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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-06   

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 en lägre prissättning än övriga 
vuxna 18+. Taxorna för pensionärer bibehålls eller sänks i vissa 
fall. 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.  

För jämförelse av tidigare och nuvarande prissättning hänvisas 
till bilaga.  

 

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 samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

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

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

Totalt

Ungdom 7-17 år Nuvarande Nytt Förändring % Nuvarande Nytt Förändring % Nuvarande Nytt Förändring % Nuvarande Nytt Förändring %

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land Ungdom 7-17 år Årskort 600 kr 715 kr 19,17% 1 500 kr 1 210 kr -19,33% 1 600 kr 1 705 kr 6,56% 2 500 kr 2 200 kr -12,00% 6 200 kr 5 830 kr -5,97%

Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Ungdom 7-17 år Autogiro 55 kr 65 kr 18,18% 135 kr 110 kr -18,52% 145 kr 155 kr 6,90% 218 kr 200 kr -8,26% 553 kr 530 kr -4,16%
Inträde 25 kr 25 kr 65 kr 65 kr
10-kort 225 kr 225 kr 585 kr 585 kr Student som är 18+ (gymnasiet och därefter) Årskort 1 500 kr 1 200 kr -20,00% 2 400 kr 2 070 kr -13,75% 2 800 kr 1 990 kr -28,93% 3 700 kr 2 760 kr -25,41% 10 400 kr 8 020 kr -22,88%
Halvårskort 350 kr 374 kr 850 kr 633 kr 830 kr 891 kr 1 330 kr 1 150 kr Student som är 18+ (gymnasiet och därefter) Autogiro 135 kr 110 kr -18,52% 210 kr 185 kr -11,90% 250 kr 190 kr -24,00% 405 kr 260 kr -35,80% 1 000 kr 745 kr -25,50%
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 + Årskort 1500 1540 2,67% 2 400 kr 2 530 kr 5,42% 2800 3520 25,71% 3700 4510 21,89% 10 400 kr 12 100 kr 16,35%

Vuxen 18 år + Autogiro 135 140 3,70% 210 kr 230 kr 9,52% 250 320 28,00% 405 410 1,23% 1 000 kr 1 100 kr 10,00%

Student 18+

Bad
Tillägg

gruppträning
Bad +

gruppträning i vatten
Tillägg

motionscenter Motionscenter inkl. Bad
Tillägg

gruppträning

Motionscenter inkl. Bad +
gruppträning i vatten +
gruppträning på land Pensionär Årskort 1000 1000 0,00% 1900 1760 -7,37% 1650 1650 0,00% 2550 2550 0,00% 7 100 kr 6 960 kr -1,97%

Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Pensionär Autogiro 90 90 0,00% 165 160 -3,03% 150 150 0,00% 225 220 -2,22% 630 kr 620 kr -1,59%
Inträde 50 kr 40 kr 90 kr 70 kr
10-kort 450 kr 360 kr 810 kr 630 kr Familj (två vuxna) med 1 barn 15 år och ett barn 19 hemmaboende student Årskort 3 750 kr 3 960 kr 5,60% 6 450 kr 6 710 kr 4,03% 6 800 kr 7 490 kr 10,15% 9 500 kr 10 240 kr 7,79% 26 500 kr 28 400 kr 7,17%
Halvårskort 1 000 kr 575 kr 850 kr 978 kr 1 700 kr 1 093 kr 2 200 kr 1 495 kr Familj (två vuxna) med 1 barn 15 år och ett barn 19 hemmaboende student Autogiro 340 kr 360 kr 5,88% 568 kr 610 kr 7,39% 610 kr 690 kr 13,11% 908 kr 940 kr 3,52% 2 426 kr 2 600 kr 7,17%
Årskort 1 500 kr 1 100 kr 2 400 kr 1 870 kr 2 800 kr 1 990 kr 3 700 kr 2 760 kr
Autogiro 135 kr 100 kr 70 kr 210 kr 170 kr 90 kr 250 kr 190 kr 70 kr 405 kr 260 kr Familj (en vuxen) med 1 barn 15 år och ett barn 19 hemmaboende student (alt A) Årskort 3 600 kr 3 355 kr -6,81% 6 300 kr 5 610 kr -10,95% 7 200 kr 7 215 kr 0,21% 9 900 kr 9 470 kr -4,34% 27 000 kr 25 650 kr -5,00%

Familj (en vuxen) med 1 barn 15 år och ett barn 19 hemmaboende student (alt A) Autogiro 325 kr 305 kr -6,15% 555 kr 510 kr -8,11% 645 kr 665 kr 3,10% 1 028 kr 870 kr -15,37% 2 553 kr 2 350 kr -7,95%

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 Totalt 11 950 kr 11 770 kr -1,51% 20 950 kr 19 890 kr -5,06% 22 850 kr 23 570 kr 3,15% 31 850 kr 31 730 kr -0,38% 87 600 kr 86 960 kr -0,73%

Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt Nuvarande Nytt 1 080 kr 1 070 kr -0,93% 1 843 kr 1 805 kr -2,06% 2 050 kr 2 170 kr 5,85% 3 189 kr 2 900 kr -9,06% 8 162 kr 7 945 kr -2,66%
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

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 518 kr 1 000 kr 920 kr 900 kr 900 kr 1 400 kr 1 265 kr
Årskort 1 000 kr 1 000 kr 1 900 kr 1 760 kr 1 650 kr 1 650 kr 2 550 kr 2 550 kr
Autogiro 90 kr 90 kr 70 kr 165 kr 160 kr 90 kr 150 kr 150 kr 70 kr 225 kr 220 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

3



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-07   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.98
  

  

 1 (2) 

Värnamobygdens ryttarförening ansökan om 
bidrag till ridbaneharv 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamobygdens Ryttarförening ansöker om extra bidrag till en 
ny ridbaneharv. Föreningen uppger i sin ansökan att kostnaden 
för en harv är 32 375 kronor. Sökt bidragsbelopp är 32 375 
kronor. 

Föreningen skriver i sin ansökan att de på sin anläggning har två 
ridhus och tre utebanor som de dagligen harvar eller sladdar 
med antingen traktor och harv eller fyrhjuling och sladd. Det gör 
föreningen för att ridbanorna ska hållas i gott skick med ett jämt 
underlag och med god spänst för att minimera slitage på 
hästarna. 

I sin ansökan uppger föreningen att harven föreningen använder 
i dagsläget nu är helt utsliten. Harven har reparerats flera 
gånger, men nu är stålet på harven så tunt så att den inte går att 
reparera något mer och föreningen behöver en ny harv. 

Föreningen har 411 medlemmar och aktiviteter för barn, 
ungdomar, vuxna och personer med funktionsnedsättning. 

Bedömningen är att det är viktigt att stötta föreningen i deras 
dagliga arbete för att hjälpa dem att kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet. Att hjälpa föreningen med investeringen i en ny 
harv bedöms vara rimligt. Kostnad för inköp av harven är 
32 375 kronor. Bedömningen är att rimlig summa att bevilja är 
16 188 kronor vilket är hälften av det sökta bidraget med 
motiveringen att fritidsavdelningen vill stödja föreningarna i 
deras dagliga arbete. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Värnamobygdens Ryttarförening extra bidrag med 
maximalt 16 188 kronor för inköp av en ny ridbaneharv. 

 

Nickie King Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2021.67
  

  

 1 (2) 

 

Medborgarinitiativ - Naturlekplats 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat 
medborgarinitiativet Naturlekplats till tekniska förvaltningen för 
handläggning.  

Enligt medborgarinitiativtagaren har Kärda ingen ordentlig 
lekplats och i samband med tillbyggnad av skolans 
omklädningsrum kommer en klätterställning att plockas ner. 
Önskemål finns om att kommunen då bygger en naturlekplats. 
Lekplatsen bör vara öppen för alla barn, även utanför skoltid.   

Tekniska förvaltningen konstaterar att det finns en offentlig 
lekplats i Kärda. Lekplatsen ligger centralt placerad i samhället 
nära bostäder och det nybyggda spontanaktivitetsområdet. 
Lekplatsen är utrustad med klätterställning, fjädergunga, lekhus 
och en gungställning.  

Skolgården har många fina kvalitéer och har stor potential för 
utveckling. Idag nyttjas skolgården flitigt av skolelever samt 
förskolans barn. Med en god gestaltning skulle skolgården 
kunna uppmuntra till ett större nyttjande både under skoltid samt 
efter verksamhetstid. En eventuell naturlekplats skulle kunna 
fungera som en referensanläggning vid utvecklandet av 
utemiljön vid kommunens skolor.  

Tekniska förvaltningen anser att fastighetsavdelningen 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ska ges i 
uppdrag att komma med förslag till utveckling av skolgården i 
Kärda. Utvecklingsförslaget bör ha inriktningen att även kunna 
nyttjas av allmänheten efter verksamhetstid.  
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med förslag 
till utveckling av skolgården i Kärda samt 

att  anse medborgarinitiativet besvarat. 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Naturlekplats

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

I Kärda finns idag ingen ordentlig lekplats. Skolan rymmer idag ca 60 barn och inom förskolan har vi mellan 40-50
barn. 
I samband med en om/tillbyggnad av skolans omklädningsrum kommer klätterställning att plockas ner. I stället för att
då bygga upp en ny traditionell lekplats önskar vi att kommunen då bygger en naturlekplats. Denna bör byggas upp i
massiv ek och ha ett underlag av bark eller annat bra fallunderlag. Att utöver detta få ett tak över vår redan befintliga
grillplats kommer att göra det möjligt att använda denna plats oavsett väderlek. 
Kommunens policy "Hälsosam uppväxt i Värnamo" skulle kunna vara ett utmärkt exempel på hur en policy
omvandlas till praktisk handling! 
Det finns utmärkta exempel i andra kommuner hur man kan utforma en naturlekplats, platsen avgör utformningen. 
Vi i Kärda Intresseförening ser framför oss att lekplatsen skall vara öppen för alla barn, även utanför skoltid.
Anläggningen får ses som en pilotanläggning som gärna får följas av fler goda exempel! 

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

Margaretha
Efternamn

Fransson
E-post

maargaretha.fransson@blond.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

 
  

2021-02-25 
 
 

 
    
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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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=82c7601f-09e3-4702-9cdc-f317a6cf8089


 
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.

 
  

2021-02-25 
 
 

 
    
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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Medborgarinitiativ - Rastgård 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 10 augusti 2021 att remittera 
medborgarinitiativet Rastgård till tekniska utskottet att besvaras 
senast den 22 oktober.  

Medborgarinitiativtagaren önskar en rastgård för hundar på 
Gröndalsområdet för att kunna träffas utomhus och träna på ett 
säkert sätt.  

I Värnamo kommun finns idag en anordnad hundrastgård. 
Denna ligger i stadsdelen Vråen i Värnamo stad. Initiativ till 
denna togs av Vråens hundförening och byggdes av Vråens 
hundförening, Finnvesbostäder och Värnamo kommun i 
samarbete. Kommunen är i grunden positiva till att upplåta mark 
för ändamål som skapar aktivitet och attraktivitet för 
kommunens invånare. Erfarenhet från Värnamo kommun och 
även från andra kommuner har visat att det krävs ett starkt lokalt 
engagemang från invånarna för att denna typ av yta ska fungera 
väl. Då medborgarinitiativet fått flera röster och positiva 
kommentarer bör det finnas förutsättningar att bilda en förening 
eller motsvarande som kan ta på sig drift och tillsyn av en 
rastgård. Hittar kommunen en organiserad samtalspart i detta är 
det möjligt att tillsammans driva frågan vidare.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarinitiativet 
besvarat. 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Rastgård

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Jag önskar en rastgård för hundar i gröndalsområdet. Detta för att kunna släppa hundar tillsammans, framförallt nu
under corona då vi vill träffas utomhus och träna på ett säkert sätt.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

IMG_20190811_150744.jpg
IMG_20200411_114416.jpg

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Anna
Efternamn

Söderström
E-post

soderstrom-anna@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

Åkermyntavägen 95
Postnummer

33153
Postort

Värnamo

 
  

2021-02-25 
 
 

 
    
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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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=f6f24151-b758-4cf1-9a33-64631523b3f1


33153 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.

 
  

2021-02-25 
 
 

 
    
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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Hyreskontrakt lokaler för räddningstjänsten i Bor - 
Smeden i Bor Fastighets AB 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten i Bor förhyr lokaler av Smeden i Bor 
Fastighets AB. Hyresvärden har byggt om och renoverat 
befintlig fastighet för att möta de krav och arbetsmiljöfrågor 
som har uppdagats för räddningstjänstens i Bor. 

Hyresavtalet gäller från och med årsskiftet 2022-01-01 och i tio 
år till 2031-12-31. Uppsägning av avtalet ska ske nio månader 
innan avtalets utgång. Om inte avtalet sägs upp enligt kontraktet 
förlängs hyrestiden med tre år i taget. Hyresavtalet ersätter, från 
tillträdesdagen, tidigare kontrakt.  

Hyran är 357 200 kronor per år. 

Medieförbrukning regleras enligt tidigare hyreskontrakt. 

Internhyreskontrakt upprättas mellan tekniska förvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  ge fastighetschefen i uppdrag att teckna nytt hyresavtal på 
10 år med Smeden i Bor Fastighets AB som ersätter det 
tidigare hyreskontraktet från tillträdesdagen baserat på 
ombyggnation och renovering av befintliga lokaler för 
räddningstjänsten i Bor.  

 

 

Stefan Åberg Jesper du Rietz 
Fastighetschef Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ - Värnamos The high line 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 10 augusti 2021 att remittera 
medborgarinitiativet Värnamos The high line till 
samhällsbyggnadsnämnden i samråd med tekniska utskottet att 
besvaras senast den 22 oktober.  

Tekniska förvaltningen kommer lämna synpunkter på 
medborgarinitiativet till samhällsbyggnadsförvaltningen, som 
har att besvara medborgarinitiativet, enligt nedanstående.  

Tekniska förvaltningen anser att förslaget är ett lovvärt initiativ 
där man skulle kunna göra viadukten till ett än mer attraktivt 
rörelsestråk för gång- och cykeltrafik under den tid som 
viadukten finns kvar i sin nuvarande form. Redan nu har 
viadukten ett ökat nyttjande för gång- och cykeltrafik och vissa 
insatser har redan gjorts för att öka användarvänligheten 
ytterligare.  

Viaduktens ersättning är under utredning och fram tills detta är 
beslutat är det svårt att motivera omfattande investeringar då 
livslängden av dessa investeringar är osäker.  

Värnamo kommun arbetar aktivt med att utveckla attraktiva 
rörelsestråk för gång- och cykeltrafik i hela kommunen. I 
stadsmiljö där utrymmet är begränsat är detta en extra stor 
utmaning. Kommunen följer utvecklingen i landet och 
internationellt och hämtar inspiration och strategier från flera 
håll.   

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Värnamos "The high line"

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Kanske finns det redan en plan för viadukten..? Annars är mitt förslag att det blir värnamos high line park! Googla
high line park i New York och se vad de gjort med en nedlagd järnväg som är lyft en bit ovanför gatunivå. Som en bit
park, med bänkar, växter, spång och vatten. Nu är förvisso viadukten i Värnamo inte lika lång som parken i NY, men
skulle kunna bli lika fin. I Värnamo upplever jag att man lägger ner jobb på att "spränga in" växtlighet och grönt i
stadsbilden på ett härligt sätt och det finns många fina planteringar att njuta av. 

Gör viadukten till en grön oas på ett annorlunda och unikt sätt och sätt dit ytterligare ett par unika bänkar, här i
bänkarna stad!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

High-Line-Park-Foto-Iwan-Baan.jpg

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

Länk till karta
Adress: Järnvägsgatan 3, 331 30 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.18408557687354, 14.036064071308964)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Åsa
Efternamn

Cederquist
E-post

asce@claptomo.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

Parkvägen 46
Postnummer

333 71
Postort

Bredaryd

 
  

2021-03-13 
 
 

 
    
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=f4b5d846-a46f-491e-9892-88bc1358d457


333 71 Bredaryd

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

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

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

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

 
  

2021-03-13 
 
 

 
    
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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Övrig information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 

1. Svar på fråga från Azra Muranovic (S) om hur arbetet går 
med att förbättra arbetsmiljön på gata/parkavdelningen.   
Arbetsledningen för dialog med medarbetare dagligen på 
arbetsplatsen och morgonmöten. Varje vecka har 
avdelningen en stående tid för skyddsronder där det förs 
dialog med skyddsombud och medarbetare ute på olika 
arbetsplatser. Denna tid kan också nyttjas för särskilda 
träffar med arbetsplatsombud och skyddsombud för att lösa 
specifika frågor. 
 
Avdelningen försöker hålla månadsvisa APT 
(arbetsplatsträffar) och detta sker både i mindre grupper och 
större. Parkenheten och anläggningsenheten har 17-18 
personer i respektive enhet och då är det bra att ha mindre 
grupper ibland, där det blir mer dialog. Det kommer införas 
en punkt på APT där resultatet redovisas av de skyddsronder 
som har gjorts mellan APT för att fånga upp punkter som 
kan gälla på flera arbetsplatser. 
 
Avdelningen försöker hålla månadsvisa LSG (lokal 
samverkansgrupp) och gata/parkchefen uppfattar att det 
fungerar bra tack vare att det finns flera, både 
arbetsplatsombud och skyddsombud, direkt i organisationen. 
LSG ger en bra input med direkta och relevanta 
frågeställningar. 
 
Framöver ska avdelningen jobba mer med fordon och 
redskap via checklistor innan fordon startas upp. Det ska 
även finnas en checklista när fordon eller redskap har 
använts färdigt. Dokumentation ska också utvecklas för att 
ytterligare förbättra uppföljning av åtgärder och 
tillbudsrapportering för att medvetandegöra 
medarbetaransvaret för arbetsmiljön.  
 

2. Svar på fråga från Azra Muranovic (S) om hur 
arbetsmiljöutbildningen för tekniska förvaltningens chefer 
har förlupit.  
Den utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren blev 
under andra halvåret 2020 och första halvåret 2021 

41



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-05   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Dnr  

  

 2 (2) 

framflyttad på grund av Covid-19. Utbildningen är uppdelad 
i tre sessioner och hittills har endast ett tillfälle genomförts 
sedan sommaren 2021. Tekniska förvaltningen har sedan 
september 2020 haft en personalomsättning på tjänster med 
personalansvar och har i dagsläget 18 chefer med 
personalansvar varav: 
- 13 efter påbörjad tjänst genomgått arbetsmiljöutbildning 
anordnad av Värnamo Kommun  
- 5 efter påbörjad tjänst ännu inte gått utbildningen på grund 
av framflyttat utbildningstillfälle. De som ännu inte 
genomgått utbildning ges extra stöd av 
förvaltningen/avdelningen. 
 
Tekniska förvaltningen omfattas även som byggherre av ett 
formellt arbetsmiljöansvar och samordningen av 
arbetsmiljön på alla bygg- och anläggningsprojekt och där 
det finns krav på extern utbildning för 
Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/U). Totalt omfattas 
ytterligare 11 medarbetare utan personalansvar på 
förvaltningen i sitt ansvarsområde av kravställningen på 
extern utbildning inom området för att vara BAS-U. 
Samtliga 11 har genomgått utbildning.  
 
Förvaltningen planerar under höst och vår att internt 
genomföra egen utbildning i förvaltningens eget 
systematiska arbetsmiljöarbete som har reviderats. Denna 
utbildning är till för alla chefer samt arbetsledare som inte 
har personalansvar, men ledande funktion. 

 
3. Information om åtgärder i centrala Hånger.  

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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