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Interpellation till Gottlieb Granberg - TU 
 
Gällande busshållplatserna på Jönköpingsvägen utanför Gummifabriken! 
 
Vid fem tillfällen har jag uppmärksammat risk för incidenter då mötande buss i riktning mot 
Arvidssons Bil har stannat och folk gått över övergångstället bakom bussen. 
Personer som korsar vägen dyker upp helt plötsligt då det är skymd sikt.  
Ett steg från att de blir synliga så är de över på andra sidan vägen. 
Även om bilar håller hastighet och även saktar ner så blir reaktionen att de får tvärbromsa! 
Skulle det vara en cyklist som kör över så är olyckan ett faktum. 
 
Då man är noga med hur folk sköter sina buskar, träd och häckar på sina tomter i anslutning 
till korsning så är det märkligt att man tillåter att kommunen skapar skymd sikt! 
  
På motsatta sida i riktning mot Pilgatan när bussen stannar så har det vid flera tillfällen blivit 
ett längre stopp. Om detta beror på att man är för tidig eller om man inväntar passagerare 
från buss/tåg som ska ansluta är oklart. Kan vara 3-5 min stopp. 
Oavsett så bildar det kö och denna kö sträcker sig bort till rondellen vid Jönköpingsvägen.  
Bilister reagerar att tuta och köra om trots heldragen linje. Här är en annan typ av olycksrisk.  
 
Mina frågor till TU är följande; 

• Vem har tagit beslut om dessa busshållplatser? 

• Varför har man förlagt övergångställe med skymd sikt av buss?  

• Då det dröjer med Viadukten kommer denna väg vara starkt trafikerad, är det då 

lämpligt med detta hinder? 

• Då man har breda ytor på båda sidor om vägen hade det inte varit lämpligt med 

bussfickor?  

• Varför kan inte bussarna ta svängen upp till stationen där det är en naturlig 

busshållplats? 

• Ska det krävas en allvarlig olycka innan man gör om och gör rätt? 

 

 

Värnamo 2022-08-17  

 

Sverigedemokraterna 
Jan Cherek 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 182 Dnr: KS.2021.484 
 
Medborgarinitiativ - En-till-en iPad i skolorna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anse medborgarinitiativet besvarat. 

 
Reservationer 
Azra Muranovic (S), Bo Svedberg (S), Anette Myrvold (S), 
Susanne Andersson (S), Jan Cherek (SD), Bengt Lundström 
(SD) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för  Azra Muranovic (S) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Natalie Ingelsten Krusell föreslå i medborgarinitiativ daterat 25 augusti 
2021 att En-till-en-iPad ska vara en självklarhet från åtminstone årskurs 
4. Detta då det är en förutsättning för att kunna nå kommunens mål i att 
utveckla elevers digitala kompetens. Vidare då den uppsättning iPad 
som finns på skolorna idag räcker inte för att kunna täcka upp de 
behoven. Samt att det att det inte går att spara dokument på ett bra sätt 
och inte heller använda appar och program såsom teams, OneNote, 
Word och PowerPoint då det kräver att man har en egen inloggning. 
 
För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter till utvidgat  
lärande behöver skolan följa med utvecklingen inom digitaliseringen. 
Det innebär att skolan behöver verka för att eleverna har likvärdig 
tillgång till ändamålsenliga digitala verktyg, vilket kan vara Ipad eller 
andra lämpliga digitala verktyg. I dagsläget finns inte de ekonomiska 
förutsättningarna. Därmed är strävansmålet att likvärdigheten vad gäller 
barns och elevers tillgång till digitala verktyg inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter ska öka.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 27 april 2022, § 75  
att sträva efter att elever i årskurs 4–6 har varsitt digitalt verktyg och 
att elever i årskurs 7 – 9 har varsitt digitalt verktyg samt 
att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen.  

 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta                                                                       
att anse medborgarinitiativet besvarat. 
 
 
Yrkanden 
Azra Muranovic (S) att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- 
och utbildningens förslag men att man ändrar att-satserna till 
följande: att elever i årskurs 4–6 har varsitt digitalt verktyg och 
att elever i årskurs 7 – 9 har varsitt digitalt verktyg    
                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

Ks § 182 (forts) 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att man 
avslår Azra Muranovic (S) yrkande  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att man beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-10   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2021.484
  

  

 

 1 (1) 
 

Medborgarinitiativ - En-till-en iPad i skolorna  

Ärendebeskrivning 

Natalie Ingelsten Krusell föreslå i medborgarinitiativ daterat     
25 augusti 2021 att en-till-en-iPad ska vara en självklarhet från 
åtminstone årskurs 4. Detta då det är en förutsättning för att 
kunna nå kommunens mål i att utveckla elevers digitala 
kompetens.  
Vidare då den uppsättning iPad som finns på skolorna idag 
räcker inte för att kunna täcka upp de behoven. Samt att det  
att det inte går att spara dokument på ett bra sätt och inte heller 
använda appar och program såsom teams, OneNote, Word och 
PowerPoint då det kräver att man har en egen inloggning. 

För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter till 
utvidgat  
lärande behöver skolan följa med utvecklingen inom 
digitaliseringen. Det innebär att skolan behöver verka för att 
eleverna har likvärdig tillgång till ändamålsenliga digitala 
verktyg, vilket kan vara Ipad eller andra lämpliga digitala 
verktyg. I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningarna. 
Därmed är strävansmålet att likvärdigheten vad gäller barns och 
elevers tillgång till digitala verktyg inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter ska öka.  

 

 
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att anse medborgarinitiativet besvarat 

Heidi Ragnar Ulf Svensson 
Förvaltningschef Kommundirektör 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-27   

Justerare  

§ 75 Dnr: BUN.2022.463 
 
Medborgarinitiativ, En till en 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
 
att sträva efter att elever i årskurs 4–6 har varsitt digitalt verktyg. 
 
att elever i årskurs 7 – 9 har varsitt digitalt verktyg. 
 
att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen.  
 
Reservationer:  
Britt-Marie Sellén Nilsson (S), David Huynh (S) och Sandra 
Adesund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Britt-
Marie Sellén Nilssons (S) yrkande. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inom BUF grundskola varierade 2020 medelantalet digitala enheter per 
elev och skolområde mellan 0,20 och 0,80 st. Det innebär att vissa 
skolor har några enstaka digitala verktyg medan andra elever i realiteten 
har tillgång till digitala verktyg när helst de behöver det för skolarbetet. 
Olikheterna är 2020 enligt aktuell statistik störst i för- och grundskola 
och minst inom gymnasieskolan.  
För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter till utvidgat 
lärande behöver skolan kompensera för denna likvärdighetsbrist. Även 
om medeltalen vad gäller barns och elevers tillgång till digitala verktyg 
visar en ökande tendens så bedöms den variera kraftigt.  
Därför är strävansmålet att likvärdigheten vad gäller barns och elevers 
tillgång till digitala verktyg inom BUF:s verksamheter ska öka. 
 
 
Yrkanden  
Britt-Marie Sellén Nilsson yrkar på att stryka orden ”sträva efter 
att” i första att-satsen i beslutet.  Ordförande ställer proposition 
på Britt-Marie Sellén Nilssons (S) yrkande mot ordförandens 
yrkande och finner att man beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-28   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden     

  

 

 1 (3) 
 

 
Medborgarinitiativ - En-till-en iPad i skolorna  

                              

Ärendebeskrivning 

Förtätning av digitala enheter i grundskolan 

Inom BUF grundskola varierade 2020 medelantalet digitala 
enheter per elev och skolområde mellan 0,20 och 0,80 st. Det 
innebär att vissa skolor har några enstaka digitala verktyg medan 
andra elever i realiteten har tillgång till digitala verktyg när helst 
de behöver det för skolarbetet. Olikheterna är 2020 enligt aktuell 
statistik störst i för- och grundskola och minst inom 
gymnasieskolan.  

För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter till 
utvidgat lärande behöver skolan kompensera för denna 
likvärdighetsbrist. Även om medeltalen vad gäller barns och 
elevers tillgång till digitala verktyg visar en ökande tendens så 
bedöms den variera kraftigt.  

Därför är strävansmålet att likvärdigheten vad gäller barns och 
elevers tillgång till digitala verktyg inom BUF:s verksamheter 
ska öka 

 

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

 
• att sträva efter att elever i årskurs 4-9 har varsitt digitalt 

verktyg. 
 

• att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-28   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden     

  

 

 2 (3) 
 

Utredning 
Sedan 1990-talet har skolan fått ett uttalat uppdrag att arbeta 
med värdegrundsfrågor som demokrati och allas lika värde, där 
frågor om likvärdighet och delaktighet är centrala. Skolan ska 
arbeta för likvärdighet genom att ge utrymme för 
individanpassning av utbildningen och utforma undervisningen 
så att alla elevers individualitet främjas. Detta understryks i 
läroplanen från 2011 (Lgr11) men också i Lgr22:  

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”  

Likvärdighet handlar om att oavsett bakgrund och behov så har 
eleven rätt att nå kunskapskraven och ha samma möjligheter 
som alla andra efter genomgången utbildning. 
Likvärdighetsperspektivet i skolan handlar främst om lika 
tillgång till utbildning, likvärdig utbildning inom skolformen 
och en bestämd utbildnings lika värde inför fortsatta studier och 
yrkesliv. Likvärdigheten ska genomsyra allt från huvudmannens 
ansvar till den enskilde lärarens undervisningsplanering och 
genomförandet av pedagogiska aktiviteter i skolans olika rum. 
Det ställer krav på både vilka läromedel vi använder oss av och 
hur lärprocesserna sker.  

Pisamätningen 2015 visar att svenska elever har förbättrat sina 
resultat jämfört med tidigare undersökningar på så gott som alla 
områden förutom just likvärdighet. I stället har socioekonomiska 
faktorer fått allt större betydelse för skolresultaten, dvs. etnisk, 
social eller religiös bakgrund samt sociala och ekonomiska 
faktorer. Både svenska och andra länders styrdokument slår fast 
vikten av att skolan ger alla elever en grundläggande digital 
kompetens, vilket också är en viktig del i likvärdighetsarbetet. 
På det sättet kan man minska, eller förebygga en digital 
ojämlikhetsklyfta, vilket också ses som en förutsättning för att 
fostra och utveckla framtida aktiva medborgare. Det handlar till 
exempel om kompetens i att orientera sig, skaffa kunskap och 
hantera olika uppgifter i den digitala världen. Men det handlar 
även om hur man interagerar, hur man hanterar olika etiska 
dilemman och hur man skyddar sin personliga integritet. Att 
hantera digitala verktyg är alltså inte bara en fråga om att 
hantera teknik, utan handlar också om att utveckla sociala 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-28   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden     

  

 

 3 (3) 
 

färdigheter. Skolan har ett stort ansvar för att arbeta både 
förebyggande och kompensatoriskt när det gäller digitala 
kompetenser och förmågor.  

Inom BUF grundskola varierade 2020 medelantalet digitala 
enheter per elev och skolområde mellan 0,20 och 0,80 st. Det 
innebär att vissa skolor har några enstaka digitala verktyg medan 
andra elever i realiteten har tillgång till digitala verktyg när helst 
de behöver det för skolarbetet. Olikheterna är 2020 enligt aktuell 
statistik störst i för- och grundskola och minst inom 
gymnasieskolan.  

För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter till 
utvidgat lärande behöver skolan kompensera för denna 
likvärdighetsbrist. Även om medeltalen vad gäller barns och 
elevers tillgång till digitala verktyg visar en ökande tendens så 
bedöms den variera väl kraftigt.  

Därför är strävansmålet att likvärdigheten vad gäller barns och 
elevers tillgång till digitala verktyg inom BUF:s verksamheter 
ska öka 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

En-till-en ipads i skolorna

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Vi vill att en-till-en-ipad ska vara en självklarhet från åtminstone årskurs 4. Varför? Jo för att... 
- det är en förutsättning för att kunna nå kommunens mål i att utveckla elevers digitala kompetens. 
- den uppsättning ipad som finns på skolorna idag räcker inte för att kunna täcka upp de behoven, dels på grund av
att det inte går att spara dokument på ett bra sätt, använda appar och program såsom teams, onenote, word och
powerpoint då det kräver att man har en egen inloggning. 

Se vårt bifogade brev.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Brev till politiker.docx

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Natalie
Efternamn

Ingelsten Krusell
E-post

natalie.ingelsten.krusell@edu.varnamo.se

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

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

Adress

Släntvägen 8
Postnummer

33135
Postort

Värnamo

 
  

2021-08-25 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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33135 Värnamo

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

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

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

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

 
  

2021-08-25 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 184 Dnr: KS.2020.467 
 
Motion Arenastad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen.    
  
Reservationer 
 Jan Cherek (SD) och Bengt Lundström (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Cherek (SD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att samla olika 
idrottsverksamheter i samma område, en arenastad. 
Sverigedemokraterna förslår att arenastaden ska placeras öster 
om Hornaryd 4:1.  
 
Sverigedemokraterna föreslår att projektering för kommande 
arenastad på angiven plats ska påbörjas, att en inventering av 
dagens anläggningar ska göras och att lägga fram en plan i 
vilken ordning ny anläggning är i behov av att byggas,  
samt att kontakt ska tas med föreningarna och fastställa vilka 
behov de har idag och framöver. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 15 september 2020, § 323 att 
remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 19 april 2022 
bland annat framfört att nämnden har behandlat frågan i tre 
separata ärenden under 2021 och att frågan kommer att besvaras 
genom de pågående uppdragen. Förvaltningen anser att remissen 
är besvarad och föreslog att samhällsbyggnadsnämnden ställer 
sig bakom förvaltningens svar till remissvar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 27 april 2022 att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag på remissvar från 19 april 2022. 

 
 
Yrkanden 
Jan Cherek (SD) bifall till motionen   
 
Ordförande ställer proposition på Jan Cherek (SD) yrkande om 
bifall till motionen och finner att man avslår yrkandet  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om 
avslag på motionen och finner att man beslutna enligt 
kommunstyrelsen förslag att avslå motionen  

 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2022-04-19 1 (1) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 

Dnr: PLAN.2021.2641 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förvaltningens förslag på remissvar (2022-04-19) 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 att remittera Sverigedemokraternas 

motion: Arenastad, dnr KS.2020.467 till samhällsbyggnadsnämnden.   

Förutsättningar 
Förvaltningen har lämnat förslag på remissvar till nämnden där det 

konstateras att frågan om samlokalisering är en av flera aspekter som 

utvärderas.  

Bedömning 
Frågan kommer att besvaras genom de pågående uppdragen. Förvaltningen 

anser med detta att remissen är besvarad och föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till 

remissvar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Henrik Storm 

Stadsarkitekt 
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 1 (2) 
 
 

 

 
2022-04-19 

 
Dnr PLAN.2021.2641  

Motion – Arenastad; remiss 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

Bakgrund 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 att remittera 

Sverigedemokraternas motion: Arenastad, dnr KS.2020.467 till 

samhällsbyggnadsnämnden.   

 

I motionen konstateras att flera av Värnamos idrottshallar är till åren komna 

och är i behov av renovering. Flera av hallarna ligger utspridda inom staden 

och utgöras av flera små hallar vilket skapar extra kostnader. I motionen 

föreslås att inomhusidrott, simning, hockey, konståkning, fotboll mm 

samlas till ett område, en arenastad. Tanken är att detaljplanelägga ett större 

område som successivt byggs ut. Arenastaden föreslås lokaliseras till ett 

område öster om Hornaryd 4:1.  

   

 

Förutsättningar 
Samhällsbyggnadsnämnden har i tre separata ärenden under 2021 behandlat 

frågan. KF beslutade 2020-11-26 §190 att tillföra 

samhällsbyggnadsnämndens driftbudget medel för förprojektera arenastad 

där Hornaryd 4:1 är ett av alternativen. KS gav 2021-06-08 § 238 uppdrag 

åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med tekniska utskottets 

fritidsavdelning göra en lokaliseringsutredning för en ny simhall inom 

Värnamo tätort. I uppdraget om lokaliseringsutredning för ny simhall finns 

också aspekten av samlokalisering med ishall med. Båda dessa uppdrag 

pausades med anledning av uppdraget att utreda placering av allsvensk 

arena som gavs till Tekniska förvaltningen i samråd med 

samhällsbyggnadsförvaltningen hösten 2021.  

 

I lokaliseringsutredningen för allsvensk fotbollsarena fanns det i motionen 

aktuella området öster om Hornaryd 4:1 med som ett av sju alternativa 

placeringar (i lokaliseringsutredningen för fotbollsarena benämnd alternativ 

3, ”Söder om väg 27”). Bland de frågor som behandlades av 

lokaliseringsutredningen fanns ”Synergier övrig idrott och friluftsliv” som 

en aspekt som fångade upp vikten av att samlokalisera simhall, ishall och 

dylikt för att möjliggöra synergier av den typ som föreslås i motionen. 

Området söder om väg 27 bedömdes som relativt lämpligt sett till aspekten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 

Kommunstyrelsen 

16



  
2022-04-19 

    

  

  

 

 2 (2) 

synergier med annan idrott och friluftsliv men bedömdes mindre lämplig ut 

andra aspekter, bland annat befintlig infrastruktur och markförhållanden. 

Den placering som förordas i lokaliseringsutredningen, Ljusseveka, har god 

potential till synergier med övrig idrott och friluftsliv.  

 

KF gav 2022-02-24 i uppdrag åt tekniska utskottet att uppföra en ny arena 

för elitfotboll vid Ljusseveka under förutsättning att en detaljplan kan tas 

fram för området. Arbetet med lokaliseringsutredning av simhall har 

återupptagits under våren 2022.  

 

 

Bedömning 
Frågan om synergieffekter mellan idrottsanläggningar som fotbollsarena 

och simhall och annat idrotts- och friluftsliv är en av flera aspekter som har 

behandlats i uppdraget om allsvensk arena och behandlas i uppdraget om 

ny simhall. I frågan om sim- och ishall är en placering vid Ljusseveka en av 

flera möjliga placeringar som finns kvar i utredningsarbetet. Det bör dock 

påpekas att möjligheten till samlokalisering av flera olika idrottsfunktioner 

till samma närområde är en av flera olika aspekter som utreds och värderas 

i det fortsatta arbetet.  

 

Huruvida en samlokalisering av inomhusidrott, simhall, hockey, 

konståkning, fotboll mm till ett samlat Arenaområde kommer att vara 

lämplig totalt sett kommer att besvaras i de pågående uppdragen. 

Förvaltningen anser med detta att remissen är besvarad och föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till 

remissvar 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

§    
 
Motioner, redovisning av kansliremisser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  remittera motionerna enligt nedan att besvaras senast den    

3 december 2020: 
 
1. Motion – Språkkunskaper inom social omsorg; remiss 

omsorgsnämnden. Dnr KS.2020.460. 
 

2. Motion – Hållbar central stadsmiljö i Värnamo; remiss 
samhällsbyggnadsnämnden. Dnr KS.2020.464. 

 
3. Motion – Arenastad; remiss samhällsbyggnadsnämnden.  

Dnr KS.2020.467. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Motion: Arenastad 
Värnamos idrottshallar har kommit till åren och är i behov av renovering. 
Flera av hallarna ligger utspridda inom stadsgränsen och utgörs av flera små 
hallar, detta skapar extra kostnader för uppvärmning, skötsel, personaltid, 
övervakning, mm  
 
Vårt förslag är att få inomhusidrott, simning, hockey, konståkning, fotboll, mm allt 
samlat i samma område, en arenastad. 
Efter att ha besökt Sunnerbohallen/Ljungby Arena så har vi sett hur de lyckats att 
få olika idrotter och personal samlade på en plats.  
 
Istället för att lägga ut pengar på tillfälliga reparationer tycker vi att man ska göra 
en detaljplan på ett område som man succesivt bygger ut. 
Att påbörja en arenastad där man låter den växa fram i takt med att äldre 
anläggningar förfaller.  
 
Målet med befolkningsökning till att år 2035 att bli en kommun med 40 000 
invånare samt önskemålet om ”Hälsosam Uppväxt” kräver också nya och större 
anläggningar. 
 
Arenastaden föreslås öster om Hornaryd 4:1,se bilaga. 
Fördelen med denna plats är närhet till sjukvården, räddningstjänst, 
värmekraftverket, reningsverket och Mossleskolan. 
Närhet till SMK, Värnamo Brukshundklubb och Värnamo Ryttarförening med 
deras anläggningar. 
 
Nya områden växer fram då man tagit fram detaljplan på Mossleplatån, 
Helmershus och Åminne med omnejd. 
Värnamo växer söderut och det innebär att läget blir mer centrerat.   
Bra anslutningar till E4 via R27 gör detta till en bra reklamplats för Värnamo. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslå Sverigedemokraterna.  

- att påbörja projektering för kommande arenastad på angiven plats. 
 
- att göra en inventering av dagens anläggningar och lägga fram en plan i vilken 
ordning ny anläggning är i behov att byggas. 
 
- att kontakta föreningarna och fastställa vilka behov de har idag och framöver. 

 
Värnamo den 15/8 2020 

 
Sverigedemokraterna genom 

 
Jan Cherek  Bengt Lundström 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 185 Dnr: KS.2020.464 
 
Motion - Hållbar central stadsmiljö i Värnamo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen.     
  
Reservationer 
 Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för  
yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om central 
stadsmiljö i Värnamo. Enligt motionen ska en förtätning inte 
reducera grönytor och aktivitetsytor i kvadratmeter inom en 
radie på 2 kilometer från centrum. Miljöpartiet de gröna föreslår  
- att kommunförvaltningen ger i uppdrag till Mark- och 

exploateringsavdelningen att genomföra en inventering av 
detaljplaner där endast industri eller affärsverksamhet tillåts 
i detaljplan som ligger inom två kilometers radie från 
Flanaden. 

- där rörelsen är nerlagd, ändrad eller inte används göra en 
enkel kostnadsanalys av förvärv av dessa fastigheter. Detta 
för att bereda och erbjuda byggbar mark och markanvisning 
till bostäder i central stadsmiljö till intressenter.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade förslag på remissvar 
den 19 april 2022 där det konstaterades att frågeställningen 
ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen som är under 
framtagande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 27 april 2022 att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag på remissvar från 19 april 2022. 
 
 
Yrkanden 
Jörgen Skärin (MP) bifall till motionen          
                                    
Ordförande ställer proposition på Jörgen Skärin (MP) yrkande 
om bifall till motionen och finner att man avslår yrkandet    
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om 
avslag på motionen och finner att man beslutna enligt 
kommunstyrelsen förslag att avslå motionen. 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 

Dnr: PLAN.2021.2640 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förvaltningens förslag på remissvar (2022-04-19) 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 att remittera Miljöpartiets motion: 

Hållbar central stadsmiljö, dnr KS.2020.464 till samhällsbyggnadsnämnden.  

Förutsättningar 
Förvaltningen har lämnat förslag på remissvar till nämnden där det 

konstateras att frågeställningen ligger i linje med FÖP:en som är under 

framtagande.  

Bedömning 
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig bakom 

förvaltningens förslag till remissvar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Henrik Storm 

Stadsarkitekt 
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2022-04-19 Dnr PLAN.2021.2640 

Motion – Hållbar central stadsmiljö;
remiss samhällsbyggnadsnämnden 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 att remittera Miljöpartiets motion: 

Hållbar central stadsmiljö, dnr KS.2020.464 till 

samhällsbyggnadsnämnden.   

I motionen önskar miljöpartiet att befintliga handels- och industrifastigheter 

i centrala lägen till mark för bostadsändamål för att möjliggöra en hållbar 

förtätning. Förtätningen ska inte reducera grönytor och aktivitetsytor i 

tätorten inom en radie på 2 km från Flanaden.  

Miljöpartiet vill att mark- och exploateringsavdelningen tillsammans med 

GIS-avdelningen ska göra en inventering av detaljplaner där endast industri 

eller affärsverksamhet tillåts i detaljplan inom 2 km radie från Flanaden. 

Där rörelsen är nedlagd eller inte används kan marken förvärvas och 

exploateras för ändrad användning av detaljplanerna.  

Förutsättningar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att utvecklingsmöjligheterna 

genom förtätning som beskrivs i motionen stämmer väl överens med de 

ställningstaganden som görs i Fördjupningen av översiktsplan för Värnamo 

stad som har varit ute på granskning under sommaren 2021. De principer 

som stadsbyggnadsvisionen för Värnamo stad som antogs 2019; blandad 

stad, tätt och sammanhållet, attraktiva mötesplatser, grön och blå stad och 

hållbart resande, är i linje med motionens tankar om hållbar central 

stadsmiljö.  

Radien på 2 km från Flanaden omfattar större delen av Värnamo tätort. I 

granskningsförslaget till FÖP:en finns ett antal omvandlingsstråk utpekade 

som innehåller just sådana verksamheter som beskrivs i motionen och alla 

områden utom ett ligger inom 2 km radie från Flanaden. Tanken är att 

dessa successivt ska omvandlas från renodlade verksamhetsområden till 

mer blandade stadsdelar där bostäder och ej störande verksamheter ryms.  

Inför antagandet av FÖP:en har flertalet av dessa områden flyttats framåt i 

tiden till utblick 2050 då bedömningen är att verksamhet pågår i områdena 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen

Kommunstyrelsen 
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och det är inte rimligt att det kommer att ske en omlokalisering innan 2035. 

Bland annat konstateras att omvandling är en långsiktig process som bör 

ske i samråd med fastighetsägare och verksamhetsutövare i området.  

Bedömning 
Motionen ligger väl i linje med FÖP:en som är under framtagande såväl 

som med stadsbyggnadsvisionen. Tanken om att verka för en omvandling 

av centrala handels- och industrifastigheter beskrivs i FÖP:en som 

omvandlingsområden där en succesiv omvandling till mer blandad stad är 

önskvärd. I nuläget pågår aktiv verksamhet på flertalet av de potentiella 

fastigheterna varför processen måste ske successivt.  

Förvaltningen anser med detta att remissen är besvarad och föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till 

remissvar. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

§    
 
Motioner, redovisning av kansliremisser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  remittera motionerna enligt nedan att besvaras senast den    

3 december 2020: 
 
1. Motion – Språkkunskaper inom social omsorg; remiss 

omsorgsnämnden. Dnr KS.2020.460. 
 

2. Motion – Hållbar central stadsmiljö i Värnamo; remiss 
samhällsbyggnadsnämnden. Dnr KS.2020.464. 

 
3. Motion – Arenastad; remiss samhällsbyggnadsnämnden.  

Dnr KS.2020.467. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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MOTION : Hållbar central stadsmiljö i Värnamo 

Till kommunfullmäktige i Värnamo 

Vi i miljöpartiet vill skapa ett hållbart samhälle som inte använder jordbruksmark och gröna oaser i 
boendemiljön för ny exploatering av byggnation.  

Vi vill utveckla och exploatera handel och industrifastigheter i centrala miljöer för att göra det 
möjligt att ändra befintliga detaljplaner till mark för bostadsändamål 

Detta för att tillfredsställa våra medborgares behov av boende i centrala delar av tätorten med 
möjlighet till att använda cykel alternativ kommunala transportmedel till restauranger, bibliotek, 
affärer mm.  

Miljöpartiet är för en förtätning av centralorten men förtätningen skall vara hållbar.  

En förtätning skall inte reducera grönytor och aktivetesytor i kvadratmeter inom en radie på 2 km 
från centrum. 

Då dessa grönytor har ett mycket stort värde för social aktivitet, friskvård samt funktioner som 
ekologisk och klimatbalans i stadsmiljö.  

Värnamo centrala stadsmiljö i enlighet med översiktsplan måste bygga på framtida hållbart 
byggande som Boverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram.  

Vi i Miljöpartiet vill att mark och exploatering tillsamman med samhällbyggnadsförvaltningens GIS 
avd göra en inventering av detaljplaner där endast industri, affärsverksamhet tillåts i detaljplan som 
ligger inom radien 2 km från Flanadens centrum.  

Där rörelsen är nedlagd, ändra eller inte används. Där det finns möjlighet att konvertera till 
exploateringsbar bostadsbebyggelse genom förvärv och ändrad detaljplan. 

Samt en enkel kostnadsanalys av denna exploaterings möjlighet. 

Och att resultat av denna inventering presenteras till kommunfullmäktige möte eller vid budget 
beredning. 

 

Vi föreslå 

- att kommunförvaltningen ger i uppdrag till mark och exploatering att genomföra en inventering av 
detaljplaner där endast industri, affärsverksamhet tillåts i detaljplan som ligger inom radien 2 km 
från Flanadens centrum.  

Där rörelsen är nedlagd, ändra eller inte används och att göra en enkel kostnadsanalys av förvärv 
av dessa fastigheter. Detta för att bereda och erbjuda byggbar mark och markanvisning till 
bostäder i central stadsmiljö till intressenter. 

 

Värnamo den 17 Augusti  2020 

För Miljöpartiet de Gröna / Jörgen Skärin 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 194 Dnr: KS.2022.244 
 
Redovisning av obesvarade motioner per sista 
april 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna redovisning av obesvarade motioner per den 30 

april 2022. 
    
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
årligen vid två tillfällen redovisa de motioner vilkas beredning ej 
slutförts.  
 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning 
den 3 maj 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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Ärenden 
Utskriftsdatum: 

 
 
 
2022-05-
03 

 
 
 

Utskriven av: Hanna Andersson 

 

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen 
 

Sekretess: Visas ej 

Makulerade: Visas ej 

Beskrivning av sökning: 
 
 
 
 

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning 
 

KS.2020.464 Motion - Hållbar central stadsmiljö i Värnamo Riitta Andersson 

2020-08-19 Miljöpartiet 

KS.2020.467 Motion Arenastad Riitta Andersson 

2020-08-19 Sverigedemokraterna 

KS.2021.102 Motion - GC passage väg 127! Riitta Andersson 

2021-02-22 sverigedemokraterna  

KS.2021.107 Motion - Undvikande av oönskade partiväxlingar Riitta Andersson 

2021-02-25 Socialdemokraterna 

KS.2021.132 Motion - Trygghet! Riitta Andersson 

2021-03-08 Sverigedemokraterna  

KS.2021.136 Motion - Offentliga Handlingar! Riitta Andersson 

2021-03-09 Sverigedemokraterna  

KS.2021.445 Motion - Diskriminering!  Åsa Johansson 

2021-09-14                  Sverigedemokraterna  

KS.2021.457 Motion angående införandet av 30 timmars 
arbetsvecka - på prov! 

2021-09-23 vänsterpartiet  

Åsa Johansson 

 

KS.2021.467 Motion - Fartreducerande åtgärder Riitta Andersson 

2021-09-27                 sverigedemokraterna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan  1 av 1 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 204 Dnr: KS.2022.255 
 
Årsredovisinig Smålands Konstarkiv. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2021, 
att ansamlat eget kapital på 1 058 916 kronor föres i ny räkning, samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsens Smålands Konstarkiv, organisationsnummer 828000-3198, 
har avlämnat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse för 2021. 
 
Årets resultat uppgår till -373 948 kronor. Stiftelsens eget kapital 
uppgår 2021-12-31 till 1 058 916 kronor. 
 
Revisorerna har in sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
finansiell ställning och finansiellt resultat samt att styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2021, 

att ansamlat eget kapital på 1 058 916 kronor föres i ny räkning, samt 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.Kopiera 
text hit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-10   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.255
  

  

 

 1 (1) 
 

Årsredovisinig Smålands Konstarkiv. 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsens Smålands Konstarkiv, organisationsnummer 828000-
3198, har avlämnat förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt revisionsberättelse för 2021. 

Årets resultat uppgår till -373 948 kronor. Stiftelsens eget 
kapital uppgår 2021-12-31 till 1 058 916 kronor. 

Revisorerna har in sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av finansiell ställning och finansiellt resultat samt att 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att fastställa resultat- och balansräkning för 2021, 

Att ansamlat eget kapital på 1 058 916 kronor föres i ny räkning, 
samt 

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Johanna Svensson  
Ekonomichef  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

§   Dnr: KS.2022.255 
 
Årsredovisning 2021 Stiftelsen Smålands Konstarkiv 
 
Beslut 
  beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisning för 2021 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2021. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands konstarkivs årsredovisning för 2021. 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisningen för 2021 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonom förvaltning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-06   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KS.2022.255
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Årsredovisinig Smålands Konstarkiv. 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands konstarkivs årsredovisning  
för 2021. 
 
 
Beslutsförslag 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisningen för 2021 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2021. 
 

 

Hanna Andersson 
Kanslisekreterare 
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 2022-08-15       

  

 

Regional utveckling Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Kulturutveckling E-post: kultur@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
Kulturens Hus Hus N3 Hemsida: www.rjl.se/kultur Orgnr: 232100-0057 
551 85  Jönköping     
      

  

Regional utveckling  
Kulturutveckling 
Magnus Jonsson 
010-242 45 27 
magnus.jonsson@rjl.se 

 
Värnamo kommun 
Elin Alteborg 
elin.alteborg@varnamo.se 

Region Jönköpings läns yttrande till 
Värnamo kommun angående Smålands 
Konstarkiv 

 
Region Jönköpings län har av Värnamo kommun beretts tillfälle att senast 16 
augusti inkomma med ett yttrande inför Värnamo kommunfullmäktiges beslut om 
ansvarsfrihet för ledamöter i styrelsen för stiftelsen Smålands Konstarkiv 
verksamhetsåret 2021. 
 
Region Jönköpings län tillstyrker beslut om att bevilja ansvarsfrihet. Stiftelsen 
Smålands Konstarkiv har inkommit med redovisning av verksamhetsåret 2021 till 
Region Jönköpings län enligt överenskommelse. Region Jönköpings län för under 
året löpande dialog med Värnamo kommun och Region Kronoberg avseende 
stiftelsen Smålands Konstarkiv i enlighet med beslutade styrdokument. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Regionråd Per Eriksson (C) 
Ordförande Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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Datum: 2022-08-08
Identifierare: 294901

Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00
Nygatan 20 E-post region@kronoberg.seRegion Kronoberg

351 88  Växjö 352 31 Växjö

Region Kronobergs yttrande till Värnamo 
kommun angående Smålands Konstarkiv

Region Kronoberg har av Värnamo kommun beretts tillfälle att senast 16 augusti 
inkomma med ett yttrande inför Värnamo kommunfullmäktiges beslut om 
ansvarsfrihet för ledamöter i styrelsen för stiftelsen Smålands Konstarkiv 
verksamhetsåret 2021.

Region Kronoberg tillstyrker beslut om att bevilja ansvarsfrihet. Stiftelsen 
Smålands Konstarkiv har inkommit med redovisning av verksamhetsåret 2021 till 
Region Kronoberg enligt överenskommelse. Region Kronoberg för under året 
löpande dialog med Värnamo kommun och Region Jönköpings län avseende 
stiftelsen Smålands Konstarkiv i enlighet med beslutade styrdokument. 

Med vänlig hälsning

Claudia Crowley Sörensson (M)
Kulturnämndens ordförande

Värnamo kommun
Elin Alteborg
elin.alteborg@varnamo.se
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VERKSAMHETSPLAN 2022 SMÅLANDS KONSTARKIV  

Planerade utställningar 2022 

15.1 – 24.4    

Moa Israelsson   

15.1 – 13.3 

Amanda Björk  

19.3 – 1.5 

Jesper Thour  

 

14.5 – 21.8    

Richard Johansson    

 

3.9 – 20.11    

Anna Bjerger   

 

3.12 – 26.2   

Maria Bang Espersen 

   

Programmet för 2022 är fyllt av spännande innehåll. Det är en sprakande blandning av samtida 

konstnärer med stark anknytning till Småland. Somliga är uppvuxna i landskapet, andra är inflyttade. 

Flera konstnärskap tillhör den yngre generationen. Det är en del av verksamhetens delvis nya 

inriktning att skapa en plantskola för unga utbildade konstnärskap att ta plats i det offentliga 

samtalet.  Några av de övriga utställarna är uppmärksammade på nationell nivå såsom Anna Bjerger 

och Maria Bang Espersen.    

Alla utställare behandlar olika idéer, problematik liksom tematik i en samtida kontext. I Galleriet på 

Vandalorum kommer Smålands Konstarkiv att visa konstsamlingen ur olika infallsvinklar och tematik. 

Såväl specifika konstnärskap som tematiska utställningar kommer att presenteras. Exempel på 

planerade konstnärskap att visa är Göta Fogler och Birgitta Andersson. I Galleriet kommer vi även 

under året ge plats till samtida konstnärskap att presentera sig med mindre utställningar.    

Sammantaget är 2022 års program ett balanserat utbud av erfarna och unga utställare. Hänsyn har 

tagits till genus och ålder så att det sammanlagda utbudet vilar på verksamhetens värderingar om 

likabehandlings-, mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv. Uppföljning och utvärdering av dessa 

perspektiv ska vara en naturlig del i verksamhetens inre arbete.  
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Liksom föregående år har den publika verksamheten för avsikt att fortsätta vara representerad på 

olika sätt i landskapet. Det sker genom utställningssamarbeten, förfrågningar eller utlåningar av verk. 

Vi samverkar med flera av de större konstitutionerna inom det interregionala konstprojektet Nya 

Småland men även den återkommande samlingsutställningen Sydosten United. Vi kommer att 

samarbeta om utställningar med Galleri Blickfånget i Gummifabriken. Flera samarbeten kan 

tillkomma. Syftet är att nå ut till en bredare publik och samtidigt få möjligheten att locka nya 

besökare till Vandalorum. Att fördjupa relationer och nätverk till andra liknande verksamheter och 

institutioner i landskapet är en viktig del av Smålands Konstarkivs aktivitet.  

Under 2022 bjuder vi in nyinflyttade konstnärer i Södra Småland till nätverkande och samtal kring 

konstnärskapets framtida resurser och behov.  Ett projekt som görs med stöd av Region Kronoberg.  

 

För att utöka vårt förmedlingsarbete till konstnärer utställningar planerar vi att genomföra 

konstnärsworkshops till barn och unga. Detta genererar även ytterligare arbetstillfälle samt inkomst 

för den uppdragna konstnären. 

Smålands konstarkivs samling är unik i sitt slag. En samling som rymmer konst från landskapets tre 

regioner med verk från 1920-talet till i dag.  2021 inleds ett arbete med att uppdatera samlingen. Ett 

offensivt och nätverkande arbete i syfte att bredda den samlande bilden av Smålandsanknuten konst. 

Insamlande och riktade inköp har gjorts, där man bedömt att det finns luckor att fylla. Samlingen 

görs tillgänglig genom studiearkivet, sociala medier och exponering i Galleriet på Vandalorum.  

 

Smålands Konstarkiv avser också att satsa ytterligare på försäljning av konstföremål, dels på Internet, 

dels i butik. Fler konstnärer ges möjlighet under kommande år att sälja sina verk genom butiken. 

Under 2022 genomförs också en satsning på att ta fram ett konstverk i upplaga tillsammans med 

konstnären och formgivaren Åsa Jungnelius. Upplaga är limiterad och kommer att erbjudas 

Vandalorums Vänner för ett förmånligt pris. Detta är ytterligare en satsning för att sprida konsten ut i 

hushållen. Satsningen kan också inbringa intäkter till verksamheten.  

 

Nicolas Hansson 

Verksamhetsansvarig för Smålands Konstarkiv  
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Utställande konstnärer 2022 

Moa Israelsson  

Konstnären Moa Israelsson bygger upp en rumslig installation med egna skulpturer och objekt. En 

postapokalyptisk miljö och en gestaltning av en civilisation som håller på att gå under. 

Amanda Björk  

Projekt med avtryck i naturens cykler och vårt samhälles historia och utveckling. Innehållsmässigt 

handlar det om materialproduktion, hantverkstraditioner, permakultur och spillmaterial. Vi kommer 

att visa ett måleri med drag av skulptur, poesi och lokalhistoria. Konstnären Amanda Björk har 

tilldelats Paul Peterson stipendiet och i samarbete med Region Jönköping erbjuder vi henne en plats 

att visa sina senaste alster. Utställningen är en del av verksamhetens satsning på yngre konstnärskap 

Jesper Thour  

Jesper Thour har i år gjort klart sin master på Konstfack. Vi visar en del av han avgångsprojekt men 

också nya verk som är en serie tredimensionellt måleri i rummet med frågeställningar kring identitet 

och tillhörighet, mer specifikt relationen utanförskap och flock. I utställningen kommer han använda 

och gestalta naturen och skogen som spelplan. Utställningen är en del av verksamhetens satsning på 

yngre konstnärskap 

 

Richard Johansson  

Richard Johansson är verksam i Skåne men uppvuxen i Småland. Projektet utforskar det förflutna, 

uppväxten och lokalhistoriska skeenden. Utställningen är inventering av ett lokalt kulturarv, sceneriet 

är Småland under 60–70 talet innan urbaniseringens effekter blev kännbara. Folkhemsk kultur och 

landsbygd, romantisering eller mardröm? Vi blandar humor med allvar, samhällskritik med 

dråpligheter. Utställningen är ett undersökande av en hembygd. Vad rymmer i begreppet och vilken 

betydelse har den i samtiden? 

Anna Bjerger  

Uppmärksammad nationellt och internationellt för sitt melankoliska och mystiska måleri. 

Innehållsmässigt rör vi oss i vardagliga motiv och lokala berättelser 

Maria Bang Espersen  221203 – 

Danska konstnären Maria Bang Espersen är verksam i Småland. Utställningen utgörs av skulpturer 

med glas, keramik och återanvänt material. Projektet kretsar kring ämnen och berättelser om 

nationalism, maktordningar och romantiserade historier. Maria Bang Espersen är utbildad vid 

California Institute of the Arts i USA, samt vid Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for för 

Design på Bornholm i Danmark. 
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VERKSAMHETSPLAN 2023 SMÅLANDS KONSTARKIV   

Planerade utställningar 2023 

Utställningsperioder 2023 

 

  Stora hallen   Lilla hallen  

 

- 26.2  Maria Bang Espersen 

 

4.3 – 21.5  Magni Moss 

3.6 – 13.8  Amanda Cardell    

 

19.8 - 15.10  Ida Pettersson Preutz   

 

21.10 – 31.12  Remus Wilson  

   

 

Alla utställande konstnärer har bärighet i Småland, som antingen verksamma här eller att de har sitt 

ursprung i landskapet. I det mindre utrymmet i lada 3 kommer det att ges möjlighet till unga 

konstnärskap.  

 

Smålands Konstarkiv planerar att genomföra Smålandstriennalen 2023 tillsammans med flera 

tongivande konstinstitutioner och i samarbete med mindre aktörer och verksamheter runt hela 

Småland.  

I Galleriet planeras för visning av nyinköpta verk, liksom en särskild exponering av kvinnliga 

konstnärskap i samlingen.  

 

I samband med Amanda Cardells utställningen ska det även genomföras temporära gestaltningar 

exteriört, inte enbart i anslutning till Vandalorum utan även på andra platser i Småland.  

En ny utgåva för 2023 är planerad med satsning på samtida konstnärskap med bakgrund i Småland 

men etablerad nationellt.  
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Vi utökar kontinuerligt möjligheten för konstnärer att sälja i butik och webb. En intäktsmöjlighet för 

oss men i synnerhet för konstnärer som får möjlighet att exponera sitt konstnärskap och sina verk 

under en längre tid.  

 

(Arbetsdokument 20220329) 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 215 Dnr: KS.2022.225 
 
Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att delegera beslutanderätt till omsorgsnämnden gällande de lokala 
värdighetsgarantierna för särskilt boende respektive hemtjänst i 
Värnamo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 29 november 2012, § 228, beslutade kommunfullmäktige  
att anta lokala värdighetsgarantier för särskilt boende och hemtjänst i    
Värnamo kommun, samt att överlåta till omsorgsnämnden att vid behov 
revidera garantin utan att vårdkvalitén försämras. 

 
Omsorgsnämnden har med hjälp av beviljade medel från Socialstyrelsen 
tagit fram värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen under 2012. Dessa 
har sedan införts med start 1 januari 2013. Sedan dokumenten togs fram 
och fastställdes har inga revideringar skett.  
 
I slutrapporten för projektet, daterad 14 februari 2013, beskrivs att man 
kan följa hur garantierna efterlevs genom omsorgsförvaltningens 
ledningssystem för kvalitetsarbete, den nationella Äldreguiden samt 
genom Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre. 
 
Innehållet i värdighetsgarantierna kommer att omsättas inom befintlig 
verksamhet, samt utvecklas inom ramen för det pågående 
förbättringsarbetet på förvaltningen. 
 
Omsorgsnämnden har 6 april 2022, § 50 beslutat  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera beslutanderätt till 
omsorgsnämnden gällande de lokala värdighetsgarantierna för särskilt 
boende respektive hemtjänst i Värnamo kommun. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 17 maj 2022, § 191 och beslutade 
att överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsnämnden 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-05-17   

Justerare  

§ 191 Dnr: KS.2022.225 
 
Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att överlämna ärendet till nästa sammanträde 
    
  
Ärendebeskrivning 
Den 29 november 2012, § 228, beslutade kommunfullmäktige  
att anta lokala värdighetsgarantier för särskilt boende och hemtjänst i    
Värnamo kommun, samt  
att överlåta till omsorgsnämnden att vid behov revidera garantin utan att 
vårdkvalitén försämras. 

 
Omsorgsnämnden har med hjälp av beviljade medel från Socialstyrelsen 
tagit fram värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen under 2012. Dessa 
har sedan införts med start 1 januari 2013. Sedan dokumenten togs fram 
och fastställdes har inga revideringar skett.  
 
I slutrapporten för projektet, daterad 14 februari 2013, beskrivs att man 
kan följa hur garantierna efterlevs genom omsorgsförvaltningens 
ledningssystem för kvalitetsarbete, den nationella Äldreguiden samt 
genom Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre. 
 
Innehållet i värdighetsgarantierna kommer att omsättas inom befintlig 
verksamhet, samt utvecklas inom ramen för det pågående 
förbättringsarbetet på förvaltningen. 
 
Omsorgsnämnden har 6 april 2022, § 50 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att delegera beslutanderätt till 
omsorgsnämnden gällande de lokala värdighetsgarantierna för särskilt 
boende respektive hemtjänst i Värnamo kommun. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (KD) överlämna ärendet till nästa 
sammanträde   
 
Ordförande ställer proposition på Håkan Johansson (KD) 
yrkande om att överlämna ärendet till nästa sammanträde och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Johansson 
(KD) förslag  

 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2022-04-06   

Justerare  

§ 50 Dnr: ON.2022.4 
 
Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delegera beslutanderätt till omsorgsnämnden gällande de 
lokala värdighetsgarantierna för särskilt boende respektive 
hemtjänst i Värnamo kommun.  

    
  
Ärendebeskrivning 
Den 29 november 2012, § 228, beslutade kommunfullmäktige  

att anta lokala värdighetsgarantier för särskilt boende och 
hemtjänst i Värnamo kommun, samt  
att överlåta till omsorgsnämnden att vid behov revidera 
garantin utan att vårdkvalitén försämras. 
 

Omsorgsnämnden har med hjälp av beviljade medel från Socialstyrelsen 
tagit fram värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen under 2012. Dessa 
har sedan införts med start 1 januari 2013. Sedan dokumenten togs fram 
och fastställdes har inga revideringar skett.  
 
I slutrapporten för projektet, daterad 14 februari 2013, beskrivs att man 
kan följa hur garantierna efterlevs genom omsorgs-förvaltningens 
ledningssystem för kvalitetsarbete, den nationella Äldreguiden samt 
genom Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre. 
 
Innehållet i värdighetsgarantierna kommer att omsättas inom befintlig 
verksamhet, samt utvecklas inom ramen för det pågående 
förbättringsarbetet på förvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 219 Dnr: KS.2022.248 
 
Slutredovisning av projekt Norregårds IP, 
projektnummer 0148_231047 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att upphäva kommunstyrelsens beslut den 17 maj 2022 § 190. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Omklädningsrum 

Norregård med projektnummer 0148_231047 samt 
att överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 
    
Ärendebeskrivning 
Projektet Omklädningsrum Norregård är färdigställt och ska redovisas 
till tekniska utskottet. Projektet omfattar rivning av befintlig 
omklädningsbyggnad, nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds 
idrottsplats innehållande tre omklädningsrum, samlingsrum med 
tillhörande pentry/kiosk, förråd, städ samt tekniska utrymmen. 
Bruttototalarea är 263 kvadratmeter.  
 
Beställare av projektet: 
Fritidsavdelningen 
 
Entreprenadform: 
ABT06 (Totalentreprenad) 
ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och 
ansvarar för att rätt funktion finns, även kallat  
totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information:  

• Projektstart år 2018 
• Projektslut 2020-03-31 
• Färdigt förfrågningsunderlag 2018-12-18 
• Beställning till Partner Entreprenad i Sverige AB 2019-03-27 
• Byggstart sommaren 2019 
• Slutbesiktning 2020-03-31 

 
 
 
 
 
 
 
     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 219 (forts) 
 
Ekonomi: 
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2019, Kf §224                                                  7 500 000 kr 
  
Kostnader 2018     501 805 kr 
Kostnader 2019                                            3 532 185 kr 
Kostnader 2020                                            2 522 854 kr 
Kostnader 2021         1 578 kr 
Totalkostnader                                            6 558 422 kr 
                               
Överskott på projektet                                                                       941 578 kr 
 
Sammanfattning: 
Projektet var det första på många år som bedrevs som totalentreprenad (ABT06). 
Byggnaden ritades av fastighetsavdelningen och konsulter var behjälpliga med 
beskrivningar. Den upphandlade entreprenörens anbud var cirka 1,5 miljoner lägre än 
anbudet hos den entreprenör som kom därefter. Totalt inkom sju anbud. Byggnaden 
tillverkades i entreprenörens husfabrik i Halmstad. 
Slutresultatet blev en funktionell och estetisk tilltalande byggnad som naturligt passar 
in i omgivningarna mellan Norregårdsparken och fotbollsplanen. 
 
 
Tekniska utskottet beslutade 26 april 2022, § 87 
att överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut samt  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska 
förvaltningens slutredovisning av projekt Omklädningsrum Norregård med 
projektnummer 0148_231047. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2022, § 190  
att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Omklädningsrum 
Norregård med projektnummer 0148_231047 samt 
att överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska utskottet 
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1                

Projektblad nr KF: KF 053 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2015-03-01 
Upprättad av: Claes Karlsson 
Reviderad den: 2018-03-01 
Projektnr i Ek.system:  

Omklädningsbyggnad 
Norregårds fotbollsplan 

Samråd avseende: 
 

Datum: 3/11-9/11 2016 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet (Fritid) Miljö Martina Palm 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi Henrik Davidsson 

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

 
En statusbesiktning är gjord, ombyggnad är inte aktuellt. Bef. byggnad är tekniskt sett förbrukad och bör 
rivas. Behovet av anläggningen med en funktionell servicebyggnad kvarstår dock Tekniska förvaltningen har 
utrett möjligheten att bygga en ny. Byggrätten är inte helt klarlagd och vi söker nu bygglov för att få klarhet i 
den frågan.    
 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ny internhyra, internhyra för befintlig byggnad avgår 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
 
Norregård fotbollsplan används frekvent och är ett värdefullt tillskott för våra fotbollsföreningar.  En 
servicebyggnad innehållande omklädningsrum med dusch/WC samt funktionärsomklädning och förråd och 
andra serviceutrymmen föreslås i en ny byggnad. Bygglovsfrågan är under utredning. Med den klarlagd 
bedömer vi att igångsättning kan ske relativt omgående.   
 

 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Nybyggnadsyta: ca 350 m2    Budget Utfall 171231 
Ombyggnadsyta: - m2  Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2017   
Driftkostnadsjust./år: 90 kkr/år  Investeringsbudget       2018   
Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 450 kkr/år  Investeringsbudget          2019 7 500  
Avskrivningstid (genomsnitt): 27 år  Investeringsbudget          2020   
Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsplan           2021   
   Investeringsplan               2022   
Kalkylnivå 0-3: 2   Investeringsplan           2023   
   Investeringsplan Framtid- 7  
   Totalinvestering                  7 500  
 

Avtal:  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

§   Dnr: KS.2022.248 
 
Slutredovisning av projekt Norregårds IP, 
projektnummer 0148_231047 
 
Beslut 
  beslutar 
att  överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut 

samt 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Omklädningsrum Norregård med projektnummer 
0148_231047. 

 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Omklädningsrum Norregård är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar rivning av 
befintlig omklädningsbyggnad och nybyggnad av 
servicebyggnad på Norregårds idrottsplats innehållande tre 
omklädningsrum, samlingsrum med tillhörande pentry/kiosk, 
förråd, städ samt tekniska utrymmen. Bruttototalarea är 263 
kvadratmeter.  
 
Beställare av projektet: 
Fritidsavdelningen 
 
Entreprenadform: 
ABT06 (Totalentreprenad) 
ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion 
och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt 
funktion finns, även kallat totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information:  

• Projektstart år 2018 
• Projektslut 2020-03-31 
• Färdigt förfrågningsunderlag 2018-12-18 
• Beställning till Partner Entreprenad i Sverige AB  

2019-03-27 
• Byggstart sommaren 2019 
• Slutbesiktning 2020-03-31 

 
 
 
                                                                                Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  yyyy-mm-dd   

Justerare  

TU § 87 (forts.) 
 
Ekonomi: 
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2019, Kf §224                            7 500 000 kr 
  
Kostnader 2018                                                501 805 kr 
Kostnader 2019                     3 532 185 kr 
Kostnader 2020                     2 522 854 kr 
Kostnader 2021                           1 578 kr 
Totalkostnader                     6 558 422 kr 
                               
Överskott på projektet                                                 941 578 kr 
 
Sammanfattning: 
Projektet var det första på många år som bedrevs som 
totalentreprenad (ABT06). Byggnaden ritades av 
fastighetsavdelningen och konsulter var behjälpliga med 
beskrivningar. Den upphandlade entreprenörens anbud var cirka 
1,5 miljoner lägre än anbudet hos den entreprenör som kom 
därefter. Totalt inkom sju anbud. Byggnaden tillverkades i 
entreprenörens husfabrik i Halmstad. 
 
Slutresultatet blev en funktionell och estetisk tilltalande byggnad 
som naturligt passar in i omgivningarna mellan 
Norregårdsparken och fotbollsplanen. 

 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Omklädningsrum Norregård med projektnummer 
0148_231047 samt 

att  överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-04   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2022.248
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Slutredovisning av projekt Norregårds IP, 
projektnummer 0148_231047 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet Omklädningsrum Norregård är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar rivning av 
befintlig omklädningsbyggnad, nybyggnad av servicebyggnad 
på Norregårds idrottsplats innehållande tre omklädningsrum, 
samlingsrum med tillhörande pentry/kiosk, förråd, städ samt 
tekniska utrymmen. Bruttototalarea är 263 kvadratmeter.  

Beställare av projektet 
Fritidsavdelningen 
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som 
innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns, även kallat  
totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information  

• Projektstart år 2018 
• Projektslut 2020-03-31 
• Färdigt förfrågningsunderlag 2018-12-18 
• Beställning till Partner Entreprenad i Sverige AB 2019-03-27 
• Byggstart sommaren 2019 
• Slutbesiktning 2020-03-31 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-04   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2022.248
  

  

 

 2 (2) 
 

Ekonomi 
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2019, Kf §224                                                  7 500 000 kr 
  
Kostnader 2018     501 805 kr 
Kostnader 2019                                            3 532 185 kr 
Kostnader 2020                                            2 522 854 kr 
Kostnader 2021         1 578 kr 
Totalkostnader                                            6 558 422 kr 
                               
Överskott på projektet                                                                       941 578 kr 
 
Sammanfattning 
Projektet var det första på många år som bedrevs som totalentreprenad 
(ABT06). Byggnaden ritades av fastighetsavdelningen och konsulter var 
behjälpliga med beskrivningar. Den upphandlade entreprenörens anbud var 
cirka 1,5 miljoner lägre än anbudet hos den entreprenör som kom därefter. 
Totalt inkom sju anbud. Byggnaden tillverkades i entreprenörens husfabrik i 
Halmstad. 
Slutresultatet blev en funktionell och estetisk tilltalande byggnad som naturligt 
passar in i omgivningarna mellan Norregårdsparken och fotbollsplanen. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Omklädningsrum Norregård med projektnummer 0148_231047 samt 

 
att  överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 

 

Hanna Andersson Stefan Åberg 
Kanslisekreterare Avdelningschef fastighet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-21   

Justerare  

§ 240 Dnr: KS.2022.311 
 
Slutredovisning av projekt - Renovering av 
duschar och omklädningsrum i Borgenstugan 
Värnamo, projektnummer 231073 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Borgenstuganombyggnation med projektnummer 231073 samt 
att  underskottet på 12 891 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Borgenstugan ombyggnation är färdigställt och ska redovisas 
till tekniska utskottet. Projektet omfattar renovering av Borgenstugans 
omklädningsrum och gemensamhetsutrymme, duschar, bastu, toalett, 
och ny ventilation. Nytt passagesystem har även installerats så att 
lokalerna kan hållas öppna för allmänheten längre under helg och 
kvällstid.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

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

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

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2021-09-06 
 
Ekonomi 
Beslut Tu §122 2021 
Från projekt 231005 Investeringar  
oförutsedda fastighetsinvesteringar                                                   500 000 kr 
Beslut Kf §34 2021                                                                         1 000 000 kr 
Totalbudget                                                                                     1 500 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2021                                          1 503 939 kr 
Kostnader på projektet 2022                                                                 8 952 kr  
Totalkostnader                                           1 512 891 kr 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-21   

Justerare  

 
 Underskott på projektet                                               12 891 kr 
 

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

 
Tekniska utskottet beslutade 31 maj 2022, § 123  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige projekt 
Borgenstugan ombyggnation med projektnummer 231073 samt 
att underskottet på 12 891 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-31   

Justerare  

§ 123 Dnr: TU.2021.1 
 
Slutredovisning av projekt Renovering av duschar 
och omklädningsrum i Borgenstugan, Värnamo, 
projektnummer 231073. 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Borgenstugan ombyggnation med projektnummer 231073 
samt 

att  underskottet på 12 891 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Borgenstugan ombyggnation är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar renovering av 
Borgenstugans omklädningsrum och gemensamhetsutrymme, 
duschar, bastu, toalett, och ny ventilation. Nytt passagesystem 
har även installerats så att lokalerna kan hållas öppna för 
allmänheten längre under helg och kvällstid.  
 
Beställare av projektet: 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform: 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

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

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

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06  
 
Historik, tider och information: 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2021-09-06 
 
 
 
                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-31   

Justerare  

TU § 123 (forts.) 
 
Ekonomi: 
Beslut Tu §122 2021 
Från projekt 231005 Investeringar  
oförutsedda fastighetsinvesteringar                              500 000 kr 
Beslut Kf §34 2021                                                    1 000 000 kr 
Totalbudget                                                                1 500 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2021                     1 503 939 kr 
Kostnader på projektet 2022                                             8 952 kr  
Totalkostnader                      1 512 891 kr 
 

 Underskott på projektet                                               12 891 kr 
 

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

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Borgenstugan ombyggnation med projektnummer 231073 
samt 

att  underskottet på 12 891 kronor regleras i 2022 års bokslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-10   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.1  

  

 

 1 (2) 
 

 

Anvisning av medel för projekt - Renovering av 
duschar och omklädningsrum i Borgenstugan, 
Värnamo, 231073.                    
 

Ärendebeskrivning 

Projektet Borgenstugan ombyggnation är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar renovering av 
Borgenstugans omklädningsrum och gemensamhetsutrymme, 
duschar, bastu, toalett, och ny ventilation. Nytt passagesystem 
har även installerats så att lokalerna kan hållas öppna för 
allmänheten längre under helg och kvällstid.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

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

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

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2021-09-06 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-10   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.1  

  

 

 2 (2) 
 

Ekonomi 
Beslut Tu §122 2021 
Från projekt 231005 Investeringar  
oförutsedda fastighetsinvesteringar                                                   500 000 kr 
Beslut Kf §34 2021                                                                         1 000 000 kr 
Totalbudget                                                                                     1 500 000 kr 
 
Kostnader på projektet 2021                                          1 503 939 kr 
Kostnader på projektet 2022                                                                 8 952 kr  
Totalkostnader                                           1 512 891 kr 
 

 Underskott på projektet                                               12 891 kr 
 

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

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet beslutar 

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

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

 

Anna Johansson Stefan Åberg 
Ekonom Avdelningschef fastighet 
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1                

Borgenstugan  
Ombyggnad och renovering 

 
 

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

Upprättad den: 2018-03-01 

Upprättad av: Claes Karlsson 

Reviderad den: 2019-04-08 

Projektnr i Ek.system:  

Samråd avseende: 
 

 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Ej fastställd Miljö  

Utförare(nämnd): Tekniska utskottet Energi  
 

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

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

Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

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

 
 

 
 
 

 
Beskrivning av investeringsprojektet: 

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

 
 
 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Nybyggnadsyta: 0 m2    Budget Utfall 181231 

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

Driftkostnadsjust./år: kkr/år  Investeringsbudget       2019   

Kapitaltjänstkostnadsjust./år: 240 kkr/år  Investeringsbudget          2020   

Avskrivningstid (genomsnitt): 50 år  Investeringsbudget              2021 1 000  

Evakueringskostnad: 0 kkr  Investeringsbudget       2022   

   Investeringsplan               2023   

Kalkylnivå 0-3: 3   Investeringsplan           2024   

   Investeringsplan Framtid  5 000  

   Totalinvestering           6 000  

 
Avtal: Slutlig hyresgäst ej fastställd, troligen Tekniska förvaltningen/Fritid 
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231073 Borgen stugan källare

76



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 224 Dnr: KS.2022.279 
 
Uppdrag förbereda ytterligare mark för 
byggnation i orterna utanför Värnamo 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna förslag på ytterligare lämpliga 

och attraktiva områden för byggnation av flerbostadshus och 
enfamiljsvillor i orter utanför Värnamo,  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att så snart som möjligt 
upprätta detaljplaner, samt 

att konkreta förslag, innehållande även finansiering, ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast 31 oktober 2022. 

     
 

                   Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) och 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Gottlieb Granberg (M) har i 
skrivelse daterad den 20 april 2022 anfört följande: 
 
Under de senaste åren har Värnamo kommun, genom sitt bolag 
Finnvedsbostäder AB, producerat ett relativt stort antal nya 
hyreslägenheter för att möta efterfrågan när antalet invånare ökar. 
Exempel i närtid är byggnation i kvarteret Städet, kvarteret Väduren och 
den nu pågående byggnationen söder om sjukhuset i Mossleområdet. 
Även andra fastighetsbolag har den senaste tiden producerat både 
hyreslägenheter och bostadsrätter. Ytterligare byggnationer av privata 
fastighetsbolag pågår och fler planeras. Utöver denna byggnation i 
Värnamo är det också angeläget att behovet av bostäder i orterna utanför 
Värnamo möts. Finnvedsbostäder AB har nyligen byggt hyresrätter i 
Bredaryd och byggnation pågår i Rydaholm. I syfte att snabbt kunna få i 
gång ytterligare bostadsbyggnationer i orterna utanför Värnamo föreslår vi 
att kommunstyrelsen (mark- och exploatering), i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden, får i uppdrag att ta fram ytterligare byggbara 
markområden i orterna utanför Värnamo för såväl flerbostadshus som 
enfamiljsvillor. Markområdena ska vara belägna i områden som är 
attraktiva att bo i. Det kan innebära att markområden behöver köpas in som 
komplettering till de områden som kommunen redan äger. 
Finnvedsbostäder AB har lång erfarenhet av att skapa attraktiva bostäder i 
kommunen. Bolagets kunskaper och bedömningar av vad som är attraktiva 
områden ska tillvaratas i arbetet. Det är också angeläget att detaljplaner 
snarast upprättas och blir klara så att en snabb start av byggnation utan 
tidsfördröjning kan ske. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
omgående upprätta detaljplaner för de områden som tas fram. 
Detta arbete att tam fram aktuella markområden föreslås genomföras 
skyndsamt så att kommunfullmäktige inom kort kan ta ställning till 
konkreta förslag om eventuella markförvärv, nya detaljplaner med 
detaljerade uppgifter om säljbara tomter.  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

Ks § 224 (forts) 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna förslag på ytterligare lämpliga 
och attraktiva områden för byggnation av flerbostadshus och 
enfamiljsvillor i orter utanför Värnamo,  
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att så snart som möjligt upprätta 
detaljplaner, samt 
att konkreta förslag, innehållande även finansiering, ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast 31 oktober 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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 1 (2) 
 

Uppdrag förbereda ytterligare mark för byggnation 
i orterna utanför Värnamo 
Under de senaste åren har Värnamo kommun, genom sitt bolag 
Finnvedsbostäder AB, producerat ett relativt stort antal nya 
hyreslägenheter för att möta efterfrågan när antalet invånare ökar. 
Exempel i närtid är byggnation i kvarteret Städet, kvarteret 
Väduren och den nu pågående byggnationen söder om sjukhuset i 
Mossleområdet. 

Även andra fastighetsbolag har den senaste tiden producerat både 
hyreslägenheter och bostadsrätter. Ytterligare byggnationer av 
privata fastighetsbolag pågår och fler planeras. 

Utöver denna byggnation i Värnamo är det också angeläget att 
behovet av bostäder i orterna utanför Värnamo möts.  
Finnvedsbostäder AB har nyligen byggt hyresrätter i Bredaryd och 
byggnation pågår i Rydaholm. 

I syfte att snabbt kunna få i gång ytterligare bostadsbyggnationer i 
orterna utanför Värnamo föreslår vi att kommunstyrelsen (mark- 
och exploatering), i samråd med samhällsbyggnadsnämnden, får i 
uppdrag att ta fram ytterligare byggbara markområden i orterna 
utanför Värnamo för såväl flerbostadshus som enfamiljsvillor. 
Markområdena ska vara belägna i områden som är attraktiva att bo 
i. Det kan innebära att markområden behöver köpas in som 
komplettering till de områden som kommunen redan äger. 

Finnvedsbostäder AB har lång erfarenhet av att skapa attraktiva 
bostäder i kommunen. Bolagets kunskaper och bedömningar av vad 
som är attraktiva områden ska tillvaratas i arbetet. 

Det är också angeläget att detaljplaner snarast upprättas och blir 
klara så att en snabb start av byggnation utan tidsfördröjning kan 
ske. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att omgående 
upprätta detaljplaner för de områden som tas fram. 

Detta arbete att tam fram aktuella markområden föreslås 
genomföras skyndsamt så att kommunfullmäktige inom kort kan ta 
ställning till konkreta förslag om eventuella markförvärv, nya 
detaljplaner med detaljerade uppgifter om säljbara tomter. 
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Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar  

att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna förslag på ytterligare 
lämpliga och attraktiva områden för byggnation av flerbostadshus 
och enfamiljsvillor i orter utanför Värnamo,  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att så snart som möjligt 
upprätta detaljplaner, samt 
 
att konkreta förslag, innehållande även finansiering, ska 
presenteras för kommunstyrelsen senast 31 oktober 2022.  

 
Värnamo 2022-05-20 
 
 
Mikael Karlsson (c) Gottlieb Granberg (m)  
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens  
 1:e vice ordförande 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-21   

Justerare  

§ 239 Dnr: KS.2021.547 
 
Medborgarinitiativ - Cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att  anse medborgarinitiativet besvarat. 
 
   
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera medborgarinitiativet till 
tekniska utskottet.  
 
Medborgarinitiativtagaren önskar en cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo stad för att öka säkerhet för oskyddade trafikanter. En 
cykelväg skulle också göra Hörle mer attraktivt och tillgängligt för fler. 
Medborgarinitiativet har fått 318 röster samt 48 positiva kommentarer. 
I Värnamo kommuns översiktsplan står det att kommunen ska verka för 
cykelmöjligheter mellan centralorten och dess kranstätorter samt mellan 
närliggande större bebyggelsegrupper utefter de större vägarna, 127 och 
151 och Värnamo stad. För dessa sträckor bedöms underlaget vara störst 
och avstånden cykelbara. Under senaste åren har kommunen 
tillsammans med markägare och vägsamfälligheter byggt ett antal 
enklare cykelleder som kopplar samman viktiga målpunkter i 
kommunen. Mellan Hörle och Värnamo stad har Värnamo kommun 
tillsammans med Hörle samhällsförening tittat på möjligheten att bygga 
en enklare cykelled genom att koppla samman redan befintliga skogs- 
och byvägar i området. Tyvärr stannade detta arbete upp på grund av att 
markåtkomst nekades över en mindre fastighet längs sträckan.   
 
Under senaste landsbygdsdialogen i Hörle 20 april 2022 var 
cykelvägsfrågan en av de som engagerade mest. Kommunen kommer 
göra ett omtag och se om markåtkomst för byggnation av cykelled nu 
kan vara möjlig. 
 
Tekniska utskottet beslutade 31 maj 2022, § 119 
att föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarinitiativet besvarat. 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kontaktcenter 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-31   

Justerare  

§ 119 Dnr: TU.2022.12 
 
Medborgarinitiativ - Cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarinitiativet 

besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera medborgarinitiativet 
till tekniska utskottet.  
 
Medborgarinitiativtagaren önskar en cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo stad för att öka säkerhet för oskyddade trafikanter. En 
cykelväg skulle också göra Hörle mer attraktivt och tillgängligt 
för fler. Medborgarinitiativet har fått 318 röster samt 48 positiva 
kommentarer. 
 
I Värnamo kommuns översiktsplan står det att kommunen ska 
verka för cykelmöjligheter mellan centralorten och dess 
kranstätorter samt mellan närliggande större bebyggelsegrupper 
utefter de större vägarna, 127 och 151 och Värnamo stad. För 
dessa sträckor bedöms underlaget vara störst och avstånden 
cykelbara. Under senaste åren har kommunen tillsammans med 
markägare och vägsamfälligheter byggt ett antal enklare 
cykelleder som kopplar samman viktiga målpunkter i 
kommunen. Mellan Hörle och Värnamo stad har Värnamo 
kommun tillsammans med Hörle samhällsförening tittat på 
möjligheten att bygga en enklare cykelled genom att koppla 
samman redan befintliga skogs- och byvägar i området. Tyvärr 
stannade detta arbete upp på grund av att markåtkomst nekades 
över en mindre fastighet längs sträckan.   
 
Under senaste landsbygdsdialogen i Hörle 20 april 2022 var 
cykelvägsfrågan en av de som engagerade mest. Kommunen 
kommer göra ett omtag och se om markåtkomst för byggnation 
av cykelled nu kan vara möjlig. 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarinitiativet 

besvarat. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kontaktcenter 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.12
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Medborgarinitiativ - Cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att remittera medborgarinitiativet 
till tekniska utskottet.  

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

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

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

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.12
  

  

 

 2 (2) 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarinitiativet 
besvarat. 

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-04-19   

Justerare  

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

 
Ärendebeskrivning 
Sofia Blom föreslå i medborgarinitiativ daterat 4 augusti 2021 
en cykelväg mellan Hörle och Värnamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska  
Kontaktcenter  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-03-31   

Justerare  

§ 46 Dnr: KS.2021.547 
 
Medborgarinitiativ-Cykelväg mellan Hörle och 
Värnamo 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen. 
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Sofia Blom föreslå i medborgarinitiativ daterat 4 augusti 2021 
en cykelväg mellan Hörle och Värnamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelväg mellan Hörle och Värnamo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

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

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

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

Tack för ordet. 
Med vänlig hälsning, Sofia Blom

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Sofia
Efternamn

Blom
E-post

Sofia_blom@live.se

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

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

 
  

2021-08-04 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=3a89d940-d9fa-48d1-81d2-f57618c5e979


Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

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

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

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

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

 
  

2021-08-04 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-21   

Justerare  

§ 243 Dnr: KS.2022.315 
 
Årsredovisningar stiftelser 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättade förslag till årsredovisningar för år 2021 för de 
av Värnamo kommun förvaltade fonderna. 
 
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun har två fonder registrerade som stiftelser hos 
Länsstyrelsen. 

• Stiftelsen Johannes och Anna Nothins minnesfond 
• Stiftelsen Värnamo kommun sociala samfond 

 
De fonder/stiftelser som funnits tidigare har avvecklats genom beslut av 
kommunfullmäktige 2015-08-27, §169 samt 2019-08-29, § 154.  

Årsredovisningar 2021 för de två avkastningsstiftelserna som förvaltas 
av Värnamo kommun överlämnas härmed till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för behandling. 

Nedan följer en sammanställning av boksluten. Årsredovisningarna med 
förvaltningsberättelser bifogas. Det finns inget krav att lämna in någon 
årsredovisning till Länsstyrelsen. 

Belopp i kronor 
Stiftelsen Johannes och 
Anna Nothins minnesfond 

Stiftelsen Värnamo 
kommun sociala samfond Summa 

Totalt eget kapital 163 089 242 751 405 840 
 - varav bundet kapital 162 208 240 442   
 - varav utdelningsbart 881 2 309   
        
Likvida medel 163 089 242 751 405 840 
        
Resultat 2021 163 242 405 
Utdelat 2021 0 0 0 

 
 

Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 10 juni 2022 
kommunstyrelsen besluta  
att   godkänna upprättade förslag till årsredovisningar för år 

2021 för de av Värnamo kommun förvaltade fonderna. 
 
 
 
 

Beslut skickas till:  
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-10   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.315
  

  

 

 1 (2) 
 

Årsredovisningar stiftelser 2021 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun har två fonder registrerade som stiftelser hos 
Länsstyrelsen. 

• Stiftelsen Johannes och Anna Nothins minnesfond 
• Stiftelsen Värnamo kommun sociala samfond 

De fonder/stiftelser som funnits tidigare har avvecklats genom 
beslut av kommunfullmäktige 2015-08-27, §169 samt 2019-08-
29, § 154.  

Årsredovisningar 2021 för de två avkastningsstiftelserna som 
förvaltas av Värnamo kommun överlämnas härmed till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. 

Nedan följer en sammanställning av boksluten. 
Årsredovisningarna med förvaltningsberättelser bifogas. Det 
finns inget krav att lämna in någon årsredovisning till 
Länsstyrelsen. 

 

Belopp i kronor 
Stiftelsen Johannes och 
Anna Nothins minnesfond 

Stiftelsen Värnamo 
kommun sociala samfond Summa 

Totalt eget kapital 163 089 242 751 405 840 
 - varav bundet kapital 162 208 240 442   
 - varav utdelningsbart 881 2 309   
        
Likvida medel 163 089 242 751 405 840 
        
Resultat 2021 163 242 405 
Utdelat 2021 0 0 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-10   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.315
  

  

 

 2 (2) 
 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att godkänna upprättade förslag till årsredovisningar för år 2021 
för de av Värnamo kommun förvaltade fonderna. 

 

Monica Karlsson Johanna Svensson 
Budgetsamordnare Ekonomichef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-21   

Justerare  

§ 238 Dnr: KS.2022.310 
 
Anvisning av medel för projekt 301018  
Förstärkningar av detaljplaner 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  anvisa 19,5 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 

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

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

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

    
Ärendebeskrivning 

 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse 24 maj 2022 anfört följande: 
 
Mossle 16:20 
Detaljplan för Mossle 16:20, söder om sjukhuset har vunnit laga kraft. 
Tekniska förvaltningen bebygger området enligt detaljplanen. Själva 
planområdet finansieras av mark- och exploateringsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen. VA-anslutningarna (vatten- och 
avloppsanslutningarna) till området finansieras av tekniska 
förvaltningen. Följande ska byggas och finansieras av VA-kollektivet:  

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

Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas 19,5 miljoner 
från projekt 301018, Förstärkningar av detaljplaner till projektet Mossle 
16:20 med projektnummer 304060. I Mossleprojektet återstår arbete 
med en mindre del ledningar samt en pumpstation.  
 
Dagvattenfördröjning Horda 12:3 
Ett fördröjningsmagasin behöver byggas. Detta projekt har fått LONA-
medel (Lokala naturvårdssatsningen) från staten, som bekostar projektet 
med 90 %. De övriga medlen ska kommunen stå för. Det är osäkert hur 
stor kostnaden kommer bli då förutsättningarna i marken är okända.  
 
Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas 1 miljon kronor 
från projekt 301018 Förstärkningar av detaljplaner till projekt 250006 
Horda 12:3 dagvattenfördröjning.   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-21   

Justerare  

 
Industriområde Minken/Mården 
Industriområdet Minken/Mården behöver byggas ut då kommunen sålt 
mark på platsen till en verksamhetsutövare.  
 
Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas 2 miljoner 
kronor från projekt 201018 Förstärkningar av detaljplaner till projekt 
304085 Industriområde Minken/Mården.  
 
 
Tekniska utskottet beslutade 31 maj 2022, § 113 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

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

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

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-31   

Justerare  

§ 113 Dnr: TU.2022.161 
 
Anvisning av medel för projekt 301018 
Förstärkningar av detaljplaner 2022 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

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

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

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

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

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

Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas             
19,5 miljoner från projekt 301018, Förstärkningar av 
detaljplaner till projektet Mossle 16:20 med projektnummer 
304060. I Mossleprojektet återstår arbete med en mindre del 
ledningar samt en pumpstation.  
 
 
                                                                                Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-31   

Justerare  

TU § 113 (forts.) 
 
Dagvattenfördröjning Horda 12:3: 
Ett fördröjningsmagasin behöver byggas. Detta projekt har fått 
LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen) från staten, som 
bekostar projektet med 90 %. De övriga medlen ska kommunen 
stå för. Det är osäkert hur stor kostnaden kommer bli då 
förutsättningarna i marken är okända.  
 
Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas 1 miljon 
kronor från projekt 301018 Förstärkningar av detaljplaner till 
projekt 250006 Horda 12:3 dagvattenfördröjning.   
 
Industriområde Minken/Mården: 
Industriområdet Minken/Mården behöver byggas ut då 
kommunen sålt mark på platsen till en verksamhetsutövare.  
 
Tekniska förvaltningen begär härmed att av anslagna medel från 
kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 anvisas               
2 miljoner kronor från projekt 201018 Förstärkningar av 
detaljplaner till projekt 304085 Industriområde Minken/Mården.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.161
  

  

 

 1 (2) 
 

 

Anvisning av medel för projekt förstärkningar av 
detaljplaner 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Referens till projektblad  KF122. 

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

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

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

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

Dagvattenfördröjning Horda 12:3 
Ett fördröjningsmagasin behöver byggas. Detta projekt har fått 
LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen) från staten, som 
bekostar projektet med 90 %. De övriga medlen ska kommunen 
stå för. Det är osäkert hur stor kostnaden kommer bli då 
förutsättningarna i marken är okända.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-05-24   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.161
  

  

 

 2 (2) 
 

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

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

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

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

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

 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz 
VA-Chef Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-05-10   

Justerare  

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

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

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

Justerare  

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

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

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

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

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

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

Arbeten som kvarstår
(tkr)

Pumpstation 3 000
Nödavlopp, vattenledning 3 000

(tkr)
Total prognos:  29 431

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

Projekt 301018, Förstärkningar detaljplaner.

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

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

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

Kvar efter året 8 000
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1                

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

Upprättad den: 20180301 

Upprättad av: Antti Vähäkari 

Reviderad den: 2021-03-09 

Projektnr i Ek.system: 301018 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): TU Miljö  

Utförare(nämnd): TU Energi  
 

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  

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

 
Bild, karta etc: 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 

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

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

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

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

investeringsbudget 2021 flyttades 5 000 kkr till år 2021. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 

Driftskostnad/år:     Budget Utfall  

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

Yta (m2):   Investeringsbudget       2021 12 500  

Antal:   Investeringsbudget         2022 15 000  

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

Avskrivningstid (genomsnitt): 50 år  Investeringsplan           2024 6 000  

   Investeringsplan               2025 6 000  

Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2026 5 000  

   Investeringsplan Framtid-   

Bilaga kalkyl:   Totalinvestering             

 
Avtal:  
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun

Dax att ge sommarkollo en renässans och ge barn som inte kan uppleva trygg och 
meningsfull sommar ett  andningshål.

Vi i Miljöpartiet vill att medborgarförvaltningen utreder och ta fram kostnader samt att hitta 

lokaler möjliga att utveckla till att bedriva ett modernt sommarkollo i kommunal regi .

Detta kan ske i samarbete med föreningslivet i Värnamo kommun  

Att under några veckor under sommarlovet kunna erbjuda sommarkollo för barn och 

ungdomar som hamnat och handläggs inom medborgarförvaltningen  ansvarsområde. 

Medborgarförvaltningen skall även kunna erbjuda denna tjänst till sommarkollo till andra 

kommuner i Sverige. 

Detta ger möjlighet till del-finansiering av verksamheten och  kan utveckla det social 

nätverket inom socialtjänsten i Sverige som den mänskliga kommunen vi säger vi är.

Vi i Värnamo kommun har lokaler och miljöer som kan vara lämpliga till att utveckla till just 

denna sommarkollo verksamhet då vi har fina naturområden och bra föreningsliv att tillgå. 

Exempel på miljöer är Näsudden,Borgen,Solgården, Bolagården samt möjligheten till 

samarbete med föreningar som har egna lokaler lämpade för sommarkollo verksamhet.

Sommarkollo ger en möjlighet till miljöombyte för barn och ungdomar  att uppleva glädje 

och gemenskap i en naturlig och fin miljö som Värnamo kommun kan erbjuda

Detta kan vara avgörande för deras framtida liv.

Detta skall ses som en del i sociala förebyggande verksamheter för att förebygga framtida 

samhällsproblem som kan uppstå i spåren av en otrygg uppväxt och socioekonomiska 

svaga familjeförhållande.  

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående

• att medborgarförvaltningen utreder och ta fram kostnader och hitta möjliga lokaler

• att utveckla möjligheten att bedriva ett modernt sommarkollo i kommunal regi 

Värnamo 2022-06-15
Miljöpartiet /Jörgen Skärin
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
  2022-08-25  

Justerare  

§    
 
Meddelanden 

 
 

1. Långtidsplan 2030 för Värnamo Stadshus AB samt 
översiktlig ekonomisk långtidsplan 2030 för 
bolagskoncernen.  

 
2. Medborgarinitiativ –  Lekplats Skördevägen. Dnr 

KS.2022.378. Har skickats till tekniska utskottet för 
handläggning. 

 
3. Medborgarinitiativ – Bullerskydd på E4. Dnr KS.2022.349. 

Har skickats till tekniska utskottet för handläggning. 
. 
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Långtidsplan 2030 

Värnamo Stadshus AB 

samt 

översiktlig ekonomisk  

långtidsplan 2030 

för bolagskoncernen 
 

 

 

 

Antagen av styrelsen för Värnamo Stadshus AB 2022-06-21, § 39. 

Värnamo kommun

Värnamo Stadshus 
AB

Värnamo Energi AB

Värnamo Elnät AB
Värnamo  Energi 
Produktion AB

Finnvedsbostäder 
AB

Värnamo

Kommunala

Industrifastigheter 
AB
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1. HISTORIK 

Värnamo Stadshus AB bildades 2010 efter beslut av kommunfullmäktige i Värnamo kommun,  

2010-11-25, § 180. Samtliga 4 000 aktier ägs sedan bildandet av Värnamo kommun. 

I slutet av 2010 förvärvade Värnamo Stadshus AB samtliga aktier i de då kommunägda bolagen 

Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. 

Köpeskillingen uppgick till det bokförda värdet 216 028 000 kronor.  För att finansiera köpet upptogs 

lån i bolaget med säkerhet i form av borgen från Värnamo kommun. 

Syftet med denna koncernbildning var att tydliggöra ägarrollen, möjligheten till att kvitta 

koncernbidrag mot underskott samt öka möjligheten till ett intimare samarbete mellan bolagen men 

också mellan bolagen och kommunen. 

Enligt kommunallagen är det kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över de kommunägda bolagen. 

Värnamo Stadshus AB har fått uppdraget att vara ett verktyg i denna uppsiktsplikt. Rapportering sker 

löpande till kommunstyrelsen. 

Antalet ledamöter i styrelsen för Värnamo Stadshus AB beslutades av kommunfullmäktige att vara 

fem ordinarie med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna utsågs av kommunfullmäktige 

och har allt sedan bolaget bildades utgjorts av fem ordinarie ledamöter ur kommunstyrelsen. 

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolaget har varit samma personer som 

haft motsvarande uppdrag i kommunstyrelsen. 

Kommundirektören vid Värnamo kommun är adjungerad ledamot i styrelsen. 

En ordinarie lekmannarevisor med en ersättare utses ur kretsen av kommunens revisorer. 

Till verkställande direktör i bolaget utsågs dåvarande ekonomichefen vid Värnamo kommun. 

I början av 2011 upprättades generella ägardirektiv som gäller för alla bolagen i koncernen men 

också individuella ägardirektiv för varje bolag. En översyn av bolagsordningen för respektive bolag 

gjordes och alla dessa dokument antogs av kommunfullmäktige i april 2011 och därefter vid bolagens 

stämmor. Revidering av dessa dokument har skett vid några tillfällen sedan koncernbildningen. 

Senast beslut om reviderade generella och individuella ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige 

var i mars 2020. 

 

2. Bakgrund och syfte med långtidsplanen 

I samband med ägarsamråden i maj 2021 diskuterades behovet av långsiktig plan för såväl 

verksamhet som ekonomi i de kommunala bolagen. Bolagens verksamhet är i grunden en kommunal 

verksamhet som Värnamo kommun beslutat ska genomföras i bolagsform i stället för i 

förvaltningsform. Bolagens verksamhet, utveckling och ekonomi har och kommer även i framtiden 

att vara en del av det kommunala uppdraget. 

Att upprätta en långtidsplan för en så lång tidsperiod som fram till 2030 är svårt men ”utan spaning – 

ingen aning”. Ett arbete att efter bästa förmåga och med nu kända förutsättning ta fram en plan är 

viktigt och kommer även att ligga till grund för framtida strategiska beslut. 
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3. Sammanfattning 

Värnamo Stadshus ABs ekonomi påverkas i första hand av dotterbolagens ekonomiska utveckling och 

ställning samt av ränteläget. Bolaget har, trots att viss amortering skett och ytterligare amorteringar 

beräknas kunna ske under de kommande åren, ändå en betydande låneskuld där en högre räntenivå 

medför sämre ekonomi för bolaget. 

Som framgår av den ekonomiska långtidsplanen för Värnamo Stadshus AB ser den ekonomiska 

utvecklingen för bolaget i nuläget ljus ut. Amortering av låneskulden beräknas kunna ske med cirka 

40 miljoner kronor under perioden och det egna kapitalet i bolaget kan stärkas från nuvarande 43 

miljoner till cirka 100 miljoner kronor 2030. Soliditeten i bolaget beräknas öka från nuvarande 17,8 

procent till drygt 38 procent vid planperiodens slut. 

Aktieutdelningen till ägaren, Värnamo kommun, kan under perioden ökas från nuvarande 3 miljoner 

kronor till 6 miljoner kronor per år. 

Allt ovanstående är beroende av att utvecklingen blir som prognostiseras i denna och dotterbolagens 

långtidsplaner. 

Beträffande utövandet av det uppdrag som Värnamo kommun gett till Värnamo Stadshus AB 

planeras i nuläget endast små förändringar; dock är det viktigt att hela tiden utvärdera och 

omvärdera de aktiviteter som vidtas. 

4. Förutsättningar och bedömningar 

Såväl Värnamo Stadshus AB som dotterbolagen har i sina långtidsplanen utgått från uppdraget är det 

samma under hela perioden och att några drastiska beslut om förändringar inte kommer att tas.  

Bolagskoncernen har per 2021-12-31 en låneskuld till kreditgivare på sammanlagt 2,3 miljarder 

kronor. Räntenivån på denna låneskuld har en mycket stor inverkan på koncernens ekonomi. En viss 

bedömd räntehöjning under de närmaste åren har medtagits i långtidsplanen.  

Inflationstakten har under en lång period varit mycket låg men har nu åter ökat. I första hand 

bedömer dotterbolagen att de kan kompensera kostnadsökningarna till följd av inflation och stigande 

räntor med ökade avgifter/taxor/hyror. Den del av kostnadsökningarna som eventuellt inte kan 

kompenseras genom ökade intäkter kommer att påverka resultatutvecklingen. 

 

5. Aktiviteter i moderbolaget 

5.1 Generella och individuella ägardirektiv samt bolagsordningar 

Senast en översyn av generella och individuella ägardirektiv samt bolagsordningar gjordes var våren 

2020. En översyn bör ske med jämna mellanrum för att dokumenten ska vara användbara och tjäna 

sitt syfte. Det är angeläget att alla dotterbolagen aktivt deltar i arbetet med att utforma reviderade 

dokument.  

Sammansättningen av bolagens styrelse påverkas av de allmänna valen till kommunfullmäktige. 

Nyvalda till bolagsstyrelserna tillträder först vid därefter kommande årsstämmor. En översyn vart 

fjärde år under hösten efter att de nya styrelserna tillträtt är lämpligt. Kommunfullmäktige kan då 

fatta beslut om dokumenten före årsskiftet och därefter kan dessa antas vid årsstämmorna. 
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5.2 Ägarsamråd 

Första året efter koncernbildningen hölls ägarsamråd mellan Värnamo Stadshus AB och de tre 

dotterbolagen vid fyra tillfällen. Därefter har det blivit en tradition att ägarsamråd hålls två gånger 

per år. En gång i maj månad och en gång i november månad. Vid ena tillfället i stadshuset och vid 

andra tillfället hos dotterbolagen. Vid några tillfällen har ägarsamråden även kompletterats med 

studiebesök i bolagens verksamheter. 

Någon förändring föreslås inte i denna långtidsplan. Hur ofta dessa ska hållas och formerna för 

träffarna bör dock emellanåt diskuteras så de fyller sitt syfte. 

Avrapportering till kommunstyrelsen ska ske vid varje tillfälle. 

 

5.3 Styrelseutvärdering 

En utvärdering av hur styrelsearbetet fungerar har skett regelbundet med start 2015. Inledningsvis 

gjordes den varje år men numera görs den vart annat år i början av året. Underlag hämtas in via en 

enkät som skickas ut till de ordinarie ledamöterna i alla styrelserna. Nästa utvärdering planeras att 

genomföras i början av 2023. Styrelseutvärdering föreslås fortsättas att genomföras med jämna 

mellanrum. 

 

5.4 Styrelseutbildning 

Efter att de nya styrelserna har tillträtt har det sedan koncernen bildades anordnats ett särskilt 

utbildningstillfälle för dessa. Utbildningen har i första hand inriktat sig på uppdrag som 

styrelseledamot i ett aktiebolag och belyst skillnad mot att vara ledamot i en kommunal nämnd. 

Koncernens historik och syfte/uppdrag har också varit ett inslag i utbildningen. 

Nästa utbildning planeras till hösten 2023. 

Utöver denna utbildning sker också utbildning av ledamöterna i respektive bolag. 

 

5.5 Gemensamma årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 

Alla bolagen har normalt sina årsstämmor i maj månad. Sedan 2020 sker dessa samordnat vid samma 

tillfälle och enligt upprättat tidsschema. År 2022 avslutades stämmorna med en gemensam enklare 

måltid. Årsstämmornas genomförande enligt 2022 planeras ske också för 2023 och framåt. 

 

5.6 Vision, syfte och övergripande mål 

Allt sedan koncernen bildades gäller samma vision för bolagen som för Värnamo kommun. I nuläget 

är lydelsen ”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035”. 

Sedan 2018 gäller också de övergripande målen för Värnamo kommun också för bolagen. Det 

innebär att varje bolag upprättat bolagsmål med indikatorer som anknyter till kommunens fyra 

övergripande mål. 

Därtill har bolagen tillsammans formulerat ett syfte med sin verksamhet som lyder, ”De företag som 

ägs av Värnamo kommun skall på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna tjänster/service 

kostnadseffektivt och med rätt kvalitet”. 

Utvärdering av målen sker vid varje årsskifte och redovisas till Värnamo kommun. 

Det är angeläget att målstyrningsarbetet även i framtiden bedrivs likartat sätt i de kommunala 

bolagen. 
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5.7 VD-träffar 

De verkställande direktörerna i de fyra bolagen träffas med jämna mellanrum och utbyter 

information men också genomför samordning och gemensamma aktiviteter. Antalet träffar per år 

varierar något beroende på vad som är aktuellt för tillfället. Oftast är det mellan 6 och 8 möten per 

år. Mötesanteckningar skrivs och delges styrelserna. Sammankallande är verkställande direktören för 

Värnamo Stadshus AB. Även under tiden för denna långtidsplan är det angeläget att kontinuerliga 

möten hålls med de verkställande direktörerna. 

 

5.8 Hemsida och visselblåsarfunktion 

När koncernen bildades 2010 beslutade kommunfullmäktige också att ”att största möjlighet 

öppenhet och insyn ska tillämpas i de helägda kommunala bolagen”. Lagstiftning om handlingars 

offentlighet och regler om upphandling m m gäller också för majoritetsägda bolag. I Värnamo finns 

ambitionen att bolagen ska visa öppenhet, dock med beaktande av att de agerar på en delvis 

konkurrensutsatt marknad. 

Alla bolagen har hemsidor på Internet, så även Värnamo Stadshus AB. Dessa visar på öppenhet och 

underlättar att komma i kontakt med bolagen. 

En ny lag om krav på visselblåsarfunktion för större bolag har antagits. En sådan funktion kommer att 

finnas i alla bolagen även om de inte når upp till den nivå då detta är tvingande.  

 

5.9 Gemensamma mallar/dokument 

När bolagsledningarna så bedömer angeläget så sker en samordning vid upprättandet att vissa 

dokument. Detta innebär en likformighet men också en administrativ avlastning. Exempel på sådana 

mallar/dokument som är lika eller likartade är styrelsens arbetsordning, VD-instruktioner, 

finanspolicy, intern kontroll och policy om otillbörliga förmåner. 

Arbetet behöver i denna del fortsätta och med jämna mellanrum diskuteras vid t ex VD-träffarna. 

 

6. VISSA STÄLLNINGSTAGANDEN 

För att tidvis kunna utnyttja varandras överlikviditet är det viktigt att samtliga bolag även i framtiden 

är anslutna till den koncernkontostruktur som Värnamo kommun har i bank. I denna kan bolagen 

erhållas kortvarig kredit till bra villkor. Placering av tillfällig överlikvid på annat sätt ska först 

diskuteras med Värnamo kommun. 

Alla bolag i koncernen ska ha en styrelse- och VD-försäkring. I nuläget tecknas denna av Värnamo 

Stadshus AB via upphandling av Värnamo kommun. Denna omfattar alla bolag och dotterbolag i 

koncernen. En sådan samordnad försäkring behöver finnas också framöver. 

Sedan i mitten av 2017 har hela bolagskoncernen anlitat samma revisionsfirma. Det finns fördelar 

med att ha samma revisionsfirma men ställer också krav att firman har goda kunskap om de olika 

verksamheterna som bolagen bedriver. Nuvarande avtal gäller till och med 2023-06-30.  
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Som ersättning för de tjänster Värnamo Stadshus AB tillhandahåller dotterbolagen erlägger bolagen 

en avgift, s k Management fee. Innehållet och avgiftens storlek behöver diskuteras med jämna 

mellanrum under planperioden. 

 

7. Ekonomisk långtidsplan 2030 för Värnamo Stadshus AB 

7.1 Intäkter, kostnader och avskrivningar 

Rörelsens intäkter består i princip endast av management fee från dotterbolagen. 

En översyn av innehåll och ersättningens storlek behöver ske vid några tillfällen under planperioden. 

Rörelsens kostnader utgörs främst av försäkring, köp av VD-tjänst, redovisningstjänst och revision. 

Därutöver tillkommer kostnader vid vissa tillfällen för utredningar och utbildningar. Kostnaderna 

bedöms öka marginellt och följa de allmänna prisökningarna. 

Bolagets anläggningstillgångar utgör enbart aktier i dotterbolagen. Någon avskrivning på det 

bokförda värdet på dessa sker inte. 

 

7.2 Finansiella intäkter och kostnader (inkl borgensavgifter) 

Finnsvedsbostäder AB lämnar årligen en utdelning till Värnamo Stadshus AB enligt gällande regler för 

allmännyttiga bostadsbolag. Det innebär att utdelningen får uppgå till högst en procent över 

föregående års genomsnittliga statslåneränta av aktiekapitalet i bolaget. Bedömningen är att denna 

utdelning kommer att öka från cirka 70 000 kronor per år i början av perioden till cirka 100 000 

kronor i slutet av perioden. 

Räntan på långfristiga skulder är svårbedömd. Efter en period med mycket låga räntor har dessa åter 

börjat stiga. Beräkningen har gjorts med Kommuninvests bedömning av den framtida utlåningsräntan 

med bunden ränta och kapital under en 5-årsperiod. 

Värnamo Stadshus AB bedöms kunna minska sina långfristiga skulder under planperioden från 

nuvarande 195 miljoner kronor till 155 miljoner kronor. 

 

7.3 Koncernbidrag och skatt 

Utdelning från Värnamo Energi AB sker i form av koncernbidrag och följer upprättat ägardirektiv. 

Planen utgör den bedömning som Värnamo Energi AB har gjort i sin långtidsplan. 

Lämnade koncernbidrag utgör bidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Planen följer 

den bedömning som Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB har gjort i sin långtidsplan och 

innebär att det egna kapitalet i dotterbolaget stärks något under perioden. 

Vinstskatten för aktiebolag är i nuläget 20,6 procent; dock finns sedan ett par år tillbaka en 

begränsning i avdragsrätten för kostnadsräntor. Hittills har koncernen bara marginellt berörts men 

med betydligt högre räntor i framtiden kan detta bli en belastning. 

Med ökade koncernbidrag till Värnamo Stadshus AB bedöms inte någon begränsning av 

avdragsrätten inträffa i någon betydande omfattning under perioden. 
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7.4 Årets resultat 

Under en kort period har Värnamo Stadshus AB avstått koncernbidrag från Värnamo Energi AB som 

finansiering av en del av utbyggnaden av fibernätet på landsbygden. Detta har inneburit lägre 

resultat i moderbolaget. Projektet avslutas 2022 och från det året beräknas koncernbidragen öka på 

nytt. Den förbättrade resultatnivån innebär också att de likvida medlen ökar i bolaget. 

Resultatplan 

 

 

 

Belopp i miljoner kronor

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

Värnamo Stadshus AB 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rörelsens intäkter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Rörelsens kostnader -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 

Finansiella intäkter (utdelning dotterbolag) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Finansiella kostnader (räntor+borgensavg.) -2,0 -2,0 -2,1 -3,0 -3,3 -3,9 -4,3 -4,3 -4,2 -4,4 

Resultat efter finansiella poster -2,7 -2,7 -2,9 -3,8 -4,1 -4,7 -5,2 -5,2 -5,1 -5,4 

Erhållna koncernbidrag 8,0 25,0 24,0 26,0 25,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0

Lämnade koncernbidrag -3,5 -6,0 -4,1 -3,7 -5,9 -5,9 -4,2 -3,7 -3,7 -4,7 

Skatt på årets resultat (20,6%) -0,5 -3,4 -3,5 -3,8 -3,1 -3,0 -3,0 -2,9 -2,7 -2,3 

Årets resultat 1,3 12,9 13,5 14,7 11,9 11,4 11,6 11,2 10,4 8,7
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7.5 Tillgångar 

Anläggningstillgångarna utgör det bokförda värdet på aktierna i de tre dotterbolagen. Någon 

förändring av detta förutses inte under perioden. 

Fordringarna utgörs av koncernbidrag som utbetalas året efter räkenskapsåret. Därutöver finns vid 

vissa tillfällen några mindre fordringar.  

Likvida medel skapas genom positiva årsresultat. Med denna långtidsplan kan likviditeten i bolaget 

stärkas och utrymme för amortering av upptagna lån skapas. 

7.6 Eget kapital 

Det egna kapitalet utgörs av aktiekapitalet på 4 miljoner kronor och de ansamlade vinsterna sedan 

bolaget bildades 2010. Med den goda resultatutvecklingen som kan ses i långtidsplanen ökar det 

egna kapitalet successivt från nuvarande 43 miljoner kronor till cirka 100 miljoner vid planperiodens 

slut. 

7.7 Skulder 

Långfristiga skulder utgörs av lån hos kreditgivare. När bolaget bildades fördes lån över från Värnamo 

kommun till Värnamo Stadshus AB som motsvarande det bokförda värdet på aktierna i 

dotterbolagen. Som högst har lånen uppgått till 210 miljoner kronor men är i nuläget 195 miljoner 

kronor. Med denna långtidsplan kan likviditeten i bolaget stärkas och viss amortering av skulderna 

genomföras. Enligt långtidsplanen kommer skulderna att vara 155 miljoner vid planperiodens slut. 

De kortfristiga skulder utgörs av koncernbidrag och några få rörelsekostnader som utbetalas året 

efter räkenskapsåret. 

 Balansplan

 

 

   

Belopp i miljoner kronor

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

Värnamo Stadshus AB 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anläggningstillgångar (andelar i bolag) 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0

Fordringar 8,1 25,1 24,1 26,1 25,1 25,1 24,1 23,1 22,1 21,1

Likvida medel 17,8 13,2 21,8 18,1 27,2 22,7 27,6 18,3 18,7 23,4

SUMMA TILLGÅNGAR 241,9 254,3 261,9 260,2 268,3 263,8 267,7 257,4 256,8 260,5

Eget kapital 43,0 52,9 62,4 71,1 77,0 82,5 88,1 93,3 97,7 100,4

Långfristiga lån 195,0 195,0 195,0 185,0 185,0 175,0 175,0 160,0 155,0 155,0

Kortfristiga skulder 3,9 6,4 4,5 4,1 6,3 6,3 4,6 4,1 4,1 5,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 241,9 254,3 261,9 260,2 268,3 263,8 267,7 257,4 256,8 260,5
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7.8 Soliditet 

Efter första året för koncernen (2011) var soliditeten i bolaget 7,0 procent. Den har därefter stigit till 

17,8 procent vid senast årsbokslutet. Vid planperiodens slut bedöms soliditeten i bolaget uppgå till 

38,5 procent. 

 

 

7.9 Utdelning från Värnamo Stadshus AB 

Bolaget ägs till 100 procent av Värnamo kommun. Aktiekapitalet utgör 4 miljoner kronor. 

Utdelningen till aktieägaren var blygsam de tre första åren men har sedan varit 1,5 miljoner kronor 

per år under åren 2014-2018 och därefter 3 miljoner kronor per år. 

I långtidsplanen bedöms utdelningen kunna öka till 4 miljoner kronor för 2022 (utbetalning 2023) och 

till 6 miljoner kronor per år därefter. 

Noteras bör att utdelningen betalas ut året efter det aktuella räkenskapsåret. 
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8. Översiktlig ekonomisk långtidsplan 2030 för bolagskoncernen 

8.1 Finansiella kostnader (inkl borgensavgifter) 

Bolagskoncernens långfristiga lån har från 2011 till 2021 ökat från 1,1 miljarder till 2,3 miljarder 

kronor. Trots detta har de finansiella kostnaderna, inklusive borgenavgifter till Värnamo kommun, 

minskat från 40,8 miljoner kronor (2011) till 27,6 miljoner (2021). Med ökade räntenivåer beräknas 

de finansiella kostnader åter öka under planperioden.  

 

 

8.2 Årets resultat (efter bokslutsdispositioner och skatt) 

Resultaten i dotterbolagen är goda också i deras respektive långtidsplan även om de ligger något 

under nivån som gällt de allra senaste åren. De framtida resultaten för koncernen beräknas ligga 

mellan 27 och 41 miljoner kronor per år. 
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8.3 Årets investeringar och anläggningstillgångar 

Bolagen i koncernen har under de senaste åren gjort stora investeringar i anläggningar. Nämnas kan  

t ex renoveringen av Gummifabriken, nybyggnation av bostäder i kv Städet och i kv Väduren. I 

nuläget pågår även byggnation av vårdcentral och bostäder i Mossleområdet.  

Efter denna ovanligt höga investeringsnivå är bedömningen att investeringarna sammantaget blir 

lägre framöver. 

 

 

Med de stora investeringarna de senaste åren har anläggningstillgångarna i koncernen ökat markant 

trots att relativt stora avskrivningar görs varje år. 
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8.4 Långfristiga skulder 

Bolagskoncernens långfristiga lån har sedan 2011 till 2021 ökat från 1,1 miljarder till 2,3 miljarder 

kronor. Anledningen är det omfattande investeringsprogram som Finnvedsbostäder AB har 

genomfört och renoveringen av Gummifabriken som skett av Värnamo Kommunala 

Industrifastigheter AB. Utifrån koncernbolagens långtidsplaner minskar investeringstakten avsevärt 

de närmaste åren därmed blir inte heller ökningen av de långfristiga lånen så stor. Trots det bedöms 

den gemensamma låneskulden vara 2,6 miljarder vid periodens utgång. 

 

 

 

8.5 Eget kapital  

 

De kommunala bolagen har haft en god resultatutveckling under de senaste åren. En bidragande 

orsak har varit det låga ränteläget men också god efterfrågan på de tjänster bolagen erbjuder sina 

kunder. Det egna kapitalet i bolagskoncernen har ökat från 273 miljoner till 580 miljoner kronor. 
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8.6 Soliditet 

En förhållandevis stor andel av de investeringar som skett sammantaget i koncernen under de 

senaste åren har skett med lånat kapital. Det har, utöver att låneskulden ökat, också inneburit att 

soliditeten minskat. Goda resultat de senaste 4-5 åren har dock inneburit att soliditet åter 

förbättrats. 

 

 

 

9. AVSLUTNING 

Värnamo kommuns bolagskoncern består av välskötta och stabila bolag. Även om läget är 

förhållandevis bra och utsikterna ser goda ut framöver påverkas bolagen snabbt av den ekonomiska 

utvecklingen i stort, såväl nationellt som internationellt. 

Oro i omvärlden, ökad inflation och ökade räntenivåer är ett hot mot bolagens ekonomi. Dessa ökade 

kostnader kan inte med självklarhet kompenseras genom ökade priser för kunderna. 

Alla bolagens styrelse och ledning agerar aktivt och tar stort ansvar för såväl verksamhet som 

ekonomi men också när det gäller miljö och klimatpåverkan. Fokus på detta område kommer att bli 

än större i framtiden. 

Digitaliseringen i samhället ställer stora krav på bolagen att vara i framkanten och ta till sig ny teknik 

och dessutom kunna erbjuda efterfrågade och prisvärda tjänster till kunderna. 

Samarbetet mellan bolagen i koncernen och relationen till Värnamo kommun har under de senare 

åren stärkts men mer kan göras för att tillsammans möta de framtida utmaningarna. 

 

 -  -  -  - 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Lekplats Skördevägen

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

I den tiden när barn sitter jättemycket inomhus borde alla medel utnyttjas att de kommer ut. Övervikt ökar bland barn
och påverkar hela livet framåt. Det är bevisat att det påverkar mer än livshotande sjukdomar i barndomen. 
Med detta sagt vill jag be er att utrusta lekplats på Skördevägen så att barnen kan leka och använda den mer. 
Det finns bara några få saker där. Det saknas rutschkana och annat roligt som lockar till lek. 
STEFA 

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Stefa
Efternamn

Iveljic
E-post

 

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

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

Adress

Skördevägen 4
Postnummer Postort

 
  

2022-06-13
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=d2e70df3-7cf3-4100-bd5a-9829284246cf


33135 Värnamo

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

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

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

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

 
  

2022-06-13
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Väg buller på E4

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Vägbuller dämpning av trafiken på E4 från södra avfarten till norra avfarten som dämpar trafiken på E4, konstant
buller från lastbilar till vanliga bilar dygnet runt på vråen och amerika området,

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Värnamo 1, 331 41 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.186746297614334, 14.081232840382576)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Jonas
Efternamn

Fransson
E-post

Frallan.mobil@gmail.com

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

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

Adress

Svensbyggevägen 4
Postnummer Postort

 
  

2022-04-19
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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33142 Värnamo

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

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

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

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

 
  

2022-04-19
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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