
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2020-03-03 1(2)

Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen

Dag, tid: 2020-03-03, kl. 09:30 – ca 12:00

Plats: Ks-salen

Övrigt:

Ärenden: Dnr: Sida:

Beslutsärenden
1 Motion- Krav vid kommunal upphandling av om- 

eller nybyggnation
KS.2018.346 3 - 8

Anmälan delegation
2 Redovisning av delegationsbeslut KS.2020.131 9 - 10

3 Personalutskottets protokoll KS.2020.21 11 - 22

4 Tekniska utskottets protokoll KS.2020.83 23 - 51

Ärenden från utskottet
5 Åtgärder för stadsbusstrafik, projekt 210024, 

Trafiksignaler buss Värnamo
KS.2020.123 52 - 58

6 Planskild GC-passage Götavägen KS.2019.603 59 - 65

7 Trafikbuller vid Enehagskolans skolgård KS.2020.126 66 - 75

8 Förändring av leveransavtal till närvärmeavtal i 
kransorter 

KS.2020.127 76 - 103

9 Ansökan om medel för utökat öppethållande för 
Värnamobadet

KS.2019.709 104 - 114

10 Medborgarinitiativ- Båtbrygga med lift för 
funktionsvarierade och andra som behöver hjälp med 
att förflytta sig i och ur en båt

KS.2019.331 115 - 120

11 Värnamo pumpstation 4  KS.2020.128 121 - 124

12 Överföringsledningar VA, Pålslund- Bredaryd KS.2013.69 125 - 126

Beredningsärenden
13 Revisionsrapport- Granskning av löneprocessen KS.2019.686 127 - 151
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14 Revisionsrapport- Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

KS.2019.685 152 - 184

15 Internationella företagsnätverket/ Företagsvänner - 
redovisning 2019

KS.2017.151 185 - 186

16 Ny kravpolicy KS.2020.87 187 - 193

Informationsärenden
17 Kommundirektören informerar 2020 KS.2020.6

18 Bokslut 2019

19 Överförmyndarverksamheten

20 Meddelanden KS.2020.122 194 - 277

21 Övriga ärenden

Hans-Göran Johansson
Ordförande

Riitta Andersson
Sekreterare
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-02-19 

Justerare

§ 10 Dnr: UHN.2018.145

Motion – Krav vid kommunal upphandling av om- 
eller nybyggnation

Beslut
Upphandlingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisningen till att upphandlade myndigheter 
redan har skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor för upphandlingar 
av byggentreprenader över tröskelvärdet 52 620 561 kr 2019.

Reservationer
 Anja Johansson (S) och Mikael Andersson (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Anja Johansson yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar i motion daterad 23 maj 2018 att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en standardtext som ska ingå 
i upphandling av om- eller nybyggnation. Texten skall innebära att 
kommunen och/eller kommunens bolag ges rätt att när som helst under 
pågående byggnadsarbete gå in och granska samt följa upp att det som 
utlovades i upphandlingen också följs.

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelning föreslår upphandlingsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige  
att avslå motionen med hänvisningen till att upphandlade myndigheter 
redan har skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor för upphandlingar 
av byggentreprenader över tröskelvärdet 52 620 561 kr 2019. 

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 5 
november 2019.

Yrkanden
Anja Johansson (S) yrkar bifall.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.
 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-05

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2018.145

 1 (3)

Motion – Krav vid kommunal upphandling av om- 
eller nybyggnation

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna yrkar i motion daterad 23 maj 2018           
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en standardtext 
som ska ingå i upphandling av om- eller nybyggnation. Texten 
skall innebära att kommunen och/eller kommunens bolag ges 
rätt att när som helst under pågående byggnadsarbete gå in och 
granska samt följa upp att det som utlovades i upphandlingen 
också följs.

Beslutsförslag

Upphandlingsavdelning föreslår upphandlingsnämnden besluta 
föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen med hänvisningen till att upphandlade 
myndigheter redan har skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor 
för upphandlingar av byggentreprenader över tröskelvärdet 
52 620 561 kr 2019.

Mattias Hultqvist
Upphandlingschef
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 2 (3)

Utredning

Upphandlingsavdelningen har haft dialog med tekniska 
förvaltningen.

Upphandlade myndigheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga 
villkor för upphandlingar av byggentreprenader över 
tröskelvärdet 52 620 561 kr 2019

Den upphandlande myndighet ska då ställa krav på att den 
leverantör som har tilldelats ett kontrakt som avser en 
byggentreprenad eller som avser en tjänst som ska 
tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av 
myndigheten, ska ange namn på och kontaktuppgifter för de 
underleverantörer som anlitas och för underleverantörernas 
legala ställföreträdare. Uppgifterna ska lämnas innan 
leverantören påbörjar fullgörandet av kontraktet.

Rättvist byggande

Rättvist byggande är ett samarbete mellan ett flertal 
tillsynsmyndigheter och branschorganisationer: 
Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, 
Arbetsmiljöverket och Fair Play Bygg

Arbetet med Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid 
upphandling och avtalsskrivning till kontroller på 
byggarbetsplatser. 

Samtliga entreprenörer på byggarbetsplatserna ska vara kända 
och kontrollerade.

Alla misstankar om oegentligheter bör anmälas till Fair Play 
Bygg, en oberoende organisation som tar emot tips om 
brottslighet i byggbranschen.

Visionen med Rättvist byggande är att branschen ska veta att det 
inte lönar sig att fuska på byggarbetsplatser. De seriösa 
företagen ska attraheras av en sund konkurrens på lika villkor. 
Antagna entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter samt 
ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och 
semester. Detta gäller även underentreprenörerna. På 
byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och 
arbetstillstånd. 
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Dagsläget i Värnamo kommun

Värnamo kommuns vision ”den mänskliga tillväxtkommunen, 
40 000 invånare 2035” och värdegrund sammanfaller med 
intensionerna i rättvist byggande. 

Värnamo kommun arbetar idag ingående med 
avtalskategoriserad uppföljning av upphandlade avtal av 
tjänster, varor och byggentreprenader. Uppföljningen sker bland 
annat med hjälp av systemverktyg och täta dialoger med 
leverantörerna. Uppföljningen ska leda till att 
leverantörerna/entreprenörerna levererar den kvalitet som 
kommunen efterfrågat. 

SKL Kommentus har en viktig roll att bistå upphandlande 
myndigheter med hjälp i form av uppföljning och kunskap i 
olika kollektivavtal på samma sätt som de bistår upphandlande 
myndigheter för sociala och etiska krav.

Värnamo kommun använder sig av SKL Kommentus instrument 
för uppföljning av sociala och etiska krav.  

Sammanfattning

Upphandlingsavdelningen ställer sig positiva till ”rättvist 
byggande”. Om Värnamo kommun ska öka kraven vid 
upphandling och avtalsskrivningen samt kontroller på 
byggarbetsplatser bör resurser tillföras verksamheterna.

Riskbedömning  

Visionen med Rättvist byggande innebär väldigt mycket av 
upphandlande myndighet i form av resurser. Resurser som 
upphandlingsavdelningen och tekniska förvaltningen idag inte 
har. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-08-13 

Justerare

§ 270 Dnr: KS.2018.346

Motion- Krav vid kommunal upphandling av om- 
eller nybyggnation

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att    återremittera motionen till upphandlingsnämnden i samråd med 

tekniska för att få motionens att-sats besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar i motion daterad 23 maj 2018           
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en standardtext 
som ska ingå i upphandling av om- eller nybyggnation. Texten 
skall innebära att kommunen och/eller kommunens bolag ges 
rätt att när som helst under pågående byggnadsarbete gå in och 
granska samt följa upp att det som utlovades i upphandlingen 
också följs.

Motionen har remitterats till upphandlingsnämnden att besvaras 
i samråd med tekniska utskottet.

Upphandlingsnämnden beslutade 10 september 2019, § 76 
föreslå kommunfullmäktige besluta
att   avslå motionen ”Krav vid kommunal upphandling av om- 

eller nybyggnation”.

 

Beslut expedieras till:
Upphandlingsnämnden
Tekniska utskottet
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Motion till Värnamo Kommunfullmäktige. 

Krav vid kommunal upphandling av om- eller nybyggnation

Värnamo den 23 maj 2018
Socialdemokraterna i Värnamo Kommunfullmäktige genom 
Anette Myrvold, Azra Muranovic, Bo Svedberg, Gun-Britt Klingberg. 

 

Socialdemokraterna vill ha inskrivet i upphandlingspolicyn att leverantörer till Värnamo 
Kommun skall ha gällande kollektivavtal eller liknande. Detta har vi inte fått igenom i 
Kommunstyrelsen, men efter olika diskussioner enades vi till slut om att skriva in, i 
ägardirektiven till våra kommunala bolag, att upphandling av entreprenörer också skulle 
innehålla sociala och etiska krav. Denna skrivning har följts upp vid olika tillfällen. 
Angående VKIAB upphandling av Tage & Söner skedde det bland annat på ägarsamråden 
i november 2015 och 2016 samt vid ett flertal tillfällen därefter i kommunfullmäktige. 
Svaren från styrelsens ordförande har varje gång varit att man har tagit hänsyn till detta 
och fått garantier, men att det är generalentreprenören som är ansvarig för arbetet. 

Bland annat har sagts:  
- Att det i upphandlingsunderlagen finns krav om arbetsmiljö men det är 
generalentreprenören som har ansvaret och att VKIAB skall kolla upp att det följs, samt 
att det skall noteras i dokumentationen. Detta anses som  en kvalitetskontroll. 
- Att styrelsen noterat att fackförbundet Byggnads har gjort ronder vid ett flertal 
tillfällen, bl.a. en tillsyn 12 januari 2017.  Byggnads såg att utländska arbetare saknade 
relevanta dokument för att få arbeta i Sverige.
- Att Arbetsmiljöverket har gjort kontroller och deras protokoll (6 sept 2016) visar att 
åtgärder behöver vidtas. Uppföljande inspektioner skedde. 

De nu offentliggjorda uppgifterna (VN 28 april 2018) visar att de missförhållanden som 
Byggnads och Arbetsmilöverket pekade på existerat. Underleverantörer har haft personal 
som saknat arbetstillstånd och arbetsmiljön har brustit. Det är inte acceptabelt. Det 
måste finnas ordning och reda. Och verksamheter som är både offentligt ägda och 
finansierade anser vi har ett extra stort ansvar för att hålla sig inom lagar och avtals 
regelverk . Schyssta villkor skall gälla på svensk arbetsmarknad. 

Därför krävs det ytterligare åtgärder för att se hur upphandlade tjänster och avtal kan 
följas upp löpande på ett betydligt bättre sätt än vad som skett i ovanstående. Möjlighet 
till större insyn och uppföljning skall ingå i upphandlingsavtalet. Vi anser att förbättringar 
måste till för att undvika liknande missförhållanden i framtiden.

(S) Vision:
Värnamo, en 
framtidskommun 
för alla

Övergripande mål:
Jobb och framtidstro; 
”Verksamheten i Värnamo Kommun 
ska främja fler och bättre jobb”

Ansvar för kommande 
generationer; ”Verksamheten i 
Värnamo Kommun ska på ett 
meningsfullt och långsiktigt hållbart 
sätt främja trygg och skapande miljö”.

Pålitlig samhällsservice; 

”Verksamheten i Värnamo Kommun 
ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt 
möta medborgarna”

Skattepengar skall inte medverka till ekonomisk 
brottslighet, osund konkurrens eller annan tvivelaktig 
verksamhet. Som förtroendevalda har vi ett ansvar att 
ha god ekonomisk hushållning, beakta lagstiftning och 
avtal samt hålla god ordning och reda. 

Angående det nyligen offentliggjorda missförhållandet 
på Gummifabriken när underleverantörer till dåvarande 
generalentreprenör hade personer som helt saknade 
godkända arbetsrättsliga dokument och tillstånd. Detta 
pekar på behovet av att strama upp avtalstexter och 
uppföljning. För att i framtiden stärka garantierna för 
att detta inte upprepas
Yrkar vi att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram en standardtext som ska ingå i upphandling 
av om- eller nybyggnation. Texten skall innebära 
att kommunen och/eller kommunens bolag ges 
rätt att när som helst under pågående 
byggnadsarbete gå in och granska samt följa upp 
att det som utlovades i upphandlingen också följs.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-03-03 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut                   
nr 69-74/2019.
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 FÖRTECKNING

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
 16 april 2019 § 159.

Nummer DELGIVET
KS 2019-12-

69/19 Servitutsavtal VA Bor 3:13, avtalsnr: S890
70/19 Nyttjanderättsavtal Bor 1:18, Skanova. Avtalsnr: Nu297.
71/19 Nyttjanderättsavtal Bor 1:195, Skanova. Avtalsnr: Nu298.
72/19 Arrendeavtal Forsheda 1:24, m.fl. Avtalsnr: J35
73/19 Nyttjanderättsavtal, del av Djuragärde 1:5.
74/19 Köpekontrakt Helmershus 6:105, försäljning bostadstomt 

tomtkön. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 28 Dnr: TU.2019.213

Åtgärder för stadsbusstrafik, projekt 210024, 
Trafiksignaler Buss Värnamo.

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att    ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra trafikutredningar 

med stadsbusstrafik som prioritering i korsningar:  
Myntgatan-Viadukten-Köpmansgatan,
Viadukten-Halmstadsvägen-Bangårdsgatan. 

Ärendebeskrivning
Länstrafiken har infört hybridbussar i Värnamo. Samtidigt som detta 
sker ändras tidtabeller och vi får tre olika basslingor i staden med 
avgång varje halvtimme. För att möjliggöra tre basslingor i Värnamo 
krävdes vissa ombyggnader och anpassningar i trafikmiljön.
Satsningen som görs tillsammans med Jönköpings Länstrafik, innebär 
helt nya möjligheter att försörja Värnamo med kollektivtrafik, och blir 
en förutsättning för framtidens hållbara och förtätade Värnamo. 
Värnamo har också en tradition av att hittills inte ha nyttjat 
kollektivtrafik i någon större utsträckning, vilket är en kultur som nu ska 
ändras.           
I de åtgärderna finns planering för trafikljusreglering i tre korsningar:
- Myntgatan-Viadukten-Köpmansgatan
- Viadukten-Halmstadsvägen-Bangårdsgatan
- Doktorgatan-Götavägen

Idag är det inte samma förutsättningar som när man började planera 
trafikljusreglering i ovan nämnda korsningar. Trafikmängden har ökat 
betydligt av personbilar och betydligt flera bussar som körs per 
tim./korsningen. För att kunna besluta om vilket typ av trafikåtgärder 
som behöves, måste det göras en trafikutredning för korsningar: 
Myntgatan-Viadukten-Köpmangatan och Viadukten-Halmstadsvägen-
Bangårdsgatan. Utredning bör visa: 
Behov av trafikljus
1. Om det uppstår trafikljusreglerings behov: 
- Vilket trafikljussystem behovs
- Vilka bussar bör prioriteras

Bussarna körs i blandtrafik vilket innebär att konsekvensen varierar för 
övriga trafikanter. Vilka är konsekvenserna?
2. Om utredning visar att trafikljusreglering inte är lämpligt att 

installeras i korsningar:
- Finns det något annat vi borde tänka på för att underlätta 

framkomligheten för stadsbussarnas trafik. Och samtidigt göra det 
attraktivare för medborgarna att välja åka buss istället för att välja 
bilen.  

52



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

Korsning Doktorgatan-Götavägen behöver en ombyggnation. Den 
korsningen kommer att utredas samtidigt med utredningen av 
Götavägen i helheten. Utredningen görs av tekniska förvaltningen 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 att    ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra trafikutredningar 

med stadsbusstrafik som prioritering i korsningar:  
Myntgatan-Viadukten-Köpmansgatan,
Viadukten-Halmstadsvägen-Bangårdsgatan.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-28

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.213

 1 (2)

Åtgärder för stadsbusstrafik, projekt 210024, 
Trafiksignaler Buss Värnamo.

Ärendebeskrivning

Länstrafiken har infört hybridbussar i Värnamo. Samtidigt som 
detta sker ändras tidtabeller och vi får tre olika basslingor i 
staden med avgång varje halvtimme. För att möjliggöra tre 
basslingor i Värnamo krävdes vissa ombyggnader och 
anpassningar i trafikmiljön.

Satsningen som görs tillsammans med Jönköpings Länstrafik, 
innebär helt nya möjligheter att försörja Värnamo med 
kollektivtrafik, och blir en förutsättning för framtidens hållbara 
och förtätade Värnamo. Värnamo har också en tradition av att 
hittills inte ha nyttjat kollektivtrafik i någon större utsträckning, 
vilket är en kultur som nu ska ändras.           

I de åtgärderna finns planering för trafikljusreglering i tre 
korsningar:
- Myntgatan-Viadukten-Köpmansgatan
- Viadukten-Halmstadsvägen-Bangårdsgatan
- Doktorgatan-Götavägen

Idag är det inte samma förutsättningar som när man började 
planera trafikljusreglering i ovan nämnda korsningar. 
Trafikmängden har ökat betydligt av personbilar och betydligt 
flera bussar som körs per tim./korsningen. För att kunna besluta 
om vilket typ av trafikåtgärder som behöves, måste det göras en 
trafikutredning för korsningar: Myntgatan-Viadukten-
Köpmangatan och Viadukten-Halmstadsvägen-Bangårdsgatan. 
Utredning bör visa: 

Behov av trafikljus

1. Om det uppstår trafikljusreglerings behov: 
- Vilket trafikljussystem behovs
- Vilka bussar bör prioriteras

Bussarna körs i blandtrafik vilket innebär att konsekvensen 
varierar för övriga trafikanter. Vilka är konsekvenserna?
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-28

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.213

 2 (2)

2. Om utredning visar att trafikljusreglering inte är lämpligt att 
installeras i korsningar:

- Finns det något annat vi borde tänka på för att underlätta 
framkomligheten för stadsbussarnas trafik. Och samtidigt 
göra det attraktivare för medborgarna att välja åka buss 
istället för att välja bilen.  

Korsning Doktorgatan-Götavägen behöver en ombyggnation. 
Den korsningen kommer att utredas samtidigt med utredningen 
av Götavägen i helheten. Utredningen görs av tekniska 
förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att     ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra 
trafikutredningar med stadsbusstrafik som prioritering i 
korsningar:  
Myntgatan-Viadukten-Köpmansgatan,
Viadukten-Halmstadsvägen-Bangårdsgatan.

Anita Zukanovic Jesper du Rietz
Projektledare Förvaltningschef
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1
• Trafikmängd G: 2100 (Myntgatan) 

• Trafikmängd H: 5000 (Viadukten)

•  Trafikmängd I: 2650 (Luddögatan) 

• Trafikmängd J: 5000 
(Köpmansgatan) 

• Riktning G-J: Linje 53, totalt 2 
bussar/timman

• Riktning G-H: Linje 51, 53, 202 och 
275 totalt 7 bussar/timman 

• Riktning H-G: Linje 51, 53, 202, 
275 och 500 totalt 9 
bussar/timman

• Riktning J-G: Linje 53, totalt 2 
bussar/timma. 

• Riktning G-J passerar i anslutning 
ut från G ett övergångställe på J. 

• Riktning till och från gata I 
behöver ingen prioritet.

J

I

H

G
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2
• Trafikmängd D: 5000 

(Bangårdsgatan, 
mätpunkten ligger 
längre norr ut från 
kartan) 

• Trafikmängd E: 
12500 
(Halmstadsvägen)

• Trafikmängd F: 5000 
(Viadukten) 

• Riktning F-E: Linje 51, 
53, 202 och 275 
totalt 7 
bussar/timma 

• Riktning E-F: Linje 51, 
53, 202, 275 och 500 
totalt 9 
bussar/timma. 

• Riktning till och från 
gata D behöver 
ingen prioritet.

E

F

D
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3
• Trafikmängd A: 7100 

(Götavägen norr, mätpunkten 
ligger längre norr ut från 
kartan) 

• Trafikmängd B: 5000 
(Doktorsgatan) 

• Trafikmängd C: 6200 
(Götavägen söder, 
mätpunkten ligger längre 
söder ut från kartan) 

• Riktning B-A: Linje 202+500, 
totalt 4 bussar/timma. 

• Riktning A-B: Linje 51 och 202, 
totalt 4 bussar/timma. 

• Riktning C-B: Linje 500, totalt 
2 bussar/timma. 

• Riktning B-C, behöver ingen 
prioritet.

A

C

B
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§ 29 Dnr: TU.2019.155

Planskild GC-passage Götavägen, 
cirkulationsplats och busshållplatser

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att     godkänna information 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med 

samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen 
för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna denna alternativa lösning till 

budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med 
kostnader gällande anslutning till nytt 
exploateringsområde Mossle samt trafiksäkerhetshöjande 
passage över Götavägen. 

Ärendebeskrivning
Detaljplaneområde Mossle är beläget i den sydvästra delen av 
Värnamo stad, strax söder om Värnamo sjukhus och norr om 
väg 27 och är cirka 19,5 hektar stort. Detaljplanen möjliggör 
byggnation av 250–300 bostäder. Planen möjliggör även för 
byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en 
förskola med sex avdelningar. 

Vid det nya detaljplaneområdet Mossle är trafikbullernivån för 
hög, för att nå godkända trafikbullernivåer borde 40 km/timme 
vara den högsta tillåtna hastigheten. Idag är det 60 km/timme 
som är den högsta tillåtna hastigheten på den sträckan av 
Götavägen. 

Tekniska förvaltningen har arbetat med frågan och diskuterat 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Jönköping om 
vad som behöver göras för att sänka hastigheten till 40 
km/timme på Götavägen. Götavägen är en högtrafikerad infart 
till Värnamo. Götavägen är 8 meter bred. Gång- och cykelväg är 
fritt liggande från biltrafiken med en skyddsremsa minst 4 meter 
från Götavägen. För att sammanfatta detta, hela miljön runt 
Götavägen ger inte intrycket att det är en väg med högsta tillåtna 
hastighet 40 km/timme. I detaljplanen finns separerat 
vänsterkörfält mot detaljplaneområdet Mossle. Separerat 
vänstersväng kommer inte att uppfylla funktion att sänka 
hastigheten.                                 

Förslaget är att bygga en cirkulationsplats med plancykelpassage 
och övergångställe på Götavägen, istället för vänstersväng mot 
nya Mossle-området. Lösningen med cirkulationsplats med mera 
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kan vara ett alternativ istället för planskild trafiklösning (bro) 
över Götavägen, men samtidigt hindrar inte möjligheten att 
bygga planskild trafiklösning (bro) om framtiden visar att den 
behövs. En planskild trafiklösning sänker inte bilhastigheten, 
men däremot ger den en säker väg till oskyddade trafikanter 
över Götavägen.

Den befintliga gång- och cykelvägen kommer att behöva 
justeras och anslutas vid cirkulationsplatsen. 
Detaljplanen ger möjlighet att flytta på linjen mellan 
markanvändning ”gata” och ”park” eller plantering. På 
plankartan regleras linjen som ”illustrationslinjer ej avsedda att 
fastställas”. Detta innebär att man kan flytta på linjer en bit vid 
behov. 

Bedömningen är att vi har stöd i detaljplanen för att genomföra 
den föreslagna åtgärderden, alltså en cirkulationsplats. 
Cykelvägen kan flyttas och den får finnas inom området med 
markanvändning ”park” eller ”plantering”.  
Projektering och byggnation av cirkulationsplats är beräknad att 
kosta 2,5 miljoner kronor.

Förslag till beslut
 att    godkänna information                                                                           
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen           
för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.                                                        
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta                            
att överlämna denna alternativa lösning till                                          
budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med    
kostnader gällande anslutning till nytt exploateringsområde 
Mossle samt trafiksäkerhetshöjande passage över Götavägen.  

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: 2019.155

 1 (2)

Planskild GC-passage Götavägen, cirkulationsplats

Ärendebeskrivning

Detaljplaneområde Mossle är beläget i den sydvästra delen av 
Värnamo stad, strax söder om Värnamo sjukhus och norr om 
väg 27 och är cirka 19,5 hektar stort. Detaljplanen möjliggör 
byggnation av 250–300 bostäder. Planen möjliggör även för 
byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en 
förskola med sex avdelningar. 

Vid det nya detaljplaneområdet Mossle är trafikbullernivån för 
hög, för att nå godkända trafikbullernivåer borde 40 km/timme 
vara den högsta tillåtna hastigheten. Idag är det 60 km/timme 
som är den högsta tillåtna hastigheten på den sträckan av 
Götavägen. 

Tekniska förvaltningen har arbetat med frågan och diskuterat 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Jönköping om 
vad som behöver göras för att sänka hastigheten till 40 
km/timme på Götavägen. Götavägen är en högtrafikerad infart 
till Värnamo. Götavägen är 8 meter bred. Gång- och cykelväg är 
fritt liggande från biltrafiken med en skyddsremsa minst 4 meter 
från Götavägen. För att sammanfatta detta, hela miljön runt 
Götavägen ger inte intrycket att det är en väg med högsta tillåtna 
hastighet 40 km/timme. I detaljplanen finns separerat 
vänsterkörfält mot detaljplaneområdet Mossle. Separerat 
vänstersväng kommer inte att uppfylla funktion att sänka 
hastigheten.                                 

Förslaget är att bygga en cirkulationsplats med plancykelpassage 
och övergångställe på Götavägen, istället för vänstersväng mot 
nya Mossle-området. Lösningen med cirkulationsplats med mera 
kan vara ett alternativ istället för planskild trafiklösning (bro) 
över Götavägen, men samtidigt hindrar inte möjligheten att 
bygga planskild trafiklösning (bro) om framtiden visar att den 
behövs. En planskild trafiklösning sänker inte bilhastigheten, 
men däremot ger den en säker väg till oskyddade trafikanter 
över Götavägen.
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 2 (2)

Den befintliga gång- och cykelvägen kommer att behöva 
justeras och anslutas vid cirkulationsplatsen. 

Detaljplanen ger möjlighet att flytta på linjen mellan 
markanvändning ”gata” och ”park” eller plantering. På 
plankartan regleras linjen som ”illustrationslinjer ej avsedda att 
fastställas”. Detta innebär att man kan flytta på linjer en bit vid 
behov. 

Bedömningen är att vi har stöd i detaljplanen för att genomföra 
den föreslagna åtgärderden, alltså en cirkulationsplats. 

Cykelvägen kan flyttas och den får finnas inom området med 
markanvändning ”park” eller ”plantering”.  

Projektering och byggnation av cirkulationsplats är beräknad att 
kosta 2,5 miljoner kronor.

 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att     godkänna information 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med 

samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen 
för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna denna alternativa lösning till 
budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med 
kostnader gällande anslutning till nytt 
exploateringsområde Mossle samt trafiksäkerhetshöjande 
passage över Götavägen. 

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-02 

Justerare

§ 417 Dnr: KS.2019.603

Planskild GC-passage Götavägen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   överlämna ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Detaljplaneområde Mossle är beläget i den sydvästra delen av 
Värnamo stad, strax söder om Värnamo sjukhus och norr om 
väg 27 och är cirka 19,5 hektar stort. Detaljplanen möjliggör 
byggnation av 250–300 bostäder. Planen möjliggör även för 
byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en 
förskola med sex avdelningar. 

I samband med detaljplanearbetet och projekteringen av gata, 
VA, dagvattenanläggning, torgyta etcetera har tekniska 
förvaltningen tillsammans med trafikplaneraren kommit fram till 
att en planskild passage över Götavägen är den bästa lösningen 
för de oskyddade trafikanterna såväl som biltrafiken och 
blåljustrafiken

Två typer av planskilda korsningar har utretts, tunnel och bro. 
Utredningen kom fram till att varken en bro eller en tunnel är att 
rekommendera utan en kombination.
En utredning har tagits fram som visar att det är tekniskt möjligt 
att sänka Götavägen och bygga en gång- och cykelbro över den.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen men 
har ännu inte vunnit laga kraft. Projekteringen är beräknad att 
kosta cirka 1,5 miljoner kronor. Totalkostnad 12–15 miljoner 
kronor för hela byggnationen inklusive projektering.

Tekniska utskottet beslutade 12 november 2019, § 213 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att tekniska förvaltningen får i uppdrag efter beslut i tekniska 

utskottet, att slutföra projekteringen av sänkning av 
Götavägen samt gång- och cykelbro över Götavägen efter 
att detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnadsbedömning för 
projektering, cirka 1,5 miljoner kronor.  Totalkostnad      
12–15 miljoner kronor för hela byggnationen inklusive 
projektering.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Ekonomiavdelningen
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§ 30 Dnr: TU.2020.17

Trafikbuller vid Enehagskolans skolgård

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att godkänna information 
att tekniska utskottet rekommenderar alternativ 1. 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Alternativ 1:
att     ansöka hos kommunfullmäktige om extra 

investeringsmedel med 1,5 miljoner kronor för att köpa in 
och montera bullerskydd vid den nya delen av Enehagens 
skola.

Alternativ 2:                                                                    
att  ombudgetera 1,5 miljoner kronor från projektet: GC- 

vägar (TU prioriterar), projektnummer: 211001 till ett nytt 
projekt trafikbullerskydd vid Enehagens skolgård, för att 
köpa in och montera bullerskydd vid den nya delen av 
Enehagens skola.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har utökat skolgården söderut vid 
Enehagens skola så att en del av skolgården ligger nära den 
trafikerade Lagastigen. I samband med detta var ett måste att 
undersöka trafikbuller från Lagastigen. Samt med utökad 
skolgård behövdes utredas vilken omfattning det är på 
bullerskydd som erfordras för att uppfylla gällande riktvärden 
för skolgårdar. Eftersom skolgården har utökats, räknas gården 
som ”ny skolgård.”

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på 
skolgårdar från väg- och spårtrafik. Vägledningen redovisas i 
”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik” (NV-01534-17).
Vägledningen tar upp riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg- och spårtrafik och riktar sig tillsynsmyndigheter enligt 
miljöbalken som besvarar remisser, handlägger
anmälningar och bedriver tillsyn över barns utomhusmiljö vid 
skolor, förskolor och fritidshem. Vägledningen är framtagen 
med anledning av Naturvårdsverkets ansvar för 
tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen 3 kap. 2 § 
(2011:13). Vägledningen är framtagen i samråd med 
Folkhälsomyndigheten.

Ny skolgård
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller 
spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som 
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årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa 
nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör 
underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att 
förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan 
vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA 
som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA 
överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.

Trafikbullers utredning visar följande resultat: 
Beräkningarna har utförts enligt nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafikbuller, SNV rapport 4653 och genomförts i 
programmet SoundPlan ver 8.1. För skolgården redovisas 
resultaten som ljudutbredningskartor i färg i steg om 5 dB. 
Ljudnivån redovisas på 1,5 meter över mark. För de befintliga 
bostäderna söder om Lagastigen redovisas resultaten som 
ljudnivåer vid fasad i tabellform.

I Bilaga 01 och 02 redovisas resultaten utan bullerskyddsskärm. 
Av resultaten framgår att de ekvivalenta ljudnivåerna (bilaga 01) 
med marginal överskrider gällande riktvärde 50 dBA och att 
man på en stor del av skolgården har ljudnivåer inom intervallet 
55 – 60 dBA. Även riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dBA 
överskrids på stor del av skolgården (bilaga 02).
Bilaga 03 och 04 redovisar resultat där erforderlig höjd på 
bullerskyddet beräknats för att hela skolgården skall uppfylla 
riktvärdet 50 dBA. Den erforderliga höjden för bullerskärmen 
har beräknats till 2,1 meter. Den denna höjd och läge får hela 
skolgården en betydande bullerdämpning och ingen del 
överskrider vare sig 50 dBA ekvivalent eller 70 dBA maximal 
ljudnivå.

I bilagorna redovisas också ljudnivåer vid bostadsfasaderna 
söder om Lagastigen. Om man jämför både de ekvivalenta 
ljudnivåerna (bilaga 01 mot 03) samt de maximala ljudnivåerna 
(bilaga 02 mot 04) framgår det att inga bostäder får några ökade 
ljudnivåer med anledning av bullerskyddsskärmen vid 
skolgården.
Trafikbullerutredningen visar att buller överstiger riktvärde och 
att bullerskydd måste monteras vid den nya delen av Enehagens 
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skolgård. Beräknad kostnad för inköp och montering av 
bullerskydd är 1,5 miljoner kronor.
För att komma vidare i ärendet behövs beslutet tas, nedan följer 
två alternativ.

1. Nytt projekt med 1,5 miljoner kronor som investeringsbudget. 
2. Ombudgetera 1,5 miljoner kronor från projektet: GC- vägar (TU 

prioriterar), projektnummer: 211001.

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att godkänna information 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Alternativ 1:
att     ansöka hos kommunfullmäktige om extra investeringsmedel med 

1,5 miljoner kronor för att köpa in och montera bullerskydd vid 
den nya delen av Enehagens skola.

Alternativ 2:                                                                                                                                      
att  ombudgetera 1,5 miljoner kronor från projektet: GC- vägar (TU 

prioriterar), projektnummer: 211001 till ett nytt projekt 
trafikbullerskydd vid Enehagens skolgård, för att köpa in och 
montera bullerskydd vid den nya delen av Enehagens skola.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.17

 1 (3)

Trafikbuller vid Enehagens skolgården

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har utökat skolgården söderut vid 
Enehagens skola så att en del av skolgården ligger nära den 
trafikerade Lagastigen. I samband med detta var ett måste att 
undersöka trafikbuller från Lagastigen. Samt med utökad 
skolgård behövdes utredas vilken omfattning det är på 
bullerskydd som erfordras för att uppfylla gällande riktvärden 
för skolgårdar. Eftersom skolgården har utökats, räknas gården 
som ”ny skolgård.”

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på 
skolgårdar från väg- och spårtrafik. Vägledningen redovisas i 
”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik” (NV-01534-17).
Vägledningen tar upp riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg- och spårtrafik och riktar sig tillsynsmyndigheter enligt 
miljöbalken som besvarar remisser, handlägger
anmälningar och bedriver tillsyn över barns utomhusmiljö vid 
skolor, förskolor och fritidshem. Vägledningen är framtagen 
med anledning av Naturvårdsverkets ansvar för 
tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen 3 kap. 2 § 
(2011:13). Vägledningen är framtagen i samråd med 
Folkhälsomyndigheten.

Ny skolgård
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller 
spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som 
årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa 
nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör 
underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att 
förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan 
vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA 
som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA 
överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.
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Trafikbullers utredning visar följande resultat: 

Beräkningarna har utförts enligt nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafikbuller, SNV rapport 4653 och genomförts i 
programmet SoundPlan ver 8.1. För skolgården redovisas 
resultaten som ljudutbredningskartor i färg i steg om 5 dB. 
Ljudnivån redovisas på 1,5 meter över mark. För de befintliga 
bostäderna söder om Lagastigen redovisas resultaten som 
ljudnivåer vid fasad i tabellform.

I Bilaga 01 och 02 redovisas resultaten utan bullerskyddsskärm. 
Av resultaten framgår att de ekvivalenta ljudnivåerna (bilaga 01) 
med marginal överskrider gällande riktvärde 50 dBA och att 
man på en stor del av skolgården har ljudnivåer inom intervallet 
55 – 60 dBA. Även riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dBA 
överskrids på stor del av skolgården (bilaga 02).

Bilaga 03 och 04 redovisar resultat där erforderlig höjd på 
bullerskyddet beräknats för att hela skolgården skall uppfylla 
riktvärdet 50 dBA. Den erforderliga höjden för bullerskärmen 
har beräknats till 2,1 meter. Den denna höjd och läge får hela 
skolgården en betydande bullerdämpning och ingen del 
överskrider vare sig 50 dBA ekvivalent eller 70 dBA maximal 
ljudnivå.

I bilagorna redovisas också ljudnivåer vid bostadsfasaderna 
söder om Lagastigen. Om man jämför både de ekvivalenta 
ljudnivåerna (bilaga 01 mot 03) samt de maximala ljudnivåerna 
(bilaga 02 mot 04) framgår det att inga bostäder får några ökade 
ljudnivåer med anledning av bullerskyddsskärmen vid 
skolgården.

Trafikbullerutredningen visar att buller överstiger riktvärde och 
att bullerskydd måste monteras vid den nya delen av Enehagens 
skolgård. Beräknad kostnad för inköp och montering av 
bullerskydd är 1,5 miljoner kronor.
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För att komma vidare i ärendet behövs beslutet tas, nedan följer 
två alternativ.

1. Nytt projekt med 1,5 miljoner kronor som investeringsbudget. 
2. Ombudgetera 1,5 miljoner kronor från projektet: GC- vägar 

(TU prioriterar), projektnummer: 211001.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna information 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Alternativ 1:
att     ansöka hos kommunfullmäktige om extra 

investeringsmedel med 1,5 miljoner kronor för att köpa in 
och montera bullerskydd vid den nya delen av Enehagens 
skola.

Alternativ 2:                                                                                                                                      
att  ombudgetera 1,5 miljoner kronor från projektet: GC- 

vägar (TU prioriterar), projektnummer: 211001 till ett nytt 
projekt trafikbullerskydd vid Enehagens skolgård, för att 
köpa in och montera bullerskydd vid den nya delen av 
Enehagens skola.

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef

71



72



73



74



75



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 32 Dnr: TU.2020.16

Förändring av leveransavtal till närvärmeavtal  i 
kransorter

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna att tidigare övergripande leveransavtal

närvärme upphör och ersätts av närvärmeavtal på berörda
anläggningar

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
närvärmeavtal för berörda anläggningar

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
investeringsavtal för berörda anläggningar

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
drift- och skötselavtal för kvarstående panncentraler i
Hånger och Kärda

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
överlåtelseavtal för värmepumpanläggningar vid Fryele
skola och Gällaryd skola

Ärendebeskrivning
Under 2014 genomfördes en utredning kring samverkan i driften av 
panncentraler i kransorterna. Utredningen handlade om att se om det 
fanns möjligheter till samverkan mellan Värnamo Energi, 
Finnvedsbostäder och Tekniska förvaltningen. Resultatet av utredningen 
blev att Värnamo Energi övertog driften 2015. Ett övergripande 
leveransavtal tecknades mellan parterna.

Syftet, utöver att effektivisera driften av anläggningarna, var att
”skapa förutsättningar för utveckling av värmeförsörjningen i
kransorterna”. På detta sätt skulle ett framtida närvärmenät kunna 
byggas för möjlighet till anslutning av såväl bostäder som industri.

Arbetet med att se över utbyggnadsmöjligheten tog vid och
Värnamo Energi såg på olika alternativ. Man ansökte om
investeringsstöd Naturvårdsverkets ”Klimatkliv” vilket
beviljades och utbyggnad av närvärmenät startade 2018 i Lanna
och fortsatte i Bor, Bredaryd och Forsheda. Genom att fasa ut de
gamla pannorna och växla över till 100% förnybar uppvärmning 
(2015, 21% fossilbränsle) kommer koldioxidutsläppen minska 
med ca 4000 ton på årsbasis. Till detta kommer övriga abonnenter som senare
ansluter sig till nätet.
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 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

Härmed har huvudsyftet med leveransavtalet uppnåtts snabbare
än väntat i Lanna, Bredaryd, Bor och Forsheda. Vid Fryele skola
och Gällaryd skola har Värnamo Energi inte sett någon
möjlighet till utbyggnad utan har valt att investera i
värmepumpanläggningar. Vid skolan i Hånger och Kärda är
fastbränslepannorna kvar tillsvidare och kan om möjligt vara
föremål för utbyggnad längre fram.

Förslag till beslut
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta                                          
att godkänna att tidigare övergripande leveransavtal 

närvärme upphör och ersätts av närvärmeavtal på berörda 
anläggningar

 att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna 
närvärmeavtal för berörda anläggningar

 att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna 
investeringsavtal för berörda anläggningar

 att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna drift- och .
skötselavtal för kvarstående panncentraler i Hånger och Kärda

 att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna 
överlåtelseavtal för värmepumpanläggningar vid Fryele
skola och Gällaryd skola  

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Förändring av leveransavtal till närvärmeavtal i 
kransorter 

Ärendebeskrivning

Under 2014 genomfördes en utredning kring samverkan i driften 
av panncentraler i kransorterna. Utredningen handlade om att se 
om det fanns möjligheter till samverkan mellan Värnamo 
Energi, Finnvedsbostäder och Tekniska förvaltningen. Resultatet 
av utredningen blev att Värnamo Energi övertog driften 2015. 
Ett övergripande leveransavtal tecknades mellan parterna.

Syftet, utöver att effektivisera driften av anläggningarna, var att
”skapa förutsättningar för utveckling av värmeförsörjningen i
kransorterna”. På detta sätt skulle ett framtida  närvärmenät kunna 
byggas för möjlighet till anslutning av såväl bostäder som industri.

Arbetet med att se över utbyggnadsmöjligheten tog vid och
Värnamo Energi såg på olika alternativ. Man ansökte om
investeringsstöd Naturvårdsverkets ”Klimatkliv” vilket
beviljades och utbyggnad av närvärmenät startade 2018 i Lanna
och fortsatte i Bor, Bredaryd och Forsheda. Genom att fasa ut de
gamla pannorna och växla över till 100% förnybar uppvärmning 
(2015, 21% fossilbränsle) kommer koldioxidutsläppen minska 
med ca 4000 ton på årsbasis. Till detta kommer övriga abonnenter som senare
ansluter sig till nätet.

Härmed har huvudsyftet med leveransavtalet uppnåtts snabbare
än väntat i Lanna, Bredaryd, Bor och Forsheda. Vid Fryele skola
och Gällaryd skola har Värnamo Energi inte sett någon
möjlighet till utbyggnad utan har valt att investera i
värmepumpanläggningar. Vid skolan i Hånger och Kärda är
fastbränslepannorna kvar tillsvidare och kan om möjligt vara
föremål för utbyggnad längre fram.
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Värnamo kommuns Tekniska förvaltning har tillsammans med
kommunledningen och Värnamo Energi förhandlat fram nya
närvärmeavtal som ska ersätta tidigare leveransavtal. De avtal 
som kommer ersätta det övergripande leveransavtalet
daterat 2015-01-23 är:

- Närvärmeavtal till 
o Lindens skola i Lanna
o Bredaryds skola
o Jannelunds förskola
o Forsheda högstadieskola
o Hanahöjskolan, Forsheda
o Förskolorna Fyrklövern och Lillstugan i Forsheda
o Forsgårdens äldreboende i Forsheda
o Kärda skola (med drift- och skötselavtal)
o Hånger skola/förskola (med drift- och skötselavtal)
o Borbackaskolan i Bor
o Borbackaskolan ”gymnastikhall”, Bor
o Bors Högstadieskola
o Förskolan Villa Villekulla i Bor

- Investeringsavtal som ansluter till det ursprungliga
leveransavtalets villkor och intentioner gällande 
investeringar i anläggningar för vilket ett
kostnadstillägg påförs närvärmeleveransen.

- Drift- och skötselavtal för Hånger skola och Kärda skola
där ev. framtida investeringar hanteras.

- Överlåtelseavtal för värmepumpanläggningar vid
skolorna i Fryele och Gällaryd som överförs tillbaka till
Värnamo kommuns ägo som tar ansvar för framtida drift
och skötsel.

Effekten ekonomiskt blir inledningsvis en viss merkostnad för
värmeleverans men ska ställas mot klimatnyttan och den
kostnad som kommunen skulle haft bl. a för renovering av
berörda panncentraler. Se bilagd kostnadsjämförelse.

Tekniska utskottet har att föreslå kommunstyrelsen att besluta
ge uppdrag till Tekniska utskottet/förvaltningen att teckna
erforderliga avtal.
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Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna att tidigare övergripande leveransavtal
närvärme upphör och ersätts av närvärmeavtal på berörda
anläggningar

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
närvärmeavtal för berörda anläggningar

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
investeringsavtal för berörda anläggningar

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
drift- och skötselavtal för kvarstående panncentraler i
Hånger och Kärda

att ge tekniska utskottet/förvaltningen i uppdrag att teckna
överlåtelseavtal för värmepumpanläggningar vid Fryele
skola och Gällaryd skola

Claes Karlsson Jesper du Rietz
Fastighetschef Förvaltningschef
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Sammanställning ( Värnamo Energi) Bilaga ärende

TU 2020:16

Anläggning Kostnad 2019 Närvärme 2020

(beräknad)

Bredaryds skola 844 000 459 000

Forsheda skola högstadiet 515 000 349 000

Forsheda Mellanstadiet 499 000 250 000

Forsgården 422 000 288 000

Hånger skola 290 000 220 000

Bor lågstadiet 922 100 175 000 Bor lågstadie försörjde tidigare även de andra 3 anläggningarna i Bor, men dessa gick i september över till egna anslutningar. Därav att det ser ut som det gör.

Bor Högstadiet 153 500 455 000

Ville villekulla Bor 63 000 100 000

Borskola gårdshus 69 000 105 000

Lanna skola 104 000,0 82 000,0

Kärda skola 155 000,0 119 000,0

Slättö 4-6 194 000,0 69 000,0 Tidigare var det 1 anslutning på Slättö, men nu är det 2 anslutningar.

Slättö 4-6 (ny) 71 000,0

4 230 600 2 742 000

Kapital 1 653 000

4 230 600 4 395 000

Att tänka på:

Mindre kulvertförluster

Kapital underhåll uppräkn.
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Överlåtelseavtal Närvärme
Fryele och Gällaryd

mellan

Värnamo Energi AB

och

Värnamo Kommun 
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1. PARTER

Avtal har träffats mellan

Värnamo Energi AB (leverantör), nedan kallad Leverantören

   Värnamo Energi AB

   Org. nr 556052-6872

   Box 2268

   331 40 Värnamo

   0370-69 41 00

och

Värnamo Kommun (kund), nedan kallad kund

   Värnamo kommun Tekniska förvaltningen

   Org. nr 212000-0555

   331 83 Värnamo

   0370-37 70 00
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2. BAKGRUND
Tekniska förvaltningen hade ett flertal mindre panncentraler i kommunens kransorter. Dessa var i 
behov av förnyelse, dels av åldersskäl men också för att konvertera till mer miljövänliga bränslen. 
Syftet vara även att skapa förutsättningar för utveckling av värmeförsörjningen i kransorterna. 
Tekniska förvaltningen och Värnamo Energi slöt då ett avtal (Övergripande leveransavtal närvärme, 
daterad 2015-01-23) där Värnamo Energi tog över pannorna. I avtalet tog Värnamo Energi ansvaret 
för att pannorna skulle förnyas, och villkor sattes upp gällande krav på kapacitet och kvalité. 

Värnamo energi ansökte om investeringsbidrag från Klimatklivet, och erhöll dessa. Värnamo energi 
hade då möjlighet att bygga närvärmenät och 4 pannor som eldas med miljövänligt biobränsle i 
Lanna, Bredaryd, Bor, och Forsheda.

Det som parterna kom överens om i avtalet har kunnat genomföras betydligt snabbare än vad som 
avtalades.

I och med att det gamla avtalet har spelat ut sin roll, och det idag endast återstår betalning för de 
investeringar som gjorts, behöver parterna teckna ett nytt avtal. Leveransavtal till varje enskild 
anläggning tecknas separat.

Mellan Leverantören och Kunden, har därför följande övergripande avtal träffats om betalning för 
den investering som gjorts i dessa 4 pannor.

3. SYFTE
Syftet är att reglera den kapitalkostnad som avser de investeringar som gjorts i Fryele och Gällaryd. 

4. EKONOMI
1 234 302 kr, ska betalas för det kapital som används för de  investeringar som gjorts i Fryele och 
Gällaryd.

Beloppet är ett engångsbelopp och ska betalas till leverantören senast 2020-03-31.

Betalningstid ska vara 30 dagar (netto) efter fakturans ankomstdatum.

5. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
För den händelse part på grund av oförutsedd händelse utanför partens kontroll som parten rimligen 
inte kunnat förutse, ej skulle kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal, ska – om part så visar 
– underlåtenhet i dessa avseenden ej betraktas som brott mot detta avtal.

Part som önskar åberopa force majeure ska omedelbart meddela de andra parterna om detta, samt 
om dess upphörande.

6. OMFÖRHANDLING
Skulle under avtalstiden så väsentliga förändringar inträffa att villkoren enligt detta avtal framstår 
som oskäliga, ska parterna uppta förhandlingar i syfte att anpassa avtalet till de nya 
förutsättningarna. 
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7. ÖVERLÅTELSE
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga medgivande.

8. TVIST
Skiljaktigheter mellan parterna kring avtalets tolkning ska i främsta hand lösas genom förhandling 
mellan parterna. Leder sådan förhandling inte till en uppgörelse ska frågan hänskjutas till styrelsen i 
Värnamo Stadshus AB för avgörande.

9. SKADESTÅND
Ersättning ska utgå för ekonomisk skada. 

10. AVTALSTID 
Detta avtal gäller från avtalets tecknade och till och med 2020-03-31, eller till dess att kunden 
fullgjort sina förpliktelser.

11. FÖRSÄKRING
Det åligger parterna att själva teckna försäkring för sina ekonomiska intressen inklusive ansvar mot 
tredje man.

12. ÖVRIGT
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Värnamo 2020-01-24 Värnamo 2020-01-24

__________________________ __________________________

Jesper du Rietz Malin Classon

Värnamo kommun Värnamo Energi AB
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Drift- och underhållsavtal
Hånger och Kärda

mellan

Värnamo Energi AB

och

Värnamo Kommun 
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1. PARTER

Avtal har träffats mellan

Värnamo Energi AB (leverantör), nedan kallad Leverantören

   Värnamo Energi AB

   Org. nr 556052-6872

   Box 2268

   331 40 Värnamo

   0370-69 41 00

och

Värnamo Kommun (kund), nedan kallad kund

   Värnamo kommun Tekniska förvaltningen

   Org. nr 212000-0555

   331 83 Värnamo

   0370-37 70 00
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2. BAKGRUND
Tekniska förvaltningen hade ett flertal mindre panncentraler i kommunens kransorter. Dessa var i 
behov av förnyelse, dels av åldersskäl men också för att konvertera till mer miljövänliga bränslen. 
Syftet vara även att skapa förutsättningar för utveckling av värmeförsörjningen i kransorterna. 
Tekniska förvaltningen och Värnamo Energi slöt då ett avtal (Övergripande leveransavtal närvärme, 
daterad 2015-01-23) där Värnamo Energi tog över pannorna. I avtalet tog Värnamo Energi ansvaret 
för att pannorna skulle förnyas, och villkor sattes upp gällande krav på kapacitet och kvalité.

I och med att pannanläggningarna är i behov av genomgripande förnyelse infinner sig ett 
gyllene tillfälle att tillvarata de synergier som kan finnas mellan Tekniska kontoret och 
Värnamo Energis panncentraler, men också med externa fastighetsägare. Parterna är 
överens om att Värnamo Energi är den av parterna som har den bästa förutsättningen att 
realisera en sådan samordning för bästa utnyttjande av synergieffekterna.

Mellan Leverantören och Kunden, har därför följande övergripande avtal träffats om 
långsiktigt samarbete om leverans av närvärme i Kärda och Hånger.

1 Övergripande drift och underhållsavtal (detta avtal)

2 Avgifter, bilaga 1, bilaga till Drift- och underhållsavtal Hånger och Kärda

3. SYFTE
Att skapa förutsättningar för utveckling av värmeförsörjningen i kransorterna. Med möjlighet 
till en gemensam värmeförsörjning, där även externa fastigheter kan erbjudas möjlighet till 
anslutning under förutsättning att det kan ske på godtagbara kommersiella villkor för 
Leverantören. 

4. ANLÄGGNINGAR
Leverantören förbinder sig att överta driftansvar, tillsyn och underhåll. 

Kunden förbinder sig att motta värme till berörda fastigheter. Att upplåta utrymme för 
värmeanläggning och bränslelager.

5. NYTTJANDERÄTT FÖR LOKAL
Avser nyttjande av lokaler för produktion och distribution av närvärme.

Lokal 

Kunden ansvarar för städning, uppvärmning, belysning, vatten och avlopp samt underhåll av 
lokalen. Lokalen får inte användas som upplagsplats eller annat ändamål som hindrar 
anläggningens drift eller försvårar tillträde. 

Leverantören påtar sig att hålla god ordning i lokalerna. Lokalerna skall hållas låsta, nycklar 
ska tillhandahållas av leverantören.
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Transportvägar 

Parterna förbinder sig att inte blockera transportvägar. Kunden svarar för snöröjning och 
sandning.

Försörjningssystem

Leverantören ansvarar för och bekostar det ändrings- och utbyggnadsarbete avseende 
fastighets elsystem som är nödvändigt för värmeproduktionsanläggningens drift. 

Leverantören ska kostnadsfritt beviljas tillträde för anslutning av värmekulvert.

Samråd 

Samråd med andra parten om arbeten, ombyggnad eller liknande som påverkar 
användandet av den andra partens lokalytor eller utrustning ska ske i god tid före sådant 
arbete eller förändring påbörjas.

6. ANLÄGNINGS OCH LOKALFÖRTECKNING
Enligt ök:

Ort Anläggning/adress

Kärda Skola

Hånger Skola

7. INVESTERINGAR
Leverantören övertar utan ersättning Kundens befintliga värmeproduktionsanläggningar 
med nyttjanderätt av pannrum under hela avtalstiden. 

8. TILLKOMMANDE INVESTERINGAR
Tillkommande investeringar under avtalstiden i Leverantörens anläggningar för att tillgodose 
tillgänglighet och lämplig bränslemix, eller som sker av andra skäl ska läggas till grund för 
beräkning av restvärde.

Leverantören ska årligen kunna redovisa gjorda investeringar. Redovisningen ska vara 
uppdelad för respektive anläggning.

9. LEVERANSPUNKT
Generell leveranspunkt är före respektive efter utrustning för värmeproduktion.

10. LEVERANSOMFATTNING
Total omfattning av energivolymer, ca 1 800 MWh/år 

Om de verkliga energimängder som levererats, väsentligt över- eller understiger de 
energimängder som legat till grund för avtalet, får part påkalla omförhandling av priser och 
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eller eventuellt behov av nya investeringar för att möta ett förändrat behov av 
energivolymer.

11. INSYN
Båda parter ska ges möjlighet till insyn i projektering och utförande av andra partens 
anläggningar som är relevanta för detta avtal om leverans av Närvärme.

Parterna ska kontinuerligt ges möjlighet till insyn i drift och skötsel av andra partens 
anläggningar som är relevanta för detta avtal om leverans av Närvärme.

Förändringar eller förnyelse av respektive parts anläggningar och som har betydelse för 
avtalet, ska ske i samråd med andra parten.

12. INFORMATION

Information om jourpersonal

Leverantören ska uppge telefonnummer "jourlista" till personal som kan nås under icke 
arbetstid.

13. AVBROTT
Planerade avbrott

Part äger rätt att avbryta leverans/mottagande om risk finns för person- eller väsentlig 
egendomsskada. Planerade leveransavbrott ska ske i samråd mellan Leverantören och 
Kunden så att avbrottet vållar minsta möjliga störning. 

Planerade leveransavbrott skall planeras noggrant och varslas i god tid.

Avbrottstider ska minimeras.

Oförutsedda avbrott/störning

Vid avbrott i leverans/mottagande ska respektive part skyndsamt undanröja orsaken till 
störningen och omedelbart meddela motparten när felet upptäckts och när det undanröjts.

14. ÄGARBYTE / ÖVERLÅTELSE
I händelse av att Kunden överlåter fastighet som ingår i avtalet ska Kundens rättigheter och 
skyldigheter överföras till den nya fastighetsägaren.

Sådan överlåtelse ska bekräftas skriftligen av samtliga parter, Kunden, Leverantören och 
tillträdande part.

Vid sådant ägarbyte/överlåtelse ska Kunden till Leverantören lösa eventuellt kvarvarande 
restvärde för gjorda investeringar under avtalsperioden. 
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15. NEDLÄGGNING
Skulle Kunden fatta beslut om nedläggning av verksamheten i fastighet ska Kunden genast 
avisera Leverantören härom. Parterna ska förhandla om tidrymd och former för avveckling 
av det samarbete som regleras i detta avtal.

Avvecklingen ska ske på ett sådant sätt att minsta möjliga skada uppstår för samtliga parter. 
Vilket även omfattar eventuella leveranser till tredje man.

16. AVGIFTER OCH INVESTERINGAR
Årliga avgifter regleras för respektive leverans enligt bilaga 1.

17. EKONOMI
Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden i efterskott för genomförd 
värmeleverans.

Faktura ska innehålla löpnummer, vilken fastighet den berör, under vilken tid leveransen 
avser samt tidigare fakturerat ackumulerat belopp och energimängd redovisad månadsvis 
under aktuellt kalenderår. Mätarställning för energimätare el, värme och oljemätare ska 
framgå, för respektive månad och ackumulerad mängd.

Betalningstid ska vara 30 dagar (netto) efter fakturans ankomstdatum.

18. DRIFT OCH UNDERHÅLL
Parterna ska svara för och bekosta drift och underhåll av sina respektive anläggningar varvid 
god standard ska upprätthållas.

Parterna svarar för att deras respektive anläggningar uppfyller myndighetskrav på utförande, 
tillsyn, drift och kontroll.

19. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
För den händelse part på grund av oförutsedd händelse utanför partens kontroll som parten 
rimligen inte kunnat förutse, ej skulle kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal, ska 
– om part så visar – underlåtenhet i dessa avseenden ej betraktas som brott mot detta avtal.

Part som önskar åberopa force majeure ska omedelbart meddela de andra parterna om 
detta, samt om dess upphörande.

20. OMFÖRHANDLING
Skulle under avtalstiden så väsentliga förändringar inträffa att villkoren enligt detta avtal 
framstår som oskäliga, ska parterna uppta förhandlingar i syfte att anpassa avtalet till de nya 
förutsättningarna. 

95



Drift- och underhållsavtal Kärda och Hånger

8(10)

21. ÖVERLÅTELSE
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga medgivande.

22. TVIST
Skiljaktigheter mellan parterna kring avtalets tolkning ska i främsta hand lösas genom 
förhandling mellan parterna. Leder sådan förhandling inte till en uppgörelse ska frågan 
hänskjutas till styrelsen i Värnamo Stadshus AB för avgörande.

23. SKADESTÅND OCH HÄVNING
Part som genom försumlighet eller vårdslöshet förorsakar avbrott, inskränkning, störning 
eller annat fel i värmeleveransen som medför skada för någon part ska ersätta skadan.

Brister part väsentligt i fullgörandet av sina förpliktelser enligt avtalet med bilagor, äger den 
andra parten – utöver vad som sagts i första stycket ovan – rätt att efter rimligt varsel häva 
avtalet och erhålla ersättning för skada till följd av att avtalet upphör.

Ersättning utgår endast för person- och sakskada och omfattar inte följdskador eller andra 
indirekta skador.

24. AVTALSTID, ÖVERTAGANDE OCH RESTVÄRDE 
Detta avtal gäller från och med den 2020-01-01 och under femton (15) år 2035-12-31. 

Sägs inte avtalet upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång, förlängs det med ett (1) år i 
taget. Uppsägning ska ske skriftligen.

Övertagande
Parterna skall överenskomma om en tidplan för övertagandet av respektive anläggning. 

Restvärde
Efter avtalstidens slut äger Kunden rätt att överta värmeanläggningen till bokfört värde. I det 
bokförda värdet ingår även summan av de investeringar som gjort i anläggningen efter den 
första planerade ombyggnaden vid respektive övertagande. 

Avskrivningstider som ligger till grund för restvärde är 15 år för värmeanläggningar. 

25. FÖRSÄKRING
Det åligger parterna att själva teckna försäkring för sina ekonomiska intressen inklusive 
ansvar mot tredje man.

26. ÖVRIGT
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Det här avtalet ersätter avtalet ”Övergripande leveransavtal närvärme, daterad 2015-01-23”.

Bilagor 1. Prisbilaga

Värnamo 2020-01-24 Värnamo 2020-01-24

__________________________ __________________________

Värnamo kommun Värnamo Energi AB
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Prisbilaga Bilaga 1

1. Fasta avgifter
Drift och underhåll

Fast avgift för drift och skötsel för Hånger 55 000 kr/år.

Fast avgift för drift och skötsel för Kärda 35 000 kr/år.

Indexjustering

Indexjustering för drift och skötsel, sker med Aktuellt KPI, SCB konsumentprisindex (1980=100)

Som bas används medelvärde för 2018 (328,40). Första indexjustering sker årligen från och med den 1/1 2021 
med ändring av index för 2019, medelprisförändring.

2. Energiavgift
Enligt närvärmeprislistan för Bor, Bredaryd, Lanna och Forsheda.
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1. PARTER

Avtal har träffats mellan

Värnamo Energi AB (leverantör), nedan kallad Leverantören

   Värnamo Energi AB

   Org. nr 556052-6872

   Box 2268

   331 40 Värnamo

   0370-69 41 00

och

Värnamo Kommun (kund), nedan kallad kund

   Värnamo kommun Tekniska förvaltningen

   Org. nr 212000-0555

   331 83 Värnamo

   0370-37 70 00
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2. BAKGRUND
Tekniska förvaltningen hade ett flertal mindre panncentraler i kommunens kransorter. Dessa var i 
behov av förnyelse, dels av åldersskäl men också för att konvertera till mer miljövänliga bränslen. 
Syftet vara även att skapa förutsättningar för utveckling av värmeförsörjningen i kransorterna. 
Tekniska förvaltningen och Värnamo Energi slöt då ett avtal (Övergripande leveransavtal närvärme, 
daterad 2015-01-23) där Värnamo Energi tog över pannorna. I avtalet tog Värnamo Energi ansvaret 
för att pannorna skulle förnyas, och villkor sattes upp gällande krav på kapacitet och kvalité. 

Värnamo energi ansökte om investeringsbidrag från Klimatklivet, och erhöll dessa. Värnamo energi 
hade då möjlighet att bygga närvärmenät och 4 pannor som eldas med miljövänligt biobränsle i 
Lanna, Bredaryd, Bor, och Forsheda.

Det som parterna kom överens om i avtalet har kunnat genomföras betydligt snabbare än vad som 
avtalades.

I och med att det gamla avtalet har spelat ut sin roll, och det idag endast återstår betalning för de 
investeringar som gjorts, behöver parterna teckna ett nytt avtal. Leveransavtal till varje enskild 
anläggning tecknas separat.

Mellan Leverantören och Kunden, har därför följande övergripande avtal träffats om betalning för 
den investering som gjorts i dessa 4 pannor.

3. SYFTE
Syftet är att reglera den kapitalkostnad som avser de investeringar som gjorts för att främja 
värmeförsörjningen i kransorterna. 

4. EKONOMI
1 653 000 kr/år, ska betalas för det kapital som används för de  investeringar som gjort på 
närvärmepannor i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor.

Beräkning av kapitalkostnadens årliga värde för 15 år, med annuitetsfaktor 0,10296 (6 % och 15 år) 
av det totala beloppet.

Betalning sker mot faktura månadsvis, och ska betalas 1 ggr per månad med 1/12 av ovan belopp 
fördelat i enlighet med hur kommunen önskar på sina anläggningar.

Faktura ska innehålla löpnummer, vilken fastighet den berör och under vilken tid den avser.

Betalningstid ska vara 30 dagar (netto) efter fakturans ankomstdatum.

Värnamo Kommun har också rätt att lösa restskulden när som helst under avtalsperioden.

5. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
För den händelse part på grund av oförutsedd händelse utanför partens kontroll som parten rimligen 
inte kunnat förutse, ej skulle kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal, ska – om part så visar 
– underlåtenhet i dessa avseenden ej betraktas som brott mot detta avtal.

Part som önskar åberopa force majeure ska omedelbart meddela de andra parterna om detta, samt 
om dess upphörande.
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6. OMFÖRHANDLING
Skulle under avtalstiden så väsentliga förändringar inträffa att villkoren enligt detta avtal framstår 
som oskäliga, ska parterna uppta förhandlingar i syfte att anpassa avtalet till de nya 
förutsättningarna. 

7. ÖVERLÅTELSE
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga medgivande.

8. TVIST
Skiljaktigheter mellan parterna kring avtalets tolkning ska i främsta hand lösas genom förhandling 
mellan parterna. Leder sådan förhandling inte till en uppgörelse ska frågan hänskjutas till styrelsen i 
Värnamo Stadshus AB för avgörande.

9. SKADESTÅND
Ersättning ska utgå för ekonomisk skada. 

10. AVTALSTID 
Detta avtal gäller från och med 2020-01-01 och femton (15) år tills 2034-12-31, eller tills dess att 
Kunden fullgjort sina förpliktelser.

11. FÖRSÄKRING
Det åligger parterna att själva teckna försäkring för sina ekonomiska intressen inklusive ansvar mot 
tredje man.

12. ÖVRIGT
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Värnamo 2020-01-31 Värnamo 2020-01-31

__________________________ __________________________

Jesper du Rietz Malin Classon

Värnamo kommun Värnamo Energi AB
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Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 35 Dnr: TU.2019.202

Värnamobadet redovisning av säsongen 2019

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att återta tekniska utskottets beslut 10 december 2019, § 261, 

gällande att utöka öppethållandet för Värnamobadet.
att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med 150 000 

kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet under 
vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2020. 

Ärendebeskrivning
Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget, för närvarande fram till 
och med 2020. Värnamo Simsällskap driver verksamheten mot 
ersättning från Värnamo kommun. Senaste två åren har 
öppethållandet varit utökat med två veckor före ordinarie säsong 
och två veckor efter. Medel för detta ryms inte i 
fritidsavdelningens driftsbudget. 

Värnamo Simhall har i flera år varit för liten för den verksamhet 
som förväntas rymmas i den. Detta innebär ständiga 
prioriteringar där många gånger allmänhetens intressen ställs 
mot föreningars intressen. Antalet föreningar som vill ha 
tillgång till simhallen ökar, skolans önskemål om att få tillträde 
till simhallen likaså. Allmänhetens besök ökar också hela tiden, 
inte minst för att det finns fler pigga och aktiva seniorer nu för 
tiden. Simhallen slår hela tiden nya besöksrekord. 

Värnamobadet är ett komplement till simhallen, som på 
sommarhalvåret kan hjälpa till att ”lätta på trycket” i simhallen. 
Under de månader som Värnamobadet håller öppet finns 
möjlighet för Värnamo Simsällskap att utöka träningstillfällena 
för sina aktiva utövare och Värnamobadet servar också 
allmänheten i hög utsträckning och hjälper barn att lära sig 
simma genom simskolor. Värnamobadet är också en populär 
sommaraktivitet hos de barn och unga som bor på 
Doktorsområdet där badet ligger. Då en del av de boende på 
området har en socioekonomisk utsatthet utgör badet en viktig, 
lättillgänglig och relativt billig fritidsaktivitet, inte minst på 
sommarlovet.  

Att förlänga säsongen på Värnamobadet gör att man under några 
veckor kan få mer utrymme i simhallen och båda 
verksamheterna tjänar på detta då de kan passa på att göra 
särskilda satsningar, tex prova-på-verksamheter, fler simskolor 
och privata simlektioner. Både Värnamo Simsällskap och 
Värnamo Simhall ser positivt på att säsongen på Värnamobadet 
har kunnat förlängas och det utrymme som har frigjorts för olika 
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Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

aktiviteter genom detta. Att allmänheten får simkunskaper och 
vattenvana är livsviktigt i ett land där det finns många sjöar och 
där människor av tradition badar mycket på somrarna.

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta                              
att återta tekniska utskottets beslut 10 december 2019, § 261, 
gällande att utöka öppethållandet för Värnamobadet.                                                    
att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med 150 000 
kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet under vecka 
20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2020.  

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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Värnamobadet redovisning av säsongen 2019

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län 
enligt avtal som löper om tre år i taget, för närvarande fram till 
och med 2020. Värnamo Simsällskap driver verksamheten mot 
ersättning från Värnamo kommun. Senaste två åren har 
öppethållandet varit utökat med två veckor före ordinarie säsong 
och två veckor efter. Medel för detta ryms inte i 
fritidsavdelningens driftsbudget. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att återta tekniska utskottets beslut 10 december 2019, § 261, 
gällande att utöka öppethållandet för Värnamobadet.

att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel med    
150 000 kr för att utöka öppethållandet för Värnamobadet 
under vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36 under år 2020. 

Maria Grimstål Jesper du Rietz
Handläggare Förvaltningschef
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Utredning

Värnamobadet har under säsongen 2019 haft 8 084 besök. 

Badet har nyttjats av skolor och fritids, bla för bokning för 
simundervisning på idrottslektioner, friluftsdagar eller som 
aktivitetsdag för elever. För badgäster har det funnits möjlighet 
till simmärkesprover. Värnamo Simsällskap har också haft 
dagläger de första och sista veckorna på sommarlovet. 
Simskolor har anordnats både för barn som är i den åldern när 
man brukar gå simskola, men även för elever i årskurs 6 som 
inte klarat målen för simundervisning. Morgonbad har också 
erbjudits. Kommunens sommarpass till grundskoleelever har 
nyttjats av flera barn och unga. 

Föreningens egna aktiva simmare har kunnat använda bassängen 
flitigt. Värnamobadet innebär en betydligt större möjlighet för 
grupperna att kunna anpassa träningstider och bassängyta så att 
det blir optimalt. Även föreningens ”mastersimmare” har 
tillgång till bassängen varje kväll. 

Senaste två somrarna har Värnamobadet haft utökade öppettider 
med fyra veckor, två veckor i maj och två veckor i september. 
Detta för att kunna utgöra ett komplement till simhallen, som är 
hårt belastad och inte kan erbjuda så mycket bassängyta som 
behövs för all verksamhet som ska rymmas i den. De utökade 
tiderna har möjliggjort många aktiviteter för både föreningar, 
privatpersoner, skolor och de som är i behov av 
simundervisning. Simhallens planering är i hög grad beroende 
av att Värnamo Simsällskap har tillgång till Värnamobadet och 
de utökade tiderna på Värnamobadet har frigjort tider i 
simhallen

Riskbedömning  

Värnamo Simhall har i flera år varit för liten för den verksamhet 
som förväntas rymmas i den. Detta innebär ständiga 
prioriteringar där många gånger allmänhetens intressen ställs 
mot föreningars intressen. De föreningar som har verksamhet i 
simhallen är Värnamo Simsällskap, SDK Amfibia (dykning), 
Värnamo Frisksportklubb (kanot) och Apladalens Löparklubb 
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(simmomentet i triathlon). Antalet föreningar som vill ha 
tillgång till simhallen ökar, skolans önskemål om att få tillträde 
till simhallen likaså. Allmänhetens besök ökar också hela tiden, 
inte minst för att det finns fler pigga och aktiva seniorer nu för 
tiden. Simhallen slår hela tiden nya besöksrekord. 

Värnamobadet är ett komplement till simhallen, som på 
sommarhalvåret kan hjälpa till att ”lätta på trycket” i simhallen. 
Under de månader som Värnamobadet håller öppet finns 
möjlighet för Värnamo Simsällskap att utöka träningstillfällena 
för sina aktiva utövare och Värnamobadet servar också 
allmänheten i hög utsträckning och hjälper barn att lära sig 
simma genom simskolor. Värnamobadet är också en populär 
sommaraktivitet hos de barn och unga som bor på 
Doktorsområdet där badet ligger. Då en del av de boende på 
området har en socioekonomisk utsatthet utgör badet en viktig, 
lättillgänglig och relativt billig fritidsaktivitet, inte minst på 
sommarlovet.  

Att förlänga säsongen på Värnamobadet gör att man under några 
veckor kan få mer utrymme i simhallen och båda 
verksamheterna tjänar på detta då de kan passa på att göra 
särskilda satsningar, tex prova-på-verksamheter, fler simskolor 
och privata simlektioner. Både Värnamo Simsällskap och 
Värnamo Simhall ser positivt på att säsongen på Värnamobadet 
har kunnat förlängas och det utrymme som har frigjorts för olika 
aktiviteter genom detta. Att allmänheten får simkunskaper och 
vattenvana är livsviktigt i ett land där det finns många sjöar och 
där människor av tradition badar mycket på somrarna.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 37 Dnr: TU.2019.108

Medborgarinitiativ – Båtbrygga med lift för 
funktionsvarierade och andra som behöver hjälp 
med att förflytta sig i och ur en båt

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att medborgarinitiativet anses besvarat

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 13 augusti 2019 skickat medborgarinitiativ – 
Båtbrygga med lift för funktionsvarierade och andra som behöver hjälp 
med att förflytta sig i och ur en båt, till tekniska utskottet för 
handläggning.

Ett medborgarinitiativ från Tomas Backnäs har inkommit om att man 
vid Osudden bör bygga en båtbrygga med lift som är anpassad för 
personer med funktionsnedsättningar och som annars utesluts från att 
kunna åka båt eller komma ut på sjön.

Vid kontakt med initiativtagaren, Tomas Backnäs skriver han att han 
tror att en båtbrygga med lift passar bäst i ån där båtbryggorna ligger. 
Han skriver att båtklubben planerar att bygga ut båthamnen med fler 
bryggor och att det hade varit lämpligt att samordna en lift med den 
satsningen. Detta skulle bli en möjlighet för personer med 
funktionsnedsättning att kunna ta sig ut på Vidöstern. 

Förslaget är att liften ska placeras vid motorbåtsklubben, varpå det är 
motorbåtsklubbens initiativ att driva denna fråga. Förslag har getts till 
föreningen att göra en ansökan till Norheds stiftelse. Föreningen 
uppmanas att vid behov vända sig till förvaltningen för stöd med 
bidragsansökan. Därmed bedöms medborgarinitiativet vara besvarat. 

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta                               
att medborgarinitiativet anses besvarat 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Medborgarinitiativ – Båtbrygga med lift för 
funktionsvarierade och andra som behöver hjälp 
med att förflytta sig i och ur en båt

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 13 augusti 2019 skickat 
medborgarinitiativ – Båtbrygga med lift för funktionsvarierade 
och andra som behöver hjälp med att förflytta sig i och ur en båt, 
till tekniska utskottet för handläggning.

Ett medborgarinitiativ från Tomas Backnäs har inkommit om att 
man vid Osudden bör bygga en båtbrygga med lift som är 
anpassad för personer med funktionsnedsättningar och som 
annars utesluts från att kunna åka båt eller komma ut på sjön. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

Att medborgarinitiativet anses besvarat

Maria Grimstål Johan Arvidsson
Handläggare Fritidschef
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Utredning

Personer med funktionsnedsättningar har svårare att hitta aktiv 
fritid än personer utan. En aktiv fritid leder till ett ökat 
välbefinnande och förbättrad hälsa. 

Det finns olika lösningar för att tillgänglighetsanpassa 
båtbryggor. En lösning är, som i medborgarinitiativet, att bygga 
en brygga och installera en lift. Andra sätt är att ha en flytande 
båtbrygga sin garanterar jämn höjd mellan bryggan och båten, 
vilket underlättar förflyttningar. Man kan också ha ramper som 
möjliggör att man kan köra ombord med sin rullstol. Vad som 
fungerar är olika från person till person och från båt till båt. 
Vissa båtar medger inte utrymme för att ta ombord en rullstol. 
Personen som sitter i rullstol har olika god balans och olika 
armstyrka. 

Den liftanordning som nämns i medborgarinitiativet, Guldmann 
Swing Lift, enligt Guldmann kostar lift med motor, bygel, sele 
ca 85 tkr exklusive moms. Till det tillkommer montering som 
kräver två personer och det kostar ca 12 tkr. Utöver detta 
behöver man anlita någon som gjuter fundament då detta inte 
görs av Guldmann. 

Vid kontakt med initiativtagaren, Tomas Backnäs skriver han att 
han tror att en båtbrygga med lift passar bäst i ån där 
båtbryggorna ligger. Han skriver att båtklubben planerar att 
bygga ut båthamnen med fler bryggor och att det hade varit 
lämpligt att samordna en lift med den satsningen. Detta skulle 
bli en möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att 
kunna ta sig ut på Vidöstern. 

Tomas Backnäs är inte själv aktiv i motorbåtsklubben längre, 
men hänvisar till Raymond Petersson. Handläggare har mailat 
Raymond med förslag om att motorbåtsklubben gör en ansökan 
till Norheds stiftelse. 
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Riskbedömning  

Bedömningen är att det är viktigt att personer  med 
funktionsnedsättning kan delta i friluftsliv och båtliv. En lift är 
en bra utrustning för att underlätta för en del personer i 
målgruppen. Förslaget är att liften ska placeras vid 
motorbåtsklubben, varför det ändå måste vara 
motorbåtsklubbens initiativ att driva denna fråga. Förslag har 
getts till föreningen om att göra en ansökan till Norheds stiftelse. 
Föreningen uppmanas att vid behov vända sig till förvaltningen 
för stöd med bidragsansökan.                                                      
Därmed bedöms medborgarinitiativet vara besvarat. 

118



Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Båtbrygga med lift för funktionsvarierade och andra som behöver hjälp med att förflytta sig i och ur en båt.

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Bygg en brygga med lift som är anpassad för funktionsvarierade och andra som behöver hjälp med att förflytta sig i
och ur en båt. 
Idag saknas detta vid Osudden. 
Om man är rullstolsburen eller har svårigheter att förflytta sig så utesluts man ifrån att kunna åka båt eller komma ut
på sjön på annat vis. 

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

918102_swinglift_schlossteichchemnitz_2018.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: Unnamed Road, 331 91 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.158894617544505, 14.05546801840569)

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

Dina kontaktuppgifter

Namn

Tomas Backnäs
Epost

backebo@telia.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Lönngatan 8
Postnummer

33151
Postort

Värnamo

 
  

2019-02-22 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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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.

✔

✔

 
  

2019-02-22 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 40 Dnr: TU.2020.20

Värnamo pumpstation 4.

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att godkänna information 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att   hos kommunfullmäktige ansöka om ett tillskott om 4 miljoner kr 

till projektet Värnamo avloppspumpstation 4, projektnummer 
303001.

Ärendebeskrivning
Pumpstation P4, Åbroparken är under byggnation. Efter två 
upphandlingar kunde vi i augusti 2019 anta en entreprenör för arbetet, 
Gilbert Gustavsson entreprenad. Anbudet var på 9 487 tkr. Övriga 
anbud var mycket högre än så. 
Budgeten för projektet är 9 000 tkr, varav det använts 2 401 tkr år 2017 
för VA-ledningarna i gatan som ska ansluta till pumpstation P4. Således 
finns det ca 6 600 tkr kvar till byggnationen av pumpstationen. Under 
byggnationen har det uppstått problem med att få ner sänkbrunnen till 
rätt nivå. Det har förekommit trästockar och annat som gjort att arbetena 
tagit längre tid och kostnaderna har ökat. 
För att kunna bygga pumpstationen behövs mer ekonomiska medel. 
Prognosen visar att ett tillskott om ca 4 000 tkr behövs.
Enligt investeringsprocessen bör avvikelsen meddelas till 
Kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta:                                 
att godkänna information 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta                           
att   hos kommunfullmäktige ansöka om ett tillskott om 4 miljoner kr.

till projektet Värnamo avloppspumpstation 4, projektnummer 
303001. 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Pumpstation P4, Åbroparken

Ärendebeskrivning

Pumpstation P4, Åbroparken är under byggnation. Efter två 
upphandlingar kunde vi i augusti 2019 anta en entreprenör för 
arbetet, Gilbert Gustavsson entreprenad. Anbudet var på 9,487 
miljoner kronor. Övriga anbud var mycket högre än så. 

Budgeten för projektet är 9 miljoner kronor, varav det använts 
2,4 miljoner kronor år 2017 för VA-ledningarna i gatan som ska 
ansluta till pumpstation P4. Således finns det ca 6,6 miljoner 
kronor kvar till byggnationen av pumpstationen. Under 
byggnationen har det uppstått problem med att få ner 
sänkbrunnen till rätt nivå. Det har förekommit trästockar och 
annat som gjort att arbetena tagit längre tid och kostnaderna har 
ökat. 

För att kunna bygga pumpstationen behövs mer ekonomiska 
medel. Prognosen visar att ett tillskott om ca 4 miljoner kronor 
behövs.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta:

att godkänna information 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att   hos kommunfullmäktige ansöka om ett tillskott om 
4 miljoner kr till projektet Värnamo avloppspumpstation 
4, projektnummer 303001.

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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Pumpstation 4

Ärendebeskrivning

Pumpstation P4, Åbroparken är under byggnation. Efter två 
upphandlingar kunde vi i augusti 2019 anta en entreprenör för 
arbetet, Gilbert Gustavsson entreprenad. Anbudet var på 9,487 
miljoner kronor. Övriga anbud var mycket högre än så. 

Budgeten för projektet är 9 miljoner kronor, varav det använts 
2,4 miljoner kronor år 2017 för VA-ledningarna i gatan som ska 
ansluta till pumpstation P4. Således finns det ca 6,6 miljoner 
kronor kvar till byggnationen av pumpstationen. Under 
byggnationen har det uppstått problem med att få ner 
sänkbrunnen till rätt nivå. Det har förekommit trästockar och 
annat som gjort att arbetena tagit längre tid och kostnaderna har 
ökat. 

   9 000 000 kr Budget

          -2 401 000 kr Ledningsarbeten 2017

          -9 487 000   kr Anbud

          -2 888 000  kr Summa

          4 000   000  kr Begärd tilläggsbudgetering

          1 112   000   kr Summa för kända och ev. okända tillkommande ÄTA-arbeten

För att kunna bygga pumpstationen behövs mer ekonomiska 
medel. Prognosen visar att ett tillskott om ca 4 miljoner kronor 
behövs.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta:

att godkänna information 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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att   hos kommunfullmäktige ansöka om ett tillskott om 
4 miljoner kr till projektet Värnamo avloppspumpstation 
4, projektnummer 303001.

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-chef Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 41 Dnr: TU.2020.18

Överföringsledningar VA, Pålslund- Bredaryd

Beslut
Tekniska utskottet beslutar
att    godkänna informationen.  

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen
att skicka informationen vidare till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Överföringsledningarna VA, till Bredaryd från Pålslund börjar bli 
färdiga. Samtliga orter längs vägen (Kärda, Forsheda och Bredaryd) är 
nu anslutna gällande vatten och spillvatten. Nu pågår de sista arbetena 
med återställning av mark och fininställning av tryckstegrare och 
pumpstationer. 
Budgeten för projektet är 82 miljoner kr och prognosen är ca 
89 miljoner kr. Beräknas vara färdigt under februari månad 2020. 
Justering och asfaltering av ytor kommer ske till våren. Anläggningen är 
nu i drift. 

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta                              
att    godkänna informationen.   

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Överföringsledningar VA, Pålslund- Bredaryd

Ärendebeskrivning

Överföringsledningarna VA, till Bredaryd från Pålslund börjar 
bli färdiga. Samtliga orter längs vägen (Kärda, Forsheda och 
Bredaryd) är nu anslutna gällande vatten och spillvatten. Nu 
pågår de sista arbetena med återställning av mark och 
fininställning av tryckstegrare och pumpstationer. 

Budgeten för projektet är 82 000 tkr och prognosen är ca 89 000 
tkr. Beräknas vara färdigt under februari månad. Justering och 
asfaltering av ytor kommer ske till våren. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att    godkänna informationen.  

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-Chef Förvaltningschef
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Revisionsrapport- granskning av löneprocessen 

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen i Värnamo kommun har gett EY i uppdrag att 
granska löneprocessen 2019. Kommunrevision önskar skriftligt 
svar på de rekommendationer som framgår av revisionsrapporten.

HR-avdelningen har tagit fram ett svar som innehåller åtgärder 
utifrån de rekommendationer som getts. Personalutskottet har 
informerats om svaret.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att anta svaret som eget yttrande

Åsa Johansson Ulf Svensson
HR-Chef Kommundirektör
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Utredning

Antalet tillsvidareanställda (årsarbetare) i Värnamo kommun uppgår 
till cirka 2600 personer enligt fastställd årsredovisning 2018. Löner 
och pensioner inkl sociala kostnader uppgår enligt årsredovisningen 
2018 till cirka 1629 mnkr, vilket motsvarar cirka 70 % av 
verksamhetens kostnader. Dessa kostnader motsvarar en stor del av 
kommunens totala kostnader och är därför väsentlig ur ett 
revisionsperspektiv. 

Syfte med granskningen har varit att göra en översiktlig genomgång 
av löneprocessen och bedöma om den interna kontrollen är 
ändamålsenlig och tillräcklig. Granskningen är kommunövergripande.  

EY har gett följande rekommendationer utifrån granskningsresultatet. 
I kursiv text efter rekommendationen beskrivs de åtgärder som 
planeras.

1. För att få en helhetsbild av processens samtliga delar, styrande 
dokument och kontroller bör en processbeskrivning av 
löneprocessen tas fram: 

En processbeskrivning kommer att tas fram i samband med 
upphandling av HR-system. Processbeskrivningen kommer vara klar 
senast 2021. 

2. Säkerställ att uppföljningar/kontroller av befintliga behörigheter i 
system som berör löneprocessen sker löpande och dokumenteras. 

Ett kommunövergripande arbete som berör flera system påbörjas 
under 2021

3. Det bör fastställas hur dokumentation av genomförda kontroller 
inför löneutbetalningar ska ske. Det är väsentligt att det i efterhand 
går att verifiera vad som kontrollerats, vem som utfört kontrollen 
och när kontrollen genomfördes. 

Löneenheten använder från och med lönekörningen i januari 2020 det 
befintliga ärendehanteringssystemet Nilex för att månadsvis skapa ett 
ärende innehållande dokumentation av lönekörningens aktiviteter och 
driftsrutiner. I och med detta kan man följa vem som utfört aktiviteten, 
när samt eventuella anteckningar om avvikelser i rutinen i samband 
med lönekörningen. Varje månad får därmed ett eget ärende 
innehållande dokumentation av genomförda kontroller inför 
löneutbetalningen. Denna rekommendation kommer även följas upp i 
internkontrollen 2020 på HR-avdelningen. 
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4. Genomför systematiska kontroller av löneutbetalningar samt 
aktiviteter/åtgärder som avser/utförts av personer med höga 
behörigheter i lönesystemet. 

Under 2020 kommer HR-controller på uppdrag av HR-chefen göra 
slumpmässiga och systematiska kontroller av aktiviteter som utförts av 
personer med höga behörigheter i lönesystemet på HR-avdelningen. 
Detta kommer även läggas som internkontroll för år 2021 på HR-
avdelningen. 

5. Säkerställ att utanordningslistan hanteras enligt gällande rutiner.

Informationsinsats till chefer och löneadministratörer om syftet och 
befintlig rutin gällande utanordningslistan kommer att genomföras 
under våren 2020. Uppföljning av i vilken utsträckning cheferna 
signerar utanordningslistan kommer att göras i slutet av 2020. 
Beroende på utfallet av uppföljning vidtas ytterligare åtgärder.  
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Revisionsrapport- Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen i Värnamo kommun har gett EY i uppdrag att 
granska det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunrevision 
önskar skriftligt svar på de rekommendationer som framgår av 
revisionsrapporten.

HR-avdelningen har tagit fram ett svar som innehåller åtgärder 
utifrån de rekommendationer som getts. Personalutskottet har 
informerats om svaret.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att anta svaret som eget yttrande

Åsa Johansson Ulf Svensson
HR-Chef Kommundirektör
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Utredning

Syfte med granskningen har varit att bedöma om kommunen på ett 
övergripande och på en central nivå bedriver ett tillfredsställande 
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål 
och riktlinjer.

Den samlade bedömningen är att kommunen till stora delar bedriver 
ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete på ett övergripande 
och central nivå. Bedömningen är dock att kommunen kan stärka och 
utveckla sin uppföljning och återrapportering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

EY har utifrån granskningsresultatet gett följande rekommendationer 
för fortsatt utvecklingsarbete. I kursiv text efter rekommendationen 
beskrivs de åtgärder som planeras.

1. Säkerställ at arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet fullt 
ut ser i enlighet med kommunens fastställda policy, riktlinjer och 
rutiner: 

Värnamo kommun genomför årligen en arbetsmiljöutbildning för nya 
chefer och nya skyddsombud, denna är under omarbetning och denna 
rekommendation tas i beaktande i det arbetet. Därutöver har en enkät 
skickats ut till samtliga chefer för att följa upp hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar i verksamheten. 

2. Tydliggör hur återrapportering/uppföljning ska ske av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet till styrelse och nämnd

Resultatet av redan nämnd enkät kommer att bli ett underlag för den 
uppföljning som kommer återrapporteras till styrelse och nämnd. 
Befintlig riktlinje kommer uppdateras i enlighet  med detta nya 
arbetssätt.

3. Det bör finnas en hänvisning/koppling till fastställda 
arbetsmiljömål i kommunens styrdokument gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljömålen följs upp första gången i och med höstens 
medarbetarundersöking. En uppdatering av styrdokumentet kommer 
att genomföras med start 2020

4. Undersök möjligheten att förbättra förvaltningschefernas 
möjligheter att på ett enkelt och överskådligt sätt följa det 
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systematiska arbetsmiljöarbetet som sker i de olika 
verksamheterna inom förvaltningen. 

Detta finns med som en del i samband med det pågående arbetat med 
upphandling av HR-system.

5. Handlingsplaner/åtgärdsplaner, som beskriver hur kommunen ska 
arbeta för att nå måluppfyllelse gällande beslutade arbetsmiljömål 
bör tas fram

Arbetsmiljömålen följs upp för första gången i 
medarbetarundersökningen 2019. Aktiviteter utifrån resultatet av 
medarbetarundersökningen tas fram våren 2020, där kan det komma 
finnas aktiviteter med för att nå målen. Dock kommer en  uppföljning 
av arbetsmiljömålen i sin helhet och förslag på fortsatt arbete att 
redovisas under våren 2020.
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Redovisning till KS – Internationella företagsnätverket/företagsvänner 2019            18/2-20 

”Internationella företagsnätverket”, numera kallat ”Företagsvänner” syftar till att skapa ett 

nätverk dit företag i kommunen kan vända sig för hjälp, i sina integrationsfrågor, vad gäller 

arbetsmarknadsfrågor rörande nyanställningar, kompetensutveckling m.m. I dag har vi 21 

företag engagerade som Företagsvänner vilket är mycket positivt. Resultatet har inte låtit vänta 

på sig. 2018 kom vi igång med vårt jobbnätverk. Under 2019–20 har arbetet fortsatt vidare. 

Verksamhet  

Vi har idag ett 25-tal personer som kommit i arbete i samarbete med oss. Samtidigt är det många 

som har omfattats av våra insatser. Dessa insatser har bestått av förberedande karaktär (CV, 

företagsbesök) och av kompetensstärkande karaktär (språkkurser för anställda o dyl.). I detta 

arbete har företagsnätverket satsat 95 000 för år 2019. Dessa medel är fakturerade företagen 

och inbetalade till Internationella Vänner liksom motsvarande från Värnamo kommun. 

Personerna har kommit i arbete genom extrajobb, sommarjobb och vanliga anställningar. De 

som har fått arbete har många bestått av unga ensamkommande t.ex. inom områden såsom 

hamburgerrestauranger, livsmedelsbranschen, omsorg, parkarbete och industrin. I övrigt har det 

handlat om arbetssökanden som fått anställningar som resurslärare, kock och inom industrin. 

Under året har vi noterat ca 250 besök på våra olika arbetsplatsträffar och studiecirklar av 

yrkesförberedande karaktär. Deltagare har kommit från Medborgarskolan, SV Finnveden, 

Svenska kyrkan, ABC-Kraften och företagen. Deltagare har på olika sätt berörts av vår 

verksamhet genom jobbkontakter, studie-/företagsbesök, språkkurser på Rydaholms 

Träförädling och Crenova Städ samt CV-stöd. Vi har ett femtontal besök under året. Dessa har 

bl.a. varit McDonalds, Bemanningspoolen Produktion, Bufab Sweden, Länsförsäkringar, 

Swedbank, Värnamo Sängkläder/Made of Sweden, Finnvedsbostäder, Restaurang Åkanten, 

Bemanningsenheten, Värnamo kommun, Bröderna Smedberg i Rydaholm, City Gross, Rasta 

Bredasten och Gummifabriken. En fråga vi fått till oss besvarar vi gärna, nämligen varför inga 

företag är representerade från Bredarydshållet. Det beror på att många av våra nyanlända får 

sin första bostad i Rydaholm. Samtidigt har det av den anledningen å andra sidan också blivit 

så att många företag från Horda/Rydaholm anslutit sig till vårt företagsnätverk vilket förstås är 

positivt. Vår intention har varit hela Värnamo kommun. Vi har gjort företagsbesök, och ställt 

förfrågan till företag, i Forsheda och Bredaryd vilka däremot inte anslutit sig till oss ännu. 

I övrigt har vi satsat, genom andra finansiärer, på kurser i trafikkunskap och haft praktisk 

handledning i övningskörning för ensamkommande vilket också är ett steg till arbete. Vi har 

även anordnat cykelskola, då det är en förutsättning för att få arbete inom hemtjänsten dvs. att 

man kan cykla. Våra ”Företagsvänner” ger oss också möjlighet till information för nyanlända 

om bank- och försäkringsbranschen, information hur man sköter sin bostad osv. I detta arbete 

har Swedbank och Länsförsäkringar satsat extra resurser (utöver de 95’) genom stöd från Alfa-

stiftelsen och LF:s ”Långa-loppet-pris”. Båda stöden har genomförts i Värnamo kommun 

genom insatser i Rydaholms samhälle och för människor i utsatta områden.   

Med vänliga hälsningar 

Peter Lagerman 

070/511 60 36 

Internationella Vänner, Fredsg. 25, 331 25 Värnamo. E-post: info@internationellavanner.se 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Justerare

§ 286 Dnr: KS.2017.151

Utbetalning av bidrag till Internationella 
Företagsnätverket

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för    

år 2019 anslå 95 000 kronor till projektet Internationella 
Företagsnätverket, 

att   projektet redovisas till kommunstyrelsen senast i februari 
2020, samt

att   innan kommande års utbetalning ska en resultat- och 
balansräkning överlämnas, en redovisning av antal skapade 
praktikplatser samt svar på frågan varför man inte är 
verksam i hela Värnamo kommun.

Ärendebeskrivning
Internationella vänner har 3 juli 2019 inkommit med en faktura 
för utbetalning av stöd till Internationella Företagsnätverket. 

Kommunstyrelsen beslutade 15 augusti 2017, § 329 att under 
förutsättning att näringslivet finansierar hälften, ställa sig positiv 
till projektet på tre år.

Internationella Vänner har lämnat in en redovisning av projektet 
21 februari 2019. I augusti har denna redovisning kompletterats 
med uppgifter om att antal deltagare i olika studiebesök under 
2019 har varit 160 personer. Av dessa har 15 personer fått någon 
form av anställning. De flesta har fått tidsbegränsade 
anställningar under sommaren men fyra personer har fått 
tillsvidareanställningar. 

Internationella Vänner har den 13 augusti 2019 inkommit med 
en sammanställning av företag som sponsrat projektet år 2019. 
Denna sammanställning visar ett stöd från näringslivet på totalt 
95 000 kronor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 13 augusti 
2019 kommunstyrelsen besluta
att   ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för år 

2019 anslå 95 000 kronor till projektet Internationella 
företagsnätverket, samt

att   projektet redovisas till kommunstyrelsen senast i februari 
2020.

Beslut expedieras till:
Internationella Företagsnätverket
Ekonomiavdelningen
Utvecklingsavdelningen
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Ny kravpolicy

Ärendebeskrivning

Nuvarande kravpolicy antogs av kommunfullmäktige 2011-10-27, 
§ 207. Nu finns det anledning att göra en översyn av denna.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-17, § 449, att 
kravhanteringen, efter genomförd upphandling, från 1 april 2020 
ska övergå till ett inkassoföretag och att en förändrad kravpolicy 
ska tas fram.

I samband med ovanstående förändring föreslås också att även 
påminnelser ska sändas ut. Fram tills nu har enbart inkassokrav 
skickats ut vid utebliven betalning.

I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2019-04-16, 
§ 159, punkt 3.5-3.8 regleras vilka beslut som får fattas av 
tjänstepersoner. Av punkt sex i delegationsordningen framgår även 
vad som anses som verkställighet avseende anstånd med 
betalningar (punkt 17).

Förhållandena mellan kommunen och inkassoföretaget regleras i 
avtal som upprättas i samband med upphandlingen.

Avgifternas maximala storlek avseende påminnelse, inkassoavgift 
och amorteringsplan regleras i Lagen om ersättning för 
inkassokostnader m m (1981:739), § 4. 

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 207, samt

att anta upprättat reviderat förslag till kravpolicy för Värnamo 
kommun.

Kjell Fransson Peter Karlsson
Biträdande kommundirektör Redovisningschef
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Kravpolicy

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2020-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 2020-04-01
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Inledning och syfte
Denna policy anger hur hanteringen av obetalda fordringar ska hanteras av Värnamo 
kommun.

Syftet med policyn är att skapa enhetliga rutiner för kommunens arbete gällande 
kravhantering. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna ska behandlas likvärdigt och 
att kommunen därmed följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten men 
även för att uppnå effektiva kravhanteringsrutiner för att få betalt för en fordran. Centrala 
begrepp i policyn är fordran (i detta fall rätten att kräva pengar av någon) och gäldenär 
(den betalningsskyldige). Hänvisning görs till gällande inkassolag 1974:182 och räntelag 
1975:635. Bedömningar som krävs i vissa avgöranden ska alltid göras med hänsyn till 
god inkassosed.

Allmänt 
Grundprincipen är att den som åtnjutit en kommunal tjänst också skall betala 
för den. Kommunfullmäktige avgör vilka tjänster som är avgiftsbelagda. 
Verksamhetsansvarig nämnd upprättar förslag till taxa, vilken beslutas av 
Kommunfullmäktige. 

Organisation 
Det övergripande ansvaret för kravhanteringen har kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning är den enhet som hanterar det 
praktiska arbetet och ser till att denna kravpolicy efterlevs.

Ekonomiavdelningen äger rätt att uppdra åt annan (inkassoföretag) att handlägga delar av 
kravhanteringen i de fall det anses lämpligt. 
Beslut inom ramen för denna riktlinje innebär att fullmakt ges åt inkassoföretaget.

 Processkarta kravhantering

Ansvar och ansvarsfördelning
Riktlinjen omfattar kommunen; dock inte de hel- eller delägda bolagen. 

Varje förvaltning är ansvarig för att riktlinjen följs. Den som levererar varor eller tjänster 
ansvarar för att faktura ställs ut och bär ansvaret för den framställda fakturan. Samtliga 
utställda fakturor i kommunen bokförs i det centrala ekonomisystemet antingen direkt 
eller via överföring av fil från ett verksamhetssystem. 
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Ekonomiavdelningen ansvarar för att uppgifter om obetalda fakturor skickas vidare till 
det inkassoföretag som kommunen har avtal med. Även de fakturor som i kommunen 
klassificeras som sekretessfakturor skickas till inkassoföretaget, dock får inte eventuella 
sekretessuppgifter på fakturan röjas. 

Inkassoföretaget ansvarar för att påminnelser och inkassokrav skickas ut samt ansöker 
vidare till kronofogdemyndigheten om fordran fortfarande är obetald efter att 
inkassokravet skickats ut. Inkassoföretaget ansvarar även för bevakningen av obetalda 
fordringar så kallad långtidsbevakning. 

Varje förvaltning ansvarar för att meddela ekonomiavdelningen om fordringar på grund 
av särskilda omständigheter inte ska betalas eller skickas vidare för rättsliga åtgärder. 

Utsändning av faktura 
Betalningstidpunkt ska ligga så nära tjänstens eller varans leverans som möjligt. 
Huvudregeln är att en faktura förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. I 
undantagsfall vid exempelvis ständigt återkommande fakturor kan kortare 
betalningsvillkor gälla. I vissa fall kan även betalning i förskott tillämpas. Längre 
betalningstid än 30 dagar ska normalt inte ges. 

Påminnelsefaktura 

Påminnelsefaktura ska skickas till gäldenären 5-7 dagar efter att en faktura förfallit till 
betalning. Påminnelsefakturan inkluderar påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 
gällande räntelag och inkassolag. 

Påminnelseavgiften kan vid särskilda fall makuleras. I dessa fall ska dokumentation ske 
om varför avgiften makuleras. Särskilda fall kan till exempel vara när gäldenären påvisar 
innan förfallodatum att betalning inte kommer att ske. Påminnelse skickas trots 
meddelande om sen betalning i dessa fall ut till gäldenären för att inkassoföretaget ska 
kunna hantera en eventuell fortsatt kravhantering mot gäldenär. 

Inkassokrav 

Om betalning uteblir trots påminnelse skickar inkassoföretaget ett inkassokrav. 
Inkassokravet skickas ut från inkassoföretaget sju till tio dagar efter påminnelsefakturan. 
Utskick sker enligt fastställda rutiner och inkluderar inkassoavgift och dröjsmålsränta 
enligt gällande räntelag och inkassolag. 

Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta uppkommer då gäldenären inte betalt fakturan senast på förfallodagen. 
Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen, referensräntan + 8 procentenheter eller ränta 
enligt avtal från och med dagen efter förfallodagen.  
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Amorteringsplaner 

Amorteringsplan för skulden kan beviljas om det finns rimliga utsikter att gäldenären 
infriar denna. Skuldbeloppet ska överstiga 1 000 kronor och maximal amorteringstid ska 
normalt vara ett år. En amorteringsplan kan då upprättas och ska godkännas av den 
betalningsskyldige. Ränta samt en lagstadgad avgift för upprättande av amorteringsplan 
samt aviseringsavgift ska tas ut. Om betalning inte görs enligt upplagd plan förfaller hela 
beloppet till omedelbar betalning.

Anstånd 

Om betalning inte kan ske inom föreskriven tid kan ett kortare anstånd beviljas i enlighet 
med gällande delegationsordning. Anstånd upp till ett prisbasbelopp per gäldenär och 
tillfälle för en tid av maximalt ett år betraktas som verkställighetsbeslut och fattas av 
handläggare för kravhanteringen vid kommunledningsförvaltningen. Undantag från 
denna tidsgräns får göras i speciella fall efter beslut enligt gällande delegationsordning 
avseende anstånd. Vid anstånd för belopp över fem prisbasbelopp och/eller för längre tid 
än tre år ska beslut fattas av kommunstyrelsen. 

Även om en gäldenär beviljas anstånd med betalningen av en fordran utgår 
dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Dröjsmålsränta utgår inte under tiden för 
utredning av ett bestridande av en fakturas innehåll och/eller uppkomst. 

Ansökan om betalningsföreläggande 
Om gäldenären inte betalar fordran efter att erhållit ett inkassokrav ska rättsliga åtgärder 
vidtas i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kostnader 
avseende ansökningsavgift hos Kronofogdemyndigheten samt arvode tillkommer för 
gäldenären. 

Om gäldenären bestrider kravet eller gör en saklig invändning och kommunen fortfarande 
anser att betalningsskyldighet finns ska ärendet hänskjutas till allmän domstol genom 
stämningsansökan. 

Avstängning/reducering av vattentillförseln 
Leder inte inkassokrav avseende vatten- och avloppsavgifter till betalning har kommunen 
rätt att avbryta eller reducera vattentillförseln. Utöver avstängning eller reducering ska 
ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten göras. 

För att täcka tekniska förvaltningens självkostnader debiteras en avgift vid 
avstängning/reducering samt när vattnet släpps på igen. 

Rutiner vid utebliven betalning av avgifter för vatten och avlopp fastställs av 
kommunstyrelsens tekniska utskott. 
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Avstängning av barn från barnomsorgsplats 
Leder inte inkassokrav avseende barnomsorgsavgift till betalning har kommunen rätt att 
stänga av barn från barnomsorgsplats. 

Rutiner för barnomsorgsavgifter som ej betalas i tid och för avstängning av barn från 
barnomsorgsplats fastställs av barn- och utbildningsnämnden. 

Avhysning
Leder inte inkassokrav avseende hyror till betalning har kommunen rätt att 
avhysa hyresgästen. 

Långtidsbevakning 

Fordringar där inkassoåtgärder inte givit resultat på grund av att gäldenären saknar 
betalningsförmåga förs över till långtidsbevakning och hanteras av avtalat inkassoföretag. 

Avskrivning 

En avskrivning av en fordran eller en ackordsuppgörelse medför att kommunen inte 
längre anser det möjligt att erhålla några eller fulla medel från gäldenären. För att 
avskrivning ska kunna ske bör fordringsunderlaget helt sakna reellt värde, till exempel att 
en konkurs skett och att någon utdelning inte faller ut eller i ärende där dom fallit om 
skuldsanering. Vid fordringar på dödsbo ska avskrivning göras när en dödsboanmälan 
erhållits som visar att det inte finns några medel att betala fordran med.

Vid avskrivning kommer respektive förvaltning där fordran tillhör erhålla kostnaden för 
avskrivningen. 

Beslut om avskrivning fattas enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Dokumentansvariga
Politisk nivå: Kommunstyrelsen
Tjänsteperson: Ekonomichefen, Kommunledningsförvaltningen

Uppföljning
Uppföljning av detta styrdokument ska ske vart tredje år eller när behov annars uppstår.

Revidering
Revidering av denna policy ska ske senast 2026-06-30. 
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Forskningsstation Bolmen
Partnermöte 20200214

Hjärtligt välkomna!
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Program
Kl. 10.30 

– Inledning Ilmar Reepalu.

- Om vattenskyddsområde Bolmen och intressanta initiativ från myndigheter med koppling till vattenförsörjning

Jörgen Johansson. 

– Stationens verksamhet 2019. Linda Parkefelt och Juha Rankinen.

- Aktuell forskning. Clemens Klante och Anna Borgström

– Vattenkonferens och vattendag 4–6 juni 2020. Region Halland, Linda Parkefelt och Malin Ekwall.

Kl. 12.00 Lunch.

Kl. 13.00 Vattenkonferens och vattendag 4-6 juni, fortsättning och dialog.

Kl. 14.00 Avslut och fika.
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Tankar och idéer från partnermöten

• Internationellt forskningssamarbete växlas upp.

• Läkemedels-, jord- och skogsbrukets påverkan på vattenkvalitet

• Fortbildning för dem som arbetar på Sydvatten på vattenverken för att få en större 

förståelse.

• Fortbildning (studiedagar) för lärare/förskollärare för att kunna arbeta med yngre 

åldrar i miljön hemma.

• Bred forskningskommunikation till Smålands Sjörikes kommuninvånare.

• Koppling stad-land.

• Konferensen 2020 i utomhusmiljöer likt ”Into The Woods”-festivalen i Unnaryd 

2019.

• Fortbildning för lärare (sommarkurs).

• Högskolors/Universitets lärarutbildningar.
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- Ett kvalitativt fältlaboratorium -

Bolmens forskningsstation
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”Ålahuset”
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SITES

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science 

Nationell nätverk för fältforskning

- Terrester och limnologisk forskning -
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AquaNet

Studera ekosystemens respons och motståndskraft på 

miljömässiga förändringar i en sjö

1a försöket i världen att skapa en standardiserad infrastruktur 

för akvatiska mesokosmförsök

Mesokosmer – Flytplattform – Sensorer/Mätare

Mesokosmplattformen

Asa, Växjö

Erken, Uppsala

Skogaryd, Göteborg

Svartberget, Umeå
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2017:

Minskad solinstrålnings och predations 

påverkan på Bolmens ekosystem

2018:

Brunifieringens påverkan på Bolmens 

ekosystem

2019:

Djurplanktons vertikalmigration och 

positionering i vattenpelaren vid olika 

livsvillkor (ex. födotillgång)

AquaNet

Mesokosmplattformen
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Brunifieringens påverkan på Bolmens ekosystem

Färgtalet dubblerats sedan början av 1990-talet
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15 st mesokosmer (750L)

Brunifierade m h a jordextrakt (”slurry”)

▪ Ref (5): 90 mg/l Pt

▪ 50 år (5): 125 mg/l Pt

▪ 00 år (5): 180 mg/l Pt

6 veckor (juli-aug)

Sensordata: Stationära, handhållna

Vattenprover

Brunifieringens påverkan på Bolmens ekosystem
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2019, AquaNet 2018:

➢Analys mikrocystin

➢Analys vattenkemiska parametrar

➢Analys djurplankton

➢Analys växtplankton

Examensarbeten

Foto: Victoria Jansson
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Resultat AquaNet 2018

➢ Analys vattenkemi

Minskning av pH, syre (DO), and fotosyntetisk aktiv strålning

(PAR).

Ökning av fosfor and klorofyll a koncentration I vattnet.

Skifte till heterotrofisk dominerad näringsväv, vilket kan påverka framtida

syrehalter och fisk produktion.

➢Analys mikrocystin
Ingen ökning av extracellular mikrocystin koncentration,

troligen pga oligotrofiskt vatten.

➢Analys zooplankton
Fortsatt ökning av brunifiering kan efter ca 100 år

skapa signifikanta förändringar in taxonomisk

komposition av zooplankton.
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2018

➢ Mikroplaster i Bolmens vatten och 

sediment

2018-2019

➢ Storåns hydrologi och påverkan på 

brunifieringen av Bolmen

2019

➢Våtmarkers påverkan på vattenkvalitén 

i Bolmen med fokus på brunifiering

Övriga examensarbeten 208



Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för 

framtida kompetensförsörjning?
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Naturvård och artmångfald – 180p

Miljö, innovation och hållbarhet – 180p

Magisterprogram i tillämpad 

miljövetenskap – 60p
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• ASLO Association for the Sciences 
of Limnology and Oceanography
Puerto Rico Feb 2019

• Brunifieringens konsekvenser
och orsaker i Sydsverige
Kristianstad Feb 2019

Presentationer forskningsverksamheten 2019:

:https://www.youtube.com/channe

l/UC68gCxhI8CMFyWiTlxMPAeQ
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Klimatspår: Det bruna dricksvattnet

Foto: Agneta Nordin

tor 18 juli 2019 
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”Plönninge - mötesplats för grön tillväxt – brukande, 

innovation och kunskap.”
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Övriga presentationer av stationen 2019

• Länsstyrelsen Skåne

• Högskolan i Halmstad

• Region Halland

• FVO Bolmen

• Lagans Vattenråd

• Nissans Vattenråd

• Föreningar

• Kommuner

• Företag

• Allmänhet
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Mötesplats Godsmagasinet 218

https://www.ljungby.se/sv/


Framsteget 2020

Stort engagemang utvecklar Halland som matregion
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▪ SITES AquaNet i samarbete med Aquacosm

Aquacosm:

EU-nätverk av mesokosmerinfrastrukturer i Europa 

Forskning om ecosystem I vatten

21 partners – 37 mesokosmanläggningar
Danmark, Norge, Finland, Sverige, England, Nederländerna, 

Österrike, Frankrike, Tyskland, Portugal, Grekland, Turkiet

AquaNet 2019-

Blir del av ett stort internationellt mesokosmnätverk

Attrahera användare till plattformarna

Horizon 2020–ansökan: Utöka mesocosmnätverket

På gång
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LIFEPLAN 
– Combining Big Ecological Data with 

Novel Statistical Methods

På gång
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• Six years from autumn 2020 to end of 2025

• Setup (once): 

– Selecting a 100m × 100m plot

– Installing Malaise trap, cyclone sampler, about 5 cameras and 
about 5 audio samplers (attached to trees).

• Weekly: 

– changing batteries on all devices (cyclone sampler runs on car 
battery)

– changing sampling vials on cyclone sampler and Malaise trap

– changing memory cards on audio samplers and cameras

– logging and labelling samples.

• Eight times a year during growing season: 

– taking eight soil samples and eight root samples

• At least twice a year:

– shipping samples to us (or maybe we come get them)

På gång

LIFEPLAN
A Planetary Inventory of Life
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På gång
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Naturvård och artmångfald – 180p

Miljö, innovation och hållbarhet – 180p

Magisterprogram i tillämpad 

miljövetenskap – 60p

På gång
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AquaNet 2020

Mesokosmplattformen

APPLY TO USE SITES AQUANET 

21.2.2020

På gång
225



På gång

Datum

Datum Veckodagar

2 – 3 sep ons – tors

7 – 8 sep mån – tis

9 – 10 sep ons – tors

14 – 15 sep mån – tis

16 – 17 sep ons – tors

21 – 22 sep mån – tis

23 – 24 sep ons – tors

8 – 29 sep mån – tis

30 sep – 1 okt ons – tors

5 – 6 okt mån – tis
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På gång

Inspirationsdag för lärare
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På gång

Bidrag för aktiviteter inom MINT-ämnen 
vid nationella forskningsinfrastrukturer

Syftet med utlysningen är att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för 
matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (MINT).
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På gång

Lunds Universitets fältstation

Bedrivits undervisning och forskning

Etablerades i början av 1900-talet av Einar 

Naumann som lade grunderna till limnologin

som ett internationellt forskningsfält.

Behöver ny station fr o m 2020

Forskningsstation Bolmen ersätter Aneboda

Forskningsstation Bolmen

Inväntar besked från LUFyra mil NV om 

Växjö, vid sjön 

Stråken 
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Dag 1: Internationell

Dag 2: Regional

Dag 3: Nationaldagen på Tiraholm

Konferenser

På gång
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Program Internationell vattenkonferens 4 juni 2020 

10.00         Välkomnande och inledning Linda Parkefelt, forskningsledare Forskningsstation Bolmen.

10.10       Klimatförändringens påverkan på svenska sjöar Anna Eklund och Jenny Axén, Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 

10.50          Brunifieringens orsaker Vilka är brunifieringens orsaker och dess påverkansgrad? Emma 

Kritzberg, universitetslektor Akvatisk ekologi Lunds Universitet. 

11.25 Brunifieringens konsekvenser, Bolmen som exempel. Anna Borgström, doktorand Akvatisk ekologi 

Lunds Universitet. 

11.45 Skogens påverkan på brunifiering och möjliga åtgärder Hjalmar Laudon, professor Institutionen för 

skogens ekologi och skötsel Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

14.15              Mesokosmexperiment - Att förutspå framtiden i en sjö samt ekosystemets respons på 

miljömässiga förändringar Mesokosmexperiments användningsområde, en internationell utblick. Antonia 

Liess, universitetslektor Högskolan i Halmstad. 

Mesokosmexperimentet AquaNet i Bolmen, ett projekt inom Swedish Infrastructure for Ecosystem Science 

(SITES). Studie av ett ekosystemens respons på framtida brunifiering. Linda Parkefelt, forskningsledare 

Forskningsstation Bolmen. 

15.30              Värdet av vatten – Tänk H2O! - platsbaserat lärande och naturvägledning – ett verktyg för ökad 

förståelse. Juha Rankinen – föreståndare Forskningsstation Bolmen 

17.00 Reflektionspromenad I mindre grupper delar ni era upplevelser och upptäckter 

från denna dag. Reflektionerna samlas sedan in för att delas gemensamt.  
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Dag 1: Internationell

Dag 2: Regional

Dag 3: Nationaldagen på Tiraholm

Konferenser

På gång
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Forskningsledare Föreståndare
Linda Parkefelt Juha Rankinen
linda.parkefelt@sydvatten.se juha.rankinen@sydvatten.se
010-515 1052 010-515 1096

Tack för oss!
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Vattenskyddsområde Bolmen
236



Vägen till ansökan

• Våren 2012 hölls ett startmöte med Ljungby kommun.

• I september 2012 hölls ett första möte med representanter från alla kommuner runt Bolmen.

• Under 2013 och våren 2014 träffades Sydvatten och plancheferna i berörda kommuner. Vid samma tid fick även 

kommunpolitikerna information om arbetets fortskridande. 

• Hösten 2013 genomfördes en studieresa då politiker från kommunerna kring Bolmen och Sydvatten tillsammans 

med tjänstemän åkte till Mälardalen och besökte Stockholm Vatten och Norrvatten för att utbyta erfarenhet kring 

vattenskyddsområden.

• Under våren 2014 hölls möte med berörda länsstyrelser i Kronobergs, Hallands, Jönköpings och Skåne län. Mötet 

gav Sydvatten värdefulla synpunkter från länsstyrelserna.

• Under 2015 remitterades förslaget till kommunerna.

• Under 2015 genomfördes ett antal dialogmöten med allmänhet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare.

• Efter genomförda dialogmöten reviderades förslaget till skyddsområde och vattenskyddsföreskrifter.

• Ansökan skickades till länsstyrelsen i augusti 2016.

• Synpunkter från Länsstyrelsen och myndighetssamråd inkom januari 2019.

• Slutlig ansökan skickades till Länsstyrelsen i november 2019.

• Nu pågår sakägarremissen.
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Varför vattenskyddsområde?

• Skydda vattentillgången med tillräckligt skydd

• Lagkrav 

• Riskanalys
- Strandbete nära råvattenintaget

- Olyckor med farligt gods

- Utsläpp från äldre tvåtaktsmotorer i sjön

- Spridning av naturgödsel 

- Bekämpningsmedel

- Bräddning av avloppsledningar

- Bristfälliga enskilda avloppsanläggningar
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Zoner

Området är indelat i fyra skyddszoner 

bland annat med hänsyn till avstånd från 

råvattenintag.

• Primär skyddszon A

• Primär skyddszon B

• Sekundär skyddszon

• Tertiär skyddszon
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Vattenskyddsområdet gränser
240



Avrinningsområde

Lagan

Bolmen
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Primär skyddszon Effektivt närskydd för vattentäkten för att minska 

risken för en akut förorening av vattentäkten.

I denna skyddszon finns de starkaste 

restriktionerna.

Sekundär skyddszon Bibehålla eller förbättra en hög vattenkvalitet. 

Tertiär skyddszon Ser till att även de områden som kan påverka 

vattentäkten ur ett långsiktigt perspektiv 

omfattas av skyddsområdet. 
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Vattenskyddsföreskrifter

• Vattenskyddsföreskrifterna är ett 

komplement till och förtydligande av 

annan lagstiftning.

• Föreskrifterna formuleras med olika 

restriktionsnivåer:

- Anmälningsplikt

- Tillståndsplikt

- Förbud

• Strängast krav närmast råvattenintaget. 
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Föreskrifter
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SOU 2018:34 – Vägen till hållbara vattentjänster

• Utgångspunkt: Skydd och människors hälsa, § 6, vattentjänstlagen

• Övertolkas 

• Skapar konflikter och problem 

• Förslag öppnar upp för lokala lösningar

• Utredningens förslag

• HAV: tillsynsvägledning för Länsstyrelsernas tillsyn av 

kommunernas skyldighet avs § 6.

• § 6 kompletteras med utredningskrav på kommunerna om alt 

lösning till allmän VA-anläggning

• Utökad åtgärdstakt av små avlopp

• Krav på avloppsdeklaration (fastighetsägaren)

• HAV: avloppsrådgivning

• Tydligare regler avs kommunal tillsyn av små avlopp

• HAV: kompetensstöd till kommunerna; tillsyn, taxor och prövning

• Kretsloppsanpassning av små avlopp (N, P)

• HAV: kompetensstöd till kommunerna kring  kretsloppsanpassning

• NV: kompetensstöd till kommunerna avs avfallstaxan (??)
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SOU 2020:3 - Avloppsslamutredningen

• Uppdrag

• Utforma förslag mot spridning av avloppsslam

• Utforma förslag till krav på utvinning av fosfor

• Finna vägar att upprätthålla förebyggande arbetet med 

uppströmsarbetet (då drivkraften med slammet försvinner)

• Förslag

• Förbud mot spridning av avloppsslam

• Återvinningskrav på 60 % av fosfor (20 000 pe)

• NV: koordinera uppströmsarbetet

• NV: kompletterande reglering av organiska gödselmedel (delmängd 

slam)
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SOU 2019:66 – En utvecklad vattenförvaltning

• Uppdrag

• Utreda ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av 

myndigheterna inom vattenförvaltningen

• Föreslå finansiering av åtgärder som följer åtgärdsprogrammen

• Förslag

• HAV, SGU och Lst ges många uppdrag

• Vattenförvaltningsarbetet ska utgå från 10 avrinnginsområdena

• Regering & Riksdag: Nationell handlingsplan

• Vattenmyndigheterna (5) tas bort. Planering ska ske på

• Nationell strategisk nivå

• Konkret avrinningsområdesnivå

• HAV, SGU: Underlag för åtgärdsprogram för avrinningsområden 

(regeringen)

• HAV, SGU: Övervakningsprogram & förvaltningsplaner för 

avrinningsområden

• HAV, SGU: Föreskrifter & vägledning för vattenförvaltningsarbetet

• Uppmuntran till vattenråden till ökade fysiska åtgärder
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SOU 2019:66 – En utvecklad vattenförvaltning

• Nationell Normgivningsnämnd inrättas (besluta om miljökvalitetsnormer) 

Nämndmyndighet med HAV som värdmyndighet

• Vattenmyndigheternas uppgifter övertas av

• Regeringen, NNN (ovan), HAV, SGU, Lst

• Resurser till samtliga myndigheter, Lst och kommuner

• Regeringen: förslag på en vattenförvaltningsavgift för fysiska åtgärder 

• Kommentarer

• Vattenförvaltning fortfarande enbart kvalitet (ej vattenförekomstens 

resurs)

• Logiken med avrinningsområden behålls

• Ingen samlad vattenbudget (GV och YV i olika myndigheter)
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Hållbar vattenresursförvaltning – initiativ från HAV

• Myndighetsutredning (ej SOU)

• Fokuserar på vattenresursen/vattenförekomsten (och kvalitet)

• Ambition att föra in planeringsbegreppet i användningen av vattenresursen

• Deltagare: HAV, Boverket, Skogsstyrelsen, SGU, MSB, SMHI, LMV, 

Jordbruksverket, VM södra & norra östersjön, Lst Jönköping & Östergötland, 

LTH, KTH, Svenskt vatten, Göteborgs stad, Sydvatten
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Tack för uppmärksamheten!

Dricksvattnet utgör landets i särklass mest samhällskritiska 

försörjningssystem, en förutsättning för att samhälle, 

företag och olika verksamheter ska fungera
(Dricksvattenutredningens Slutbetänkande 26/4 2016)

• 2,1 mdr människor 

saknar rent vatten

• 700 miljoner 

människor saknar 

toalett
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Minnesanteckningar GGVV-presidierna 200207

Närvarande: Carina Johansson, Gislaved
Anton Sjödell, Gislaved
Marie Johansson, Gislaved
Erik Zaar, Gislaved
Markus Kauppinen, Gnosjö
Anna Engström, Gnosjö
Gert Jonsson, Vaggeryd
Kenth Williamsson, Vaggeryd
Annika Hedvall Vaggeryd
Gottlieb Granberg, Värnamo
Azra Muranovic, Värnamo
Ulf Svensson, Värnamo

Sofia Skörde, Leader, punkt 2 
Stina Gof, Värnamo 
Torbjörn Åkerblad, Vaggeryd
Kristoffer Ljunggren, stadsvetarpraktikant. Värnamo

1. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från 2019-11-15 gicks igenom och lades till handlingarna. 

2. Leader på regional nivå
Sofia Skörde, som jobbar med LUS (Lokal Utveckling Sverige) inom Leader Västra Småland, 
presenterade Leader-modellen och berättade om deras arbete. En kort diskussion fördes om 
krav på redovisning och svårigheter att få ut projektmedel. Det skadar förtroendet för 
Leader och motverkar dess syfte. Totalt sett är man mycket positiv till metoden för 
landsbygdsutveckling och resultaten av Leaders arbete. Presentationen bifogas 
minnesanteckningarna.

3. Ett gott exempel: Gnosjö – Kostenheten
Eldin M Salihovic kostchef gjorde en fördjupad presentation av arbetet inom Kostenheten i 
Gnosjö kommun – ”Den gröna tråden”. Presentationen bifogas minnesanteckningarna.

4. Regional samverkan - RUS 
Kort avstämning om arbetet kring RUS och dess handlingsplaner. Ett nytt förslag som väckts 
ifrån Vetlanda om att använda befintliga nätverk inom Kommunal utveckling istället för att 
tillsätta nya arbetsgrupper diskuterades. Ulf rapporterade att Kristina Athlei på senaste 
kommundirektörsträffen lovat ta detta med sig i det fortsatta planeringsarbetet. Alla var 
positiva till detta.

5. Samverkansområden
Stina och Torbjörn inledde kort med bakgrunden till uppdraget. Det handlar om att kartlägga 
befintliga samarbeten inom GGVV och se möjligheter till nya. Alla fyra kommunerna har varit 
delaktiga i framtagandet. En sammanställning av både befintliga samarbeten och förslag 
distribuerades på mötet.
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Alla var överens om att man ser stora möjligheter i samverkan och att vi har goda 
förutsättningar då vi redan har bra samarbete och god dialog oss emellan. Samtidigt 
poängteras att vi måste kunna visa på en tydlig nytta med att samverka. Det kan vara 
möjlighet att erbjuda bättre tjänster, ekonomiska fördelar, att bättre kunna möta framtida 
utmaningar eller att attrahera rätt kompetenser.

Vissa frågor kräver en tydlig politisk avsiktsförklaring medan andra är en fråga för 
tjänsteorganisationerna att ”utveckla”. Kommundirektörerna tar fram ett förlag på sortering 
av samarbetsidéer utifrån detta. Politiken kan sedan ta ställning till detta i samband med 
höstens GGVV-möte i Karlskrona. 

För att visa på en den gemensamma viljan både internt och extern fick kommundirektörerna i 
uppdrag att ta fram förslag på ett uttalande från politiken att vi inom GGVV är positiva till 
ökat samarbete. 

Avslutningsvis lyftes frågan om det finns potential i att samverka mer i turismfrågan?

6. BGR - Utrecht
Regionen har skickar otydliga signaler kring om man ska delta eller ej inför Utrecht 2020. 
Svårt för kommunerna att själva bevaka och ha insyn i detta. Viktigt att BGR fortsätter 
bevaka och att vi är ute i god tid inför 2021.

Vinnovaansökan
Ett ytterligare ärende med koppling till BGR togs upp. 

Både BGR och Campus Värnamo har arbetat med en förstudie inför en ansökan till Vinnova. 
Det handlar om att ur ett kompetensutvecklingsperspektiv se över möjligheten att skapa en 
digital nod samt en testbädd.

Uppenbarligen har det brustit i kommunikationen då man inte vetat om varandras projekt 
och nu inte kan gå fram med två ansökningar, med liknande grundidé.

Målsättningen nu är att se om det är möjligt att väva in delar från BGRs ansökan i Värnamos. 
Ennike tar kontakt med Leif så vi snabbt kommer vidare då det är kort om tid innan ansökan 
ska vara inne.

Avslutningsvis diskuterades möjligheten att söka finansiering för denna typ av projekt via 
Nordiska rådet.

7. Överförmynderiverksamheten
Ulf Svensson presenterade vad som hänt skett utifrån de förslag på åtgärder som 
presenterades för GGVV vid mötet den 15 november 2019. En ytterligare genomlysning av 
arbetet är gjord och flera nya förslag är framtagna. Ett positivt förändringsarbete pågår. 
Presentationen bifogas minnesanteckningarna.

Därefter presenterades budgeten för verksamheten, budgetantaganden och dess utveckling. 

Slutligen noterades att frågan om en eventuell gemensam nämnd för överförmyndar-
verksamheten behöver börjar diskuteras tidigt.
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8. SÅM Syfte och uppdrag för avfallsplanegrupp
Avfallsplanegruppens arbete är tydligt prioriterat. Högst prioritet har arbetet kring mängden 
avfall som kommunen ansvarar för, ökad källsortering och materialåtervinning samt bättre 
omhändertagande av matavfall.

Två arbetsgrupper har bildads inom avfallsplanegruppen, en arbetar med att se över de 
föreskrifter som tagits fram och den andra arbetar med att se över alla mål och åtgärder. 

Slutsatserna kommer presenteras vid SÅM och avfallsplanegruppens gemensamma 
seminarium den 8/6 i år. Fokus för seminariet är verksamhetsavfall, både internt och från 
externa parter. Vid detta tillfälle kommer nya mål och prioriteringar att diskuteras.

9. Övriga frågor
Gislaved och Gnosjö har haft ett gemensamt möte med anledning av Coronaviruset. 
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och en säkerhetssamordnare deltog. Alla följer vad som 
sker på regional nivå.

Frågan om det finns behov av att prata ihop sig med anledning av samråden med JLT samt 
kring förslaget till trafikförsörjningsprogram lyftes också.  

10. Nästa möte 20/5 i Vaggeryd

Erik Zaar 
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