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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.118
  

  

 1 (1) 

Taxor idrottsanläggningar för uthyrning från 1 juli 
2022 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för uthyrning av 
kommunens idrottsanläggningar. Föreslagen taxejustering gäller 
från 1 juli 2022. De förändringar som har gjorts i justeringen av 
taxorna återfinns i bilaga. 

De viktigaste förändringarna är en generell höjning av taxorna 
med 2 % med några undantag: 

 Täckning av hallgolv (sidan 2) som inte har höjts på 
många år och som är kostnadskrävande.  

 Friidrott på Finnvedsvallen (sidan 2) som har legat lågt 
och som föreslås att höjas med tio kronor per timme och 
år tills taxan ligger på samma nivå som för Värnamo 
sporthall.  

 Fotbollsmatcher på Finnvedsvallen, förutom superettan 
(sidan 2) höjs på grund av att det är en driftkrävande 
anläggning.  

 Ishallar, konståkning arrangemang/tävlingar (sidan 3) 
höjs då det krävs fler spoltillfällen.  

 Logi under övrigt (sidan 3) har inte höjts på flera år och 
innebär en dyr hantering.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska utskottets 
förslag till nya taxor för idrottsanläggningar för uthyrning 
att gälla från 1 juli 2022. 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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 1 (4)

 
 
 
Förslag på höjning från 1/7 2022, se rödmarkerad taxa = förslag = höjning 2% med avrundning till 
närmsta krona. 
Förutom, se nedan: 

 Täckning av hallgolv sid 2 = är inte höjt på många år. Väldigt kostnadskrävande ca 8 timmar 
total mantid för hela täckning av en hel hall. 

 Finnvedsvallen Friidrott sid 2 = taxan har legat lågt under en tid, då vi inte har levererat som vi 
ska. Men nu finns rutiner inför kommande säsong och ger förslag att höja i etapper så inte 
höjningen blir för stor på en gång. 10:-/år tills vi är i  samma taxa likställt med Värnamo 
sporthall. 

 Finnvedsvallen fotbollsmatcher (ej superetten) sid 2 = höjs något mer då det är en 
driftkrävande anläggning.  

 Ishallar, konståkning arrangemang/tävlingar Sid 3 – relevant med en högre höjning pga fler 
spoltillfällen 

 Övrigt sid 3 logi – har inte höjts på många år och en dyr hantering. Dubbla taxehöjning är 
rimligt.  

________________________________________________________________ 
 
Taxor idrottsanläggningar för uthyrning från 2020-09-01 
22-07-01 
 
Taxor för sporthallar 
 

Ungdom*  Övriga  
Värnamo Sporthall  140:-/tim  143:-/tim 400:-/tim 408:-/tim 
Badmintonbana    70:-/tim   71:-/tim 200:-/tim 204:-/tim 
 
Tinas Ö A-hall & Östbohallen 130:-/tim   133:-/tim 350:-/tim 357:-/tim 
Badmintonbana    65:-/tim   66:-/tim 175:-/tim 178:-/tim 
  
Sporthallar   100:-/tim 102:-/tim 280:-/tim 286:-/tim 
Badmintonbana    50:-/tim 51:-/tim 170:-/tim 173:-/tim 
(Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Rydaholm, samt Tinas Ö B-hall i Värnamo) 
 
Små hallar   60:-/tim 61:-/tim 170:-/tim 173:-/tim 
(Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Mossleskolan (stora), Trelleborg-, Hånger skola, samt Ringen och Gröndals källare) 
 
Övriga hallar  50:-/tim 51:-/tim 125:-/tim 128:-/tim 
(Tinas Ö C-hall, Fryele-, Gällaryd-, Horda-, Kärda-, Mossle- (lilla), Rörstorp och Tånnö skola) 
 
Separata/extra omkl.rum  41:-/tim 42:-/tim 85:-/tim  87:-/tim 
Ingår 2st omkl.rum vid hallbokning 
 
Extra service vid ex. matcher Fikavagn  Personal 
(Värnamo sporthall)   100:-/tillfälle 102:-/tim 500:-/tim 500:-/tim 
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 2 (4)

Täckning av hallgolv vid arrangemang 
Hela hallen 2400:-  4000:- 
Halva hallen 1200:-  2000:- 
 
 
*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år 
 
 
 
 
Taxor för fotbollsplaner  
 
   Ungdom*  Övriga 
Sommar (1/5-30/9)       
Ljusseveka 1   115:-/tim 117:-/tim 320:-/tim 326:-/tim 
Ljusseveka 2   110:-/tim 112:-/tim  315:-/tim 321:/tim 
Ljusseveka 3 + 4  100:-/tim 102:-/tim 280:-/tim 286:-/tim  
Ljusseveka 5A + 5B (7-manna)   50:-/tim  51:-/tim 140:-/tim 143:-/tim 
Ljusseveka 6 (7-manna)    40:-/tim  41:-/tim 120:-/tim 122:-/tim 
Norregård   115:-/tim 117:-/tim 320:-/tim 326:-/tim 
Tinas Ö fotbollsplan  100:-/tim 102:-/tim 280:-/tim 286:-/tim 
Konstgräs Gröndal  110:-/tim 112:-/tim 315:-/tim 321:-/tim 
Konstgräs Ljusseveka  110:-/tim 112:-/tim 315:-/tim 321:-/tim 
Konstgräs Bollagården  110:-/tim 112:-/tim 315:-/tim 321:-/tim 
      
Ljusseveka grusplan                                      50:-/tim    51:-/tim            140:-/tim 143:-/tim 
 
 
Vinter (1/10-30/4)  400:-/tim 408:-/tim 500:-/tim 510:-/tim 
Gäller endast konstgräsplanerna 
 
Finnvedsvallen 
Friidrott   100:-/tim  110:- 320:-/tim  408:-/tim 
 
Föreningslokal  850:-/tillfälle 867-:/tillfälle 
 
Fotbollsmatcher (ej superettan) 1800:-/match 2000:-/match 
 
Halogenbelysning vid matcher 2500:-/match  2550:-/match 
 
 
 
*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år 
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 3 (4)

Taxor för ishallar 
 
        Ungdom* Föreningar senior Övriga ex. privat/företag 
Träningstaxa 
Under säsong*     140:-/tim 143:-/tim 400:-/tim 408:-/tim       1000:-/tim 1020:-/tim 
Ej säsong*        140:-/tim 143:-/tim  400:-/tim 408:-/tim          _ 
(ej is) 
Försäsong*        509:-/tim 519:-/tim 645:-/tim 658:-/tim  _  
    
*Under säsong Axelent Arena V38-V13  Talavidsahallen V38-V11 
*Ej säsong (ej is) Axelent Arena V14-V32 
*Försäsong   Axelent Arena Lörd-sön V33, samt V34-V37 
 
Skolor utanför GGVV kommunerna: 400:-/tim gäller endast under säsong* 
 
 Axelent Arena Axelent Arena 
Matchtaxa 520:-/match 530:-/match 3800:-/match 3876:-/match 
Matchtaxa Talavidshallen Talavidshallen 
 520:-/match 530:-/match 2100:-/match 2142:-/match 
Konståkning  140:-/tim 200:-/tim 
arrangemang  
 
Samlingssalen Axelent Arena och Talavidshallen 
 Ideella föreningar Övriga 
Heldag 425:-  1070:- 
Del av dag  215:-   450:- 
(1-4 timmar) 
Ändra prissätter likt Norregård samlingsrum 
 120:-/tim  300:-/tim 
 
*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år 
 
Taxor simhall  
 
Förening Träningtaxa  Ungdom Senior   Övriga 
Stora bassängen pris/bana    35:-/tim 36  80:-/tim 82   200:-/tim 204 
Lilla bassängen   400:-/tim 408 450:-/tim 459 800:-/tim 816 
Lilla bassängen simskolor  118:-/tim Ingen ändring, TU beslut finns. 
 
 
 
 
Taxor för övrigt 
 
  
Östbosalen (aula, ej möblerad) – anläggningen utgår och har gått över till omsorgens 
verksamhet. 
Borgenstugan 
 Ideella föreningar Övriga 
Heldag 1100:- 1122:- 2500:- 2550:- 
Del av dag  600:-    612:- 1400:- 1428:-  
(1-4 tim.) 
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            Ideella föreningar Övriga                                                    
Bord  35:-/st/3 dygn 36:- 70:-/st/3 dygn  utgår  
Stol  5:-/st/3 dygn  15:-/st/3 dygn utgår 
Logi  40:-/person/dygn 80:- 100:-/person/dygn 200:- 
Bastu    110:-/tim 112:-/tim 
Ljudanläggning 300:-/dygn 306:- 600:-/dygn 612:- 
(Apladalens scen) 
 
 
Teorisal Tinas Ö  110:- upp till 3 timmar  
    220:- upp till 6 timmar 
    330:- heldag 
    Ny taxa per timma istället, likt Norregård samlingssal 
    112:-/tim 
Samlingsrum Norregård (ny) 
& Vmo sph    110:-/tim 120:-/tim 
Grusplan för cirkus mm  2000:-/dygn 2040:-/dygn 
Mobil läktare dag 1, 1200:-/dygn**   

dag 2 och vidare, 600:-/dygn** 
Montage och transporthjälp tillkommer 500:-/tim**, gäller 
inom Värnamo kommun 

Padelbana Bor (utomhus) (nytt) 75:-/tim – ungdomar upp till 18 år 
Bokningsbara tider: 150:-/tim – vuxna från 19 år 
Vardagar kl. 17.00 – 21.00 
Helger: kl. 10.00 – 22.00 
  
 
Extra service från idrottsplats- 500:-/tim**  
personalen, gäller samtliga anläggningar 
 
Vid större evenemang ex. SM upprättas särskilt avtal. 
 
Ungdomstaxa gäller även föreningarna i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd. Gäller under förutsättning att 
tider kan erhållas, i övrigt gäller resp. kommuns regler. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.289
  

  

 1 (1) 

Taxor för allmänhetens inträde i simhall och 
motionscenter 

Ärendebeskrivning 

Det behövs en översyn av simhallens och motionscenters 
inträdesavgifter. Syftet med att förändra inträdesavgifterna är att 
skapa en struktur i prissättningen som är logisk och hänger ihop. 
Det har inte fullt ut varit så i den tidigare prissättningen. 
Samtidigt ska kommunens invånare stimuleras till bad genom att 
inträdesavgiften till badet hålls nere. Genom ny prissättning ska 
pensionärer, studenter och barnfamiljer stimuleras, samtidigt 
som priset också hålls nere för ungdomar 7-17 år. Studenter är 
en ny definierad grupp som har samma prissättning som 
pensionärer. Kundgruppen vuxen är den grupp som fått störst 
höjning, vilket också slår igenom på prissättningen för familj. 
Nya priskategorier har skapats för den som vill delta i 
gruppträning i vatten, samt för den som vill delta i gruppträning 
både i vatten och på land.  

Nedan visas en jämförelse för prissättningen för kort avseende 
bad. Röd markering visar priser efter föreslagen prisjustering. 
För övrig jämförelse av prissättning hänvisas till bilagor.  

Inträde för 
bad 

Ungdom 
7-17 år 

Vuxen 18 
år + 

Pensionär/student Familj 

10-kort  225/225 450/450 360/360 --/900 
Halvårskort  350/374 1000/805 590/575 1300/1495 

Helårskort  600/715 1500/1540 1000/1100 2250/2860 
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska utskottets 
förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall och 
motionscenter att gälla från 1 januari 2022.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Nya priser i Värnamo simhall

Ungdom 7-17 år

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Inträde 25 kr 65 kr
10-kort 225 kr 585 kr
Halvårskort 374 kr 633 kr 891 kr 1 150 kr
Årskort 715 kr 1 210 kr 1 705 kr 2 200 kr
Autogiro 65 kr 45 kr 110 kr 90 kr 155 kr 45 kr 200 kr

2,60 1,69 2,38 1,82

Vuxen 18 år +

Bad
Bad +

gruppträning i vatten Motionscenter inkl. Bad

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Inträde 50 kr 90 kr
10-kort 450 kr 810 kr
Halvårskort 805 kr 1 323 kr 1 840 kr 2 358 kr
Årskort 1 540 kr 2 530 kr 3 520 kr 4 510 kr
Autogiro 140 kr 90 kr 230 kr 180 kr 320 kr 90 kr 410 kr

2,80 1,64 2,29 1,78

Pensionär + Student

Bad
Bad +

gruppträning i vatten Motionscenter inkl. Bad

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Inträde 40 kr 70 kr
10-kort 360 kr 630 kr
Halvårskort 575 kr 978 kr 1 150 kr 1 553 kr
Årskort 1 100 kr 1 870 kr 2 200 kr 2 970 kr
Autogiro 100 kr 70 kr 170 kr 100 kr 200 kr 70 kr 270 kr

2,50 1,70 2,00 1,59

Familj

Bad
Bad +

gruppträning i vatten Motionscenter inkl. Bad

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Inträde 100 kr 180 kr
10-kort 900 kr 1 620 kr
Halvårskort 1 495 kr 2 530 kr 2 875 kr 3 910 kr
Årskort 2 860 kr 4 840 kr 5 500 kr 7 480 kr
Autogiro 260 kr 180 kr 440 kr 240 kr 500 kr 180 kr 680 kr

2,60 1,69 1,92 1,55
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Nuvarande priser - Enbart Bad 

 

Nuvarande priser – bad och motionscenter 
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Nya priser i Värnamo simhall
Ungdom 7-17 år

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning
Motionscenter inkl. Bad +

gruppträning i vatten +
gruppträning på landNuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt

Inträde 25 kr 25 kr 65 kr 65 kr
10-kort 225 kr 225 kr 585 kr 585 kr
Halvårskort 350 kr 374 kr 850 kr 633 kr 830 kr 891 kr 1 330 kr 1 150 kr
Årskort 600 kr 715 kr 1 500 kr 1 210 kr 1 600 kr 1 705 kr 2 500 kr 2 200 kr
Autogiro 55 kr 65 kr 45 kr 135 kr 110 kr 90 kr 145 kr 155 kr 45 kr 218 kr 200 kr

Vuxen 18 år +

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt
Inträde 50 kr 50 kr 90 kr 90 kr
10-kort 450 kr 450 kr 810 kr 810 kr
Halvårskort 1 000 kr 805 kr 850 kr 1 323 kr 1 700 kr 1 840 kr 2 200 kr 2 358 kr
Årskort 1 500 kr 1 540 kr 2 400 kr 2 530 kr 2 800 kr 3 520 kr 3 700 kr 4 510 kr
Autogiro 135 kr 140 kr 90 kr 210 kr 230 kr 180 kr 250 kr 320 kr 90 kr 405 kr 410 kr

Pensionär + Student

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt
Inträde 40 kr 40 kr 70 kr 70 kr
10-kort 360 kr 360 kr 630 kr 630 kr
Halvårskort 590 kr 575 kr 1 000 kr 978 kr 900 kr 1 093 kr 1 400 kr 1 495 kr
Årskort 1 000 kr 1 100 kr 1 900 kr 1 870 kr 1 650 kr 2 090 kr 2 550 kr 2 860 kr
Autogiro 90 kr 100 kr 70 kr 165 kr 170 kr 90 kr 150 kr 190 kr 70 kr 225 kr 260 kr

Familj

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt
Inträde
10-kort
Halvårskort 1 300 kr 1 495 kr 2 300 kr 2 530 kr 2 300 kr 2 875 kr 3 300 kr 3 910 kr
Årskort 2 250 kr 2 860 kr 4 050 kr 4 840 kr 4 000 kr 5 500 kr 5 800 kr 7 480 kr
Autogiro 205 kr 260 kr 180 kr 358 kr 440 kr 240 kr 360 kr 500 kr 180 kr 503 kr 680 kr

10



Nya priser i Värnamo simhall
Ungdom 7-17 år

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning
Motionscenter inkl. Bad +

gruppträning i vatten +
gruppträning på landNuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt %

Inträde 25 kr 25 kr 100,0% 65 kr 65 kr 100,0%
10-kort 225 kr 225 kr 100,0% 585 kr 585 kr 100,0%
Halvårskort 350 kr 374 kr 106,8% 850 kr 633 kr 74,4% 830 kr 891 kr 107,4% 1 330 kr 1 150 kr 86,5%
Årskort 600 kr 715 kr 119,2% 1 500 kr 1 210 kr 80,7% 1 600 kr 1 705 kr 106,6% 2 500 kr 2 200 kr 88,0%
Autogiro 55 kr 65 kr 118,2% 45 kr 135 kr 110 kr 81,5% 90 kr 145 kr 155 kr 106,9% 45 kr 218 kr 200 kr 91,7%

2,60 1,69 2,38 1,82

Vuxen 18 år +

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt %
Inträde 50 kr 50 kr 100,0% 90 kr 90 kr 100,0%
10-kort 450 kr 450 kr 100,0% 810 kr 810 kr 100,0%
Halvårskort 1 000 kr 805 kr 80,5% 850 kr 1 323 kr 155,6% 1 700 kr 1 840 kr 108,2% 2 200 kr 2 358 kr 107,2%
Årskort 1 500 kr 1 540 kr 102,7% 2 400 kr 2 530 kr 105,4% 2 800 kr 3 520 kr 125,7% 3 700 kr 4 510 kr 121,9%
Autogiro 135 kr 140 kr 103,7% 90 kr 210 kr 230 kr 109,5% 180 kr 250 kr 320 kr 128,0% 90 kr 405 kr 410 kr 101,2%

2,80 1,64 2,29 1,78

Pensionär + Student

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt %
Inträde 40 kr 40 kr 100,0% 70 kr 70 kr 100,0%
10-kort 360 kr 360 kr 100,0% 630 kr 630 kr 100,0%
Halvårskort 590 kr 575 kr 97,5% 1 000 kr 978 kr 97,8% 900 kr 1 093 kr 121,4% 1 400 kr 1 495 kr 106,8%
Årskort 1 000 kr 1 100 kr 110,0% 1 900 kr 1 870 kr 98,4% 1 650 kr 2 090 kr 126,7% 2 550 kr 2 860 kr 112,2%
Autogiro 90 kr 100 kr 111,1% 70 kr 165 kr 170 kr 103,0% 90 kr 150 kr 190 kr 126,7% 70 kr 225 kr 260 kr 115,6%

2,50 1,70 1,90 1,53

Familj

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land

Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt %
Inträde
10-kort
Halvårskort 1 300 kr 1 495 kr 115,0% 2 300 kr 2 530 kr 110,0% 2 300 kr 2 875 kr 125,0% 3 300 kr 3 910 kr 118,5%
Årskort 2 250 kr 2 860 kr 127,1% 4 050 kr 4 840 kr 119,5% 4 000 kr 5 500 kr 137,5% 5 800 kr 7 480 kr 129,0%
Autogiro 205 kr 260 kr 126,8% 180 kr 358 kr 440 kr 122,9% 240 kr 360 kr 500 kr 138,9% 180 kr 503 kr 680 kr 135,2%

1,69 1,92 1,55

Totalt

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning
Motionscenter inkl. Bad +

gruppträning i vatten +
gruppträning på landNuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt % Nuvarande Nytt %

Inträde 115 kr 115 kr 225 kr 225 kr
10-kort 1 035 kr 1 035 kr 2 025 kr 2 025 kr
Halvårskort 3 240 kr 3 249 kr 100,3% 5 000 kr 5 463 kr 109,3% 5 730 kr 6 699 kr 116,9% 8 230 kr 8 913 kr 108,3%
Årskort 5 350 kr 6 215 kr 116,2% 9 850 kr 10 450 kr 106,1% 10 050 kr 12 815 kr 127,5% 14 550 kr 17 050 kr 117,2%
Autogiro 485 kr 565 kr 116,5% 385 kr 868 kr 950 kr 109,4% 600 kr 905 kr 1 165 kr 128,7% 385 kr 1 351 kr 1 550 kr 114,7%
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.293
  

  

 1 (1) 

 

Belysning Norregårds IP 

 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av fler upplysta fotbollsplaner under hela 
fotbollssäsongen. För att göra Norregårds IP (idrottsplats) till en 
matcharena som kan nyttjas under hela fotbollssäsongen 
behöver den nuvarande belysningen bytas ut mot en ny 
belysning. Den nuvarande belysningen är från mitten av 1980-
talet och är inte tillräcklig bra för att det ska gå att spela matcher 
under vår och höst. De nuvarande lamporna behöver bytas ut till 
LED-belysning. Att uppdatera belysning på Norregård gör det 
möjligt att nyttja planen under hela säsongen och det frigör mer 
tid på övriga fotbollsplaner.  

Det finns medel över att använda från omläggningen av 
konstgräsplanen och byte av belysningen på Ljusseveka. Den 
beräknade kostnaden för att uppgradera belysningen på 
Norregårds IP är 600 000 kronor. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunfullmäktige att överföra 600 000 kronor 
som finns kvar i investeringsprojekt 220050 ”Byte 
konstgräs och belysning på Ljusseveka” till nytt 
investeringsprojekt ”Byte av belysning Norregårds IP”.  

 

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.193
  

  

 1 (1) 

 

Medborgarinitiativ - Elljusspår i Bor 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat 
medborgarinitiativet ”Elljusspår i Bor” till tekniska 
förvaltningen för vidare handläggning. 

Medborgarinitiativtagaren önskar se ett elljusspår med belysning 
i Bor. Det finns i andra orter runt om i Värnamo kommun.  

Fritidsavdelningens bedömning är att för att skapa ett bra och 
attraktivt elljusspår kommer det krävas ett engagemang i Bor 
och ett nära samarbete ihop med kommunen. Näringsliv, andra 
finansiärer och föreningsaktiva har visat ett stort intresse för en 
satsning på elljusspår i Bor, varför förutsättningarna bedöms 
som goda att få till ett bra elljusspår. I investeringsbudgeten 
finns det medel avsatta för ett elljusspår i Bor 2023 och denna 
investering kommer vägas mot andra investeringsbehov i 
kommande budgetberedning.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  anse medborgarinitiativet besvarat.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Elljusspår i Bor

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Varför inte se till att Bor får ett elljusspår med belysning, tittar man på andra mindre orter runt Värnamo så har de
jättefina spår som invånarna kan nyttja

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: Gärdesvägen 21, 330 15 Bor, Sverige
Koordinater: (57.112013336333305, 14.169038972517871)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Maria
Efternamn

Johansson
E-post

Mariajohansson15@msn.com

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

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

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

 
  

2021-03-16 
 
 

 
    
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=2ab68b23-0505-4f22-8657-75165ebe1d35


  

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.

 
  

2021-03-16 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.194
  

  

 1 (1) 

 

Medborgarinitiativ - Parkområde kring 
multiarenan i Bor 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat 
medborgarinitiativet ”Parkområde kring multiarenan i Bor” till 
tekniska förvaltningen för vidare handläggning.  

Medborgarinitiativtagaren föreslår att det anläggs ett mindre 
parkområde med buskar och träd på den tomma ytan vid 
multiarenan i Bor. Medborgarinitiativtagaren har önskemål om 
fler bänkar och bord för att möjliggöra umgängesytor i området 
samt en sarg för att underlätta för uppspoling av is. Det här 
skulle enligt medborgarinitiativtagaren bidra till att fler 
åldersgrupper skulle kunna vistas i området.  

Fritidsavdelningen konstaterar att det inte finns  medel avsatta 
för att utveckla området i Bor och området bedöms inte vara 
prioriterat i dagsläget, varför förslaget är att avslå 
medborgarinitiativet. Det finns möjlighet för invånarna att lyfta 
önskemål om stöd och hjälp att utveckla området vid nästa 
landsbygdsdialog i Bor som är planerad till 2023.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  avslå medborgarinitiativet.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Parkområde kring multiarenan i Bor

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

På ytan man inte gjort något med kring multiarenan i Bor (den stora grusplanen) kunde man med fördel göra om till
ett mindre parkområde med träd och buskar, bänkar/bord och kanske någon ”soffbänk” likt den ute vid Osudden,
allra längst ut på ”båtklubbssidan”. Kanske man skulle lägga parken mellan multiarenan och gångvägen för att den
ska vara upplyst på kvällar/nätter. På den delen som blir kvar, mellan multiarenan och mountainbikebanan kunde
man plantera lite mer träd/buskar och kanske sätta upp en sarg el dyl för att underlätta spolning vintertid. Sätt upp
fler bänkar, bord, plantera växter och så gräs för att få mer ”parkkänsla” för att skapa möjlighet till trevligt ””häng” och
på så sätt göra området kring multiarenan till en ännu mer inbjudande plats för alla åldrar att vistas på.

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: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Jennie-Anne
Efternamn

Sandahl
E-post

sandahl.mail@telia.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

Bergsvägen 7
Postnummer

33173
Postort

Bor

 
  

2021-03-23 
 
 

 
    
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=4327b351-23d9-40f5-bcc5-19628d207adf


33173 Bor

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

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

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

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

 
  

2021-03-23 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.279
  

  

 1 (1) 

 

Medborgarinitiativ - Multiarena Rydaholm 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat 
medborgarinitiativet ”Multiarena i Rydaholm” till tekniska 
förvaltningen för vidare handläggning.  

Enligt medborgarinitiativet är en multiarena i Rydaholm med 
padel och gym något som skulle vara önskvärt. 

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

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  anse medborgarinitiativet besvarat.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Multiarena Rydaholm

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

En multiarena med padel, utegym mm i Rydaholm.

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: KYRKTORGET 1, 331 31 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.1831605, 14.0478214)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Therese
Efternamn

Svensson
E-post

tessan2004@hotmail.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

Tallgatan 13
Postnummer

33177
Postort

Rydaholm

 
  

2021-05-11 
 
 

 
    
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=b405ad91-4c36-4642-ac4a-ff3800537c08


33177 Rydaholm

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.

 
  

2021-05-11 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-06   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.290
  

  

 1 (1) 

PRO Rydaholm ansökan om extra bidrag 

Ärendebeskrivning 

PRO Rydaholm ansöker om extra bidrag för förbättring av sin 
boulebana. Föreningen uppger i sin ansökan att kostnaden för en 
förbättring är 6 250 kronor och cirka 40 timmar ideellt arbete. 
Sökt bidragsbelopp är 6 250 kronor. 

Föreningen skriver i sin ansökan att de har många aktiviteter och 
däribland en boulebana som används av medlemmar i de olika 
pensionärsföreningarna i Rydaholm och Horda. PRO Rydaholm 
har varje tisdag boulespel och uppskattar att det är 24 personer 
uppdelat på tre banor per gång som spelar. Banan har varit i 
bruk 15 år och är nu i behov av förbättring. 

I ansökan uppger föreningen att det behövs 40 ton nytt stenmjöl. 
Vid en förbättring ser föreningen att de kommer nyttja banan två 
gånger per vecka och att de kan börja marknadsföra den mer till 
allmänheten som får möjlighet att nyttja den gratis. 

Bedömningen är att det är viktigt att stötta föreningarnas 
utomhusaktiviteter för att hjälpa dem att kunna fortsätta bedriva 
sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. Att hjälpa föreningen med 
investeringen i boulebanan bedöms vara rimligt. Kostnad för 
inköp av material är 6 250 kronor. Bedömningen är att rimlig 
summa att bevilja är 6 250 kronor med motiveringen att 
fritidsavdelningen vill stödja utomhusaktiviteter för målgruppen. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja PRO Rydaholm extra bidrag med maximalt 6 250 
kronor för förbättring av boulebanan. 

 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 

22



23



24



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-06   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.291
  

  

 1 (2) 

 

Islamiska internationella föreningen i Värnamo 
rätt till föreningsbidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Islamiska internationella föreningen i Värnamo 
ansöker om föreningsbidrag. Fritidsavdelningen har fått i 
uppdrag att granska föreningen då det framkommit misstankar 
om att den inte drivs i demokratisk anda. Kontakt har tagits med 
olika organisationer i föreningens närhet för att få en bättre bild 
av föreningen och hur den drivs. 

Först kontaktades Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) då riksorganisationen dit 
föreningen ska ha varit ansluten, Förenade Islamiska Föreningar 
i Sverige (FIFS), har beviljats bidrag från dem. Det visade sig att 
det inte var ett stående bidrag utan ett bidrag som betalats ut i 
och med pandemin 2020. MUCF har därför ingen uppfattning 
om riksorganisationen och därmed ej heller föreningen. 

Fritidsavdelningen tog därefter kontakt med Myndigheten för 
stöd till trossamfund som ger ett årligt bidrag till FIFS, men inte 
heller de har någon uppfattning om vare sig riksorganisationer 
eller föreningar. 

Därefter kontaktades studieförbundet Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet (NBV) som har haft ett kort samarbete 
med föreningen och några föreläsningar, samarbetet avslutades 
sedan på grund av covid-19. NBV upplever att samarbetet 
fungerade bra, det ska ha funnits både manliga och kvinnliga 
ledare på plats. Föreningen har enligt NBV skilda grupper med 
män, kvinnor och barn. NBV vill inte svara på om föreningen är 
demokratisk då samarbetet var så kort och de inte kunde bilda 
sig någon uppfattning om det. 

Sist kontaktade fritidsavdelningen FIFS, riksorganisationen som 
föreningen ska ha varit anslutna till. Så var inte fallet utan 
föreningen är utesluten sedan två till tre år tillbaka på grund av 
bristande kontakt med FIFS. Föreningen ska inte ha skickat in 
de handlingar som riksorganisationen kräver och inte heller ha 
deltagit på möten. FIFS ordförande uttrycker att de inte längre 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-06   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.291
  

  

 2 (2) 

har ett förtroende för Islamiska internationella föreningen i 
Värnamo och att de därför valde att utesluta dem ur 
riksorganisationen. 

I de regler och riktlinjer för föreningsbidrag fritidsavdelningen 
har att följa står det att en förening måste vara ansluten till en 
riksorganisation som erhåller statliga bidrag för att vara 
bidragsberättigad. Efter fritidsavdelningens granskning visar det 
sig att föreningen inte är ansluten till någon riksorganisation och 
därför inte uppfyller kriterierna för att erhålla föreningsbidrag. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  avslå Islamiska internationella föreningen i Värnamos 
ansökan om föreningsbidrag för 2021 då föreningen inte 
uppfyller kriterierna för att erhålla föreningsbidrag.  

 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.22
  

  

 1 (1) 

 

Marknadsdagar 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har inhämtat önskemål om datum för 
marknadsdagar i Värnamo samt datum för Bredaryds marknad 
och Rydaholmsdagen. Önskemålen ser ut enligt följande: 

Marknadsdagar i Värnamo             26 mars ”Marsmötet” 
                                                        6 augusti ”Slåttalördag” 
                                                        29 oktober ”Friveckolördag” 
 
Bredaryds marknad                         20 augusti 
 
Rydaholmsdagen                             1 oktober    
 
Förslaget är att besluta om datum för marknadsdagar enligt 
önskemålen.  
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens förslag på marknadsdagar 
2022.  

 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-01   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 1 (2) 

 

Övrig information från förvaltningen 

 

Ärendebeskrivning 

1. Förvaltningschefen har den 18 augusti skriftligt besvarat 
frågan ställd på tekniska utskottets sammanträde 17 augusti 
om belysning på Norregårds Idrottsplats.  
 
Nedan är status och förvaltningens plan sedan försommaren 
i frågan: 
- Förvaltningen är nu i färd med att byta konstgräs på 

Ljussevekaplanen samt byta belysning. Gräset påbörjas 
nästa vecka och belysningen v 36. Upphandlingen och 
arbetets påbörjan har gett vid handen att det finns 
ekonomi över i det projektet. 

- Förvaltningen avser att lägga fram ett ärende till TU i 
höst där det föreslås att medel flyttas från projektet med 
Ljusseveka konstgräs och belysning. Vi vill göra klart 
detta projekt först för att förstå kostnaden fullt ut. 

- Förvaltningen föreslår ett byte av hela 
belysningsanläggning vid Norregård, dvs stolpar, 
ledningar lampor mm. Bedömd kostnad ca 600-700 kkr. 
Upphandling och utförande före nästa års grässäsong. 
TU/KS har att lösa finansieringen på annat sätt om inte 
detta förslag bedöms lämpligt. 

- Nya belysningsanläggning ovan blir med LED-lampor 
vilket är driftekonomiskt och energimässigt utmärkt. 

 
Idag har kommunen tre konstgräsplaner med fullgod 
belysning varav en i Forsheda och det finns belysning vid 
Finnvedsvallen. Augusti och halva september är månader då 
mörkret gör sig påmint och ställer krav på belysning. 
Tillgången idag ger att det är mycket goda förutsättningar 
för att planera in matcher på dessa fyra planer på kvällar 
alternativt på alla planer i kommunen på helger. 
Norregårds IP är en mycket fin anläggning som föreningen 
såklart vill använda fullt ut, inte minst med tanke på den 
mycket fina planen som erbjuds och den nya byggnaden för 
omklädning med mera. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-01   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 2 (2) 

Fotbollen har fina förutsättningar i Värnamo och de planeras 
att bli ännu bättre enligt ovan. 
 

2. Gata/parkchef besvarar frågor ställda på tekniska utskottets 
sammanträde 17 augusti om vägskyltar till Ljusseveka samt 
trappan vid Lagastigens undergång.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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