Bors skola med projektnummer 231007 samt 

 
att  underskottet på 307 690 kronor regleras mot projekt 231001, 

Energisparåtgärder med 153 000 kr och mot projekt 231012 Plan för 
fastighetsunderhåll drift/investering med 154 690 kr. 

 

Samuel Skog Stefan Åberg 
Enhetschef Drift Underhåll Fastighetschef 
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Projektblad nr KF: TU 050 
Projektblad nr Förvaltning: TU050 
Upprättad den: 2015-02-25 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Energisparåtgärder, årligt anslag 

Reviderad den: 2020-03-03 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231001 (0818) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor: Se beskrivning Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning; Se beskrivning 

 
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: 

+/- 0 

 

 
 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Energisparåtgärder som initieras och planeras fortlöpande. Beslut om lyft av medel tas av Tekniska utskottet 
på förslag från Tekniska kontorets Fastighetsavdelning som i samråd med hyresgäst väljer ut lämpliga 
områden. Finansiering av energisparåtgärder sker på sådant sätt att den beräknade energibesparingen skall 
finansiera investeringens kapitalkostnad. Syftet med detta är att energibesparande åtgärder inte skall vara 
hyresdrivande för förvaltningarna. Investeringarna blir därmed både ekonomiskt och miljömässigt motiverade. 
Delprojekten kan vara fristående, delar av ett större investeringsprojekt eller som en del i det planerade 
underhållet. För att forcera arbetet med energibesparingar så föreslås att under en period återgå till 2 Mkr 
årligen. Samtidigt föreslås att Tekniska utskottet får besluta om genomförande utan att samråda med berörd 
förvaltning om besparingen via LCC-kalkyl eller motsvarande visar en på återbetalningstid som är 10 år  
eller kortare.  
 
Medel har generellt anvisats av TU och fler projekt har startats upp under 2019 som finansieras eller 
delfinansieras med dessa medel. Återrapporteras årligen till TU. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta: 0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 Årligt Årligt 

anslag 
Driftkostnadsjust./år: 0 tkr/år  Investering beslutad    2022 1000  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 50-100kkr/år  Investeringsbudget       2023 1000  
Avskrivningstid (genomsnitt): 15-25  år  Investeringsplan               2024 1000  
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025 1000  
   Investeringsplan               2026 1000  
Kalkylnivå 0-3: X  Investeringsplan           2027 1000  
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering             
 
 

0 kr

1 000 000 kr

2 000 000 kr

2010 2011 2012 2013 2014

Exempel: Elförbrukning Gröndalskolan efter genomförda projekt
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Projektblad nr KF: TU 056 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2015-11-02 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Planerat underhåll 
Reinvesteringar 

Reviderad den: 2020-03-03 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231012 (0766) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor: - Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning; - 

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

Ej aktuellt 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ej aktuellt. Enligt särskild hantering enligt ekonomiavdelningens anvisningar 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Som ett led i detta flyttas merparten av det planerade 
underhållet från driftbudget till investeringsbudget. Förändringen genomförs fr.o.m. 2016. Denna 
investeringspost måste betraktas som återkommande och fastställd över tid. Inom driftbudget har denna varit 
en varit en del av interhyran som justerats vid höjt konsumentprisindex, KPI. Likaså har tidigare utredningar 
visat att delen som tidigare avsätts för planerat underhåll kan behöva justeras uppåt. Denna post måste 
därmed betraktas som låst vad gäller belopp och framtida justeringar kan erfordras med hänsyn till 
kostnadsökningar och ökat behov av planerat underhåll och reinvesteringar. Dessa medel får inte användas 
till lokalanpassningar, standardförbättringar eller ombyggnader utan ska vidmakthålla och/eller återskapa 
objektens ursprungliga funktion och beskaffenhet. Invändig målning ingår ej utan betraktas som en 
driftskostnad. Kostnaden måste även överstiga 0,5 pbb. Från och  med 2019 ser vi ett stort behov av att höja 
anslaget för att hantera behoven som uppstår med anledning av senarelagda investeringar vid Finnvedens 
Gymnasium och Stadshuset samt med anledning av ett ökat behov av reinvesteringar i våra större 
fritidsanläggningar samt vid Östboskolan. Årlig ökning görs för att kompensera för ökade byggkostnader. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: Ej aktuellt    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta:  Ej aktuellt  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 Årligt 

anslag 
Årligt 

anslag 
Driftkostnadsjust./år: XX tkr/år  Investering beslutad    2022 15 000  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:  XX tkr/år  Investeringsbudget       2023 16 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): XX år  Investeringsplan               2024  16 500   
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025 17 000  
   Investeringsplan               2026 19 000  
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2027 20 000  
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering             
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 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projekt Renovering av duschar 
och omklädningsrum i Borgenstugan, Värnamo, 
projektnummer 231073                    
 

Ärendebeskrivning 

Projektet Borgenstugan ombyggnation är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar renovering av 
Borgenstugans omklädningsrum och gemensamhetsutrymme, 
duschar, bastu, toalett, och ny ventilation. Nytt passagesystem 
har även installerats så att lokalerna kan hållas öppna för 
allmänheten längre under helg och kvällstid.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
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 2021 
Projektslut 2021-09-06 
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Ekonomi 
Beslut Tu §122 2021 
Från projekt 231005 Investeringar  
oförutsedda fastighetsinvesteringar                                                   500 000 kr 
Beslut Kf §34 2021                                                                         1 000 000 kr 
Totalbudget                                                                                     1 500 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2021                                          1 503 939 kr 
Kostnader på projektet 2022                                                                 8 952 kr  
Totalkostnader                                           1 512 891 kr 
 

 Underskott på projektet                                               12 891 kr 
 

Sammanfattning 
Borgenstugans källare lokaler och ventilation var väldigt 
undermåliga. Det visade sig även vid rivningen att herrbastun 
var väldigt fuktpåverkad så denna fick rivas helt och byggas upp 
på nytt. Problem upptäcktes även med en övergjutning på 50 
millimeter som var tvungen att rivas ut när golven skulle rivas, 
vilket medförde en extra kostnad på flytspackling av golven. 
Båda bastuaggregaten fick bytas ut då det inte fanns reservdelar 
till dessa. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet beslutar 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Borgenstuganombyggnation med projektnummer 231073 samt 

 
att  underskottet på 12 891 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 

 

Niklas Petersson Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Borgenstugan  
Ombyggnad och renovering 

 
 

Projektblad nr KF: KF 067 
Projektblad nr Förv.: - 

Upprättad den: 2018-03-01 

Upprättad av: Claes Karlsson 

Reviderad den: 2019-04-08 

Projektnr i Ek.system:  

Samråd avseende: 
 

 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Ej fastställd Miljö  

Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi  
 

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

 
Borgensstugan ägs och drivs av Stiftelsen Borgen. Vi har hjälpt stiftelsen att inventera renoveringsbehovet 
och det mest akuta behovet gäller våtutrymmen tillhörande omklädningsrummen i källaren. I dagsläget ser 
det ut som om stiftelsen ej har resurser att genomföra detta i egen regi. Organisatoriska åtgärder bör vidtas 
och ägandefrågan bör utredas vidare så att kommunen kan gå in och hantera problematiken kring 
fastighetsförvaltningen både på kort och på lång sikt.      
 

Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Kapitaltjänstkostnaden och totalhyra kommer att belasta kommunen. 
Verksamhetsutövaren är dock ej fastställd 

 
 

 
 
 

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för ombyggnad och renovering Borgenstugan och då i 
första hand våtutrymmen i källarplan samt eventuell återställning av samlingslokalen på plan 1. På längre sikt 
behövs en genomgripande renovering/ombyggnad 

 
 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall 181231 

Ombyggnadsyta: - m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2018 0 0 

Driftkostnadsjust./år: kkr/år  Investeringsbudget       2019   

Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 240 kkr/år  Investeringsbudget          2020   

Avskrivningstid (genomsnitt): 50 år  Investeringsbudget              2021 1 000  

Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsbudget       2022   

   Investeringsplan               2023   

Kalkylnivå 0-3: 3   Investeringsplan           2024   

   Investeringsplan Framtid  5 000  

   Totalinvestering           6 000  

 
Avtal: Slutlig hyresgäst ej fastställd, troligen Tekniska förvaltningen/Fritid 
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Slutredovisning av projekt Tillbyggnad 
Kaffestugan, projektnummer 231065 

 

Ärendebeskrivning 

Beställare av projektet 
Fastighetsavdelningen, hyresgäst  
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
 
Historik, tider och information  
• Projektstart år 2020 
• Projektslut 2021-09-17 

 
Ekonomi 
Beslut 2020 Tu §80                                
Från projekt 231005 Investeringar  
oförutsedda fastighetsinvesteringar                                          1 000 000 kr  
 
Kostnader 2020                                                                           903 542 kr 
Kostnader 2021                                                                             90 364 kr 
Totalkostnad                                                            993 906 kr 
 
Överskott på projektet                                                                6 094 kr 
 
Sammanfattning 
Hyresgästen hade önskemål om en tillbyggnad för att kunna hantera försäljning 
vid uteservering där tekniska förvaltningen tog fram förslag på serveringslucka 
och även försäljning av dricka vid en serveringsdisk för sällskap som sitter 
inne. En yta skapades även för hyresgästens behov av frysboxar med mera.  
 

 

 

 

 

73



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-03   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.71
  

  

 

 2 (2) 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Tillbyggnad 
Kaffestugan med projektnummer 231065 samt 

 
att  överskottet på 6 094 kronor regleras mot projekt 231005, Investeringar 

oförutsedda fastighetsinvesteringar.  
 

 

Niklas Petersson Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Projektblad nr KF: TU 051 
Projektblad nr Förvaltning: TU 051 
Upprättad den: 2015-02-25 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Oförutsedda fastighets-
investeringar, årligt anslag 

 Reviderad den: 2020-03-03 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231005 (0820) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor: Se beskrivning Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning; Se beskrivning 

 
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: 

Fastställs i respektive delprojekt. Grundprincip är +/- 0 kr 

 
 
 
 
 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Tekniska kontoret förvaltar omkring 200 000 m2 lokaler för de olika förvaltningarnas verksamheter. Under 
året uppkommer oförutsedda behov av lokalförändringar. Detta är i regel påkallat av snabba 
verksamhetsförändringar eller att man omvärderar sitt lokalbehov. Grundprincipen är att hyresökningar ska 
kunna ske inom förvaltningens befintliga ramtilldelning. Alternativt kan man lämna externt förhyrda objekt till 
förmån för egna lokaler vilket innebär en oförändrad driftbudget. I en omvärld med allt snabbare förändringar 
ser vi behov av ett ökat handlingsutrymme. Ett årligt anslag ökar även möjligheten till snabbare omställning 
av vakanta lokaler. Återrapportering sker i enskilda projekt men även årligen till TU. 
 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta:  0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 Årligt Årligt 

anslag 
Driftkostnadsjust./år: tkr/år  Investering beslutad    2022 4500  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: tkr/år  Investeringsbudget       2023 4500  
Avskrivningstid (genomsnitt): 10-33 år  Investeringsplan               2024 4500  
Evakueringskostnad:  0 tkr  Investeringsplan           2025 4500  
   Investeringsplan               2026 4500  
Kalkylnivå 0-3: X  Investeringsplan           2027 4500  
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering             
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Slutredovisning av projekt Forsheda skola 
varmvattenberedare, projektnummer 231074 

 

Ärendebeskrivning 

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
 
Historik, tider och information  
• Projektstart år 2021 
• Projektslut 2022-01-25 

 
Ekonomi 
Beslut Tu §50 2021 
Från projekt 231012 Planerat  
fastighetsunderhåll från drift till investering                                      431 000 kr 
  
Kostnader på projektet 2021                                             430 765 kr 
 
Överskott på projektet                                                    235 kr 
 
 
Sammanfattning 
I samband med ombyggnation till närvärme uppdagades att varmvattnets 
temperatur i kranarna skiftade kraftigt i temperatur. En ombyggnation av den 
så kallade VVC, varmvattencirkulationen, utbyte av duschpaneler i 
omklädningsrum och injustering av systemet behövde göras. En översyn är 
genomförd och duschpaneler är utbytta. På detta sätt har 
varmvattentemperaturen i ledningarna stabiliserats och risken för att tillväxt av 
legionellabakterier i rören inte ska ske har säkerställts. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Forsheda 
skola varmvattenberedare med projektnummer 231074 samt 

 
att  överskottet på 235 kronor regleras mot projekt 201012 Planerat 

fastighetsunderhåll från drift till investering.  
 

 

Niklas Petersson Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Projektblad nr KF: TU 056 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2015-11-02 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Planerat underhåll 
Reinvesteringar 

Reviderad den: 2020-03-03 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231012 (0766) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor: - Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning; - 

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

Ej aktuellt 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ej aktuellt. Enligt särskild hantering enligt ekonomiavdelningens anvisningar 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Som ett led i detta flyttas merparten av det planerade 
underhållet från driftbudget till investeringsbudget. Förändringen genomförs fr.o.m. 2016. Denna 
investeringspost måste betraktas som återkommande och fastställd över tid. Inom driftbudget har denna varit 
en varit en del av interhyran som justerats vid höjt konsumentprisindex, KPI. Likaså har tidigare utredningar 
visat att delen som tidigare avsätts för planerat underhåll kan behöva justeras uppåt. Denna post måste 
därmed betraktas som låst vad gäller belopp och framtida justeringar kan erfordras med hänsyn till 
kostnadsökningar och ökat behov av planerat underhåll och reinvesteringar. Dessa medel får inte användas 
till lokalanpassningar, standardförbättringar eller ombyggnader utan ska vidmakthålla och/eller återskapa 
objektens ursprungliga funktion och beskaffenhet. Invändig målning ingår ej utan betraktas som en 
driftskostnad. Kostnaden måste även överstiga 0,5 pbb. Från och  med 2019 ser vi ett stort behov av att höja 
anslaget för att hantera behoven som uppstår med anledning av senarelagda investeringar vid Finnvedens 
Gymnasium och Stadshuset samt med anledning av ett ökat behov av reinvesteringar i våra större 
fritidsanläggningar samt vid Östboskolan. Årlig ökning görs för att kompensera för ökade byggkostnader. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: Ej aktuellt    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta:  Ej aktuellt  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 Årligt 

anslag 
Årligt 

anslag 
Driftkostnadsjust./år: XX tkr/år  Investering beslutad    2022 15 000  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:  XX tkr/år  Investeringsbudget       2023 16 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): XX år  Investeringsplan               2024  16 500   
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025 17 000  
   Investeringsplan               2026 19 000  
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2027 20 000  
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering             
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.74
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Slutredovisning av projekt Gamla Fälths golv 
klassrum, projektnummer 235047 

 

Ärendebeskrivning 

Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
 
Historik, tider och information  
• Projektstart år 2021 
• Projektslut 2021-12-29 

 
Ekonomi 
Beslut Tu §50 2021 
Från projekt 231012 Planerat  
fastighetsunderhåll från drift till investering                                      320 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2021                                              323 706 kr 
 
Underskott på projektet                                                  3 706 kr 
 
Sammanfattning 
Golven i byggnaden lutade mycket. Verksamheten nyttjar ytorna och behövde 
bättre förutsättningar för att kunna genomföra sin undervisning. I samarbete 
med barn- och utbildningsförvaltningen beslutades att golven skulle åtgärdas, 
ventilationsaggregat skulle byggas in och vissa ytskikt skulle fräschas upp.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Gamla Fälths 
golv klassrum mark med projektnummer 235047 samt 

 
att  underskottet på 3 706 kronor regleras mot projekt 231012,  

Planerat fastighetsunderhåll från drift till investering. 
 

 

Niklas Petersson Stefan Åberg 
Projektledare Fastighetschef 
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1                

Projektblad nr KF: TU 056 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2015-11-02 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Planerat underhåll 
Reinvesteringar 

Reviderad den: 2020-03-03 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231012 (0766) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor: - Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning; - 

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

Ej aktuellt 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ej aktuellt. Enligt särskild hantering enligt ekonomiavdelningens anvisningar 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Som ett led i detta flyttas merparten av det planerade 
underhållet från driftbudget till investeringsbudget. Förändringen genomförs fr.o.m. 2016. Denna 
investeringspost måste betraktas som återkommande och fastställd över tid. Inom driftbudget har denna varit 
en varit en del av interhyran som justerats vid höjt konsumentprisindex, KPI. Likaså har tidigare utredningar 
visat att delen som tidigare avsätts för planerat underhåll kan behöva justeras uppåt. Denna post måste 
därmed betraktas som låst vad gäller belopp och framtida justeringar kan erfordras med hänsyn till 
kostnadsökningar och ökat behov av planerat underhåll och reinvesteringar. Dessa medel får inte användas 
till lokalanpassningar, standardförbättringar eller ombyggnader utan ska vidmakthålla och/eller återskapa 
objektens ursprungliga funktion och beskaffenhet. Invändig målning ingår ej utan betraktas som en 
driftskostnad. Kostnaden måste även överstiga 0,5 pbb. Från och  med 2019 ser vi ett stort behov av att höja 
anslaget för att hantera behoven som uppstår med anledning av senarelagda investeringar vid Finnvedens 
Gymnasium och Stadshuset samt med anledning av ett ökat behov av reinvesteringar i våra större 
fritidsanläggningar samt vid Östboskolan. Årlig ökning görs för att kompensera för ökade byggkostnader. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: Ej aktuellt    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta:  Ej aktuellt  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 Årligt 

anslag 
Årligt 

anslag 
Driftkostnadsjust./år: XX tkr/år  Investering beslutad    2022 15 000  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:  XX tkr/år  Investeringsbudget       2023 16 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): XX år  Investeringsplan               2024  16 500   
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025 17 000  
   Investeringsplan               2026 19 000  
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2027 20 000  
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering             
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Slutredovisning av projekt Nytt golv 
Gröndalsskolans idrottshall, projektnummer 
231069 

 

Ärendebeskrivning 

Beställare av projektet 
Fritidsavdelningen  
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
 
Historik, tider och information  
• Projektstart 2020-07-27 
• Projektslut 2020-08-28 

 
Ekonomi 
Beslut Tu §80 2020 
Från projekt 231005 Investeringar 
oförutsedda fastighetsinvesteringar                                             380 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2020                                             375 000 kr  
 
Överskott på projektet                                                 5 000 kr 
 
Sammanfattning 
I samarbete mellan fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen genomförs 
utbyten av golv i kommunens gymnastikhallar. I det här projektet utfördes 
detta i Gröndalsskolans idrottshall. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Nytt golv 
Gröndalsskolan idrottshall med projektnummer 231069 samt 

 
att  överskottet på 5 000 kronor regleras mot projekt 231005, Investeringar 

oförutsedda fastighetsinvesteringar 
 

 

Samuel Skog,  Stefan Åberg 
Enhetschef Avdelningschef fastighet 

 

Peter Jacobsson 
Områdeschef 
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Projektblad nr KF: TU 051 
Projektblad nr Förvaltning: TU 051 
Upprättad den: 2015-02-25 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Oförutsedda fastighets-
investeringar, årligt anslag 

 Reviderad den: 2020-03-03 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231005 (0820) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor: Se beskrivning Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning; Se beskrivning 

 
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: 

Fastställs i respektive delprojekt. Grundprincip är +/- 0 kr 

 
 
 
 
 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

 
Tekniska kontoret förvaltar omkring 200 000 m2 lokaler för de olika förvaltningarnas verksamheter. Under 
året uppkommer oförutsedda behov av lokalförändringar. Detta är i regel påkallat av snabba 
verksamhetsförändringar eller att man omvärderar sitt lokalbehov. Grundprincipen är att hyresökningar ska 
kunna ske inom förvaltningens befintliga ramtilldelning. Alternativt kan man lämna externt förhyrda objekt till 
förmån för egna lokaler vilket innebär en oförändrad driftbudget. I en omvärld med allt snabbare förändringar 
ser vi behov av ett ökat handlingsutrymme. Ett årligt anslag ökar även möjligheten till snabbare omställning 
av vakanta lokaler. Återrapportering sker i enskilda projekt men även årligen till TU. 
 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta:  0 m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 Årligt Årligt 

anslag 
Driftkostnadsjust./år: tkr/år  Investering beslutad    2022 4500  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: tkr/år  Investeringsbudget       2023 4500  
Avskrivningstid (genomsnitt): 10-33 år  Investeringsplan               2024 4500  
Evakueringskostnad:  0 tkr  Investeringsplan           2025 4500  
   Investeringsplan               2026 4500  
Kalkylnivå 0-3: X  Investeringsplan           2027 4500  
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering             
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Övrig information från förvaltningen 

 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef fritid ger återkoppling gällande anordnande av 
föreningsgala.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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