
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2020-03-17 1(2)

Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen

Dag, tid: 2020-03-17, kl. 09:30 – ca 14:00

Plats: Sammanträdesrummet Gillet på tekniska förvaltningen

Övrigt:

Ärenden: Dnr: Sida:

Beslutsärenden
1 Trafikbuller vid Enehagskolans skolgård KS.2020.126 3 - 13

2 Ansökan om medel för utökat öppethållande för 
Värnamobadet

KS.2019.709 14 - 25

3 Taxa för markupplåtelse KS.2020.85 26 - 29

4 Motioner, godkännande  av kansliremisser 30 - 32

Anmälan delegation
5 Redovisning av delegationsbeslut KS.2020.169 33 - 81

6 Tekniska utskottets protokoll KS.2020.83 82 - 100

7 Personalutskottets protokoll KS.2020.21 101 - 115

Ärenden från utskottet
8 Nytt boknings- och bidragssystem KS.2020.155 116 - 118

9 Införande av taxa på padelbanan i Bor KS.2020.156 119 - 124

10 Omläggning av taket på Ohs bruksmuseum KS.2019.83 125 - 128

Beredningsärenden
11 Ombudgetering investeringsanslag från 2019 till 

2020 (Tilläggsbudget 2020)
KS.2020.111 129 - 148

12 Generella ägardirektiv för Värnamo kommuns 
majoritetsägda bolag

KS.2020.148 149 - 179

13 Individuellt ägardirektiv och ny bolagsordning för 
Värnamo Stadshus AB

KS.2020.162 180 - 189

14 Individuellt ägardirektiv och ny bolagsordning för 
Värnamo Energi AB

KS.2020.163 190 - 201

1



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2020-03-17 2(2)

15 Individuellt ägardirektiv och ny bolagsordning för 
Finnvedsbostäder AB

KS.2020.164 202 - 211

16 Individuellt ägardirektiv och ny bolagsordning för 
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

KS.2020.165 212 - 223

17 Plan för Trygg och säker kommun 2019-2022 KS.2019.556 224 - 236

18 Plan för brandförebyggande 2019-2022 KS.2020.159 237 - 252

19 Plan för operativ räddningsinsats 2019-2022 KS.2020.160 253 - 283

20 Plan för grönstruktur KS.2017.485 284 - 471

21 Ansökan om investeringsbidrag avseende parkering 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Racketcenter 
och IFK Värnamos anläggning, Ljusseveka

KS.2019.703 472 - 483

22 Förslag till effektivisering för kundens räkning, barn 
och utbildningsförvaltningen

KS.2020.8 484 - 489

23 Redovisning av Industritekniska programmets 
verksamhet, samt de kommunala driftskostnaderna

KS.2019.521 490 - 499

24 Val av ombud till årsstämma Värnamo City AB KS.2020.157 500

Informationsärenden
25 Kommundirektören informerar KS.2020.6

26 Investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025

27 Bokslut 2019

28 Meddelanden KS.2020.154 501 - 571

29 Övriga ärenden 572 - 573

Hans-Göran Johansson
Ordförande

Riitta Andersson
Sekreterare

2



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Justerare

§ 82 Dnr: KS.2020.126

Trafikbuller vid Enehagskolans skolgård

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har utökat skolgården söderut vid 
Enehagens skola så att en del av skolgården ligger nära den 
trafikerade Lagastigen. Detta har medfört att man måste  
undersöka trafikbuller från Lagastigen och utreda vilken 
omfattning av bullerskydd som erfordras för att uppfylla 
gällande riktvärden för skolgårdar. Eftersom skolgården har 
utökats, räknas gården som ”ny skolgård.”

Tekniska utskottet beslutade 11 februari 2020, § 30
att godkänna information 
att tekniska utskottet rekommenderar alternativ 1. 

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

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

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

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

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 30 Dnr: TU.2020.17

Trafikbuller vid Enehagskolans skolgård

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

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

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

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

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

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

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

Ny skolgård
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller 
spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

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

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

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

I bilagorna redovisas också ljudnivåer vid bostadsfasaderna 
söder om Lagastigen. Om man jämför både de ekvivalenta 
ljudnivåerna (bilaga 01 mot 03) samt de maximala ljudnivåerna 
(bilaga 02 mot 04) framgår det att inga bostäder får några ökade 
ljudnivåer med anledning av bullerskyddsskärmen vid 
skolgården.
Trafikbullerutredningen visar att buller överstiger riktvärde och 
att bullerskydd måste monteras vid den nya delen av Enehagens 

5



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

skolgård. Beräknad kostnad för inköp och montering av 
bullerskydd är 1,5 miljoner kronor.
För att komma vidare i ärendet behövs beslutet tas, nedan följer 
två alternativ.

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

prioriterar), projektnummer: 211001.

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

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

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

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

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

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.17

 1 (3)

Trafikbuller vid Enehagens skolgården

Ärendebeskrivning

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

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

Ny skolgård
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller 
spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som 
årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa 
nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör 
underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att 
förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan 
vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA 
som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA 
överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.17

 2 (3)

Trafikbullers utredning visar följande resultat: 

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

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

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

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

Trafikbullerutredningen visar att buller överstiger riktvärde och 
att bullerskydd måste monteras vid den nya delen av Enehagens 
skolgård. Beräknad kostnad för inköp och montering av 
bullerskydd är 1,5 miljoner kronor.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.17

 3 (3)

För att komma vidare i ärendet behövs beslutet tas, nedan följer 
två alternativ.

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

(TU prioriterar), projektnummer: 211001.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna information 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Alternativ 1:
att     ansöka hos kommunfullmäktige om extra 

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

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

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

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Justerare

§ 84 Dnr: KS.2019.709

Ansökan om medel för utökat öppethållande för 
Värnamobadet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

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

Värnamobadet är ett komplement till simhallen, som på 
sommarhalvåret kan hjälpa till att ”lätta på trycket” i simhallen. 
Under de månader som Värnamobadet håller öppet finns 
möjlighet för Värnamo Simsällskap att utöka träningstillfällena 
för sina aktiva utövare och Värnamobadet servar också 
allmänheten i hög utsträckning och hjälper barn att lära sig 
simma genom simskolor. Värnamobadet är också en populär 
sommaraktivitet hos de barn och unga som bor på 
Doktorsområdet där badet ligger. 

Tekniska utskottet beslutade 11 februari 2020, § 35
att återta tekniska utskottets beslut 10 december 2019, § 261, 

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

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

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

§ 35 Dnr: TU.2019.202

Värnamobadet redovisning av säsongen 2019

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

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

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

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

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

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

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

Tekniska utskottet 2020-02-11 

Justerare

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

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

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-03

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.202

 1 (3)

Värnamobadet redovisning av säsongen 2019

Ärendebeskrivning

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

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

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

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

Maria Grimstål Jesper du Rietz
Handläggare Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-03

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2019.202

 2 (3)

Utredning

Värnamobadet har under säsongen 2019 haft 8 084 besök. 

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

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

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

Riskbedömning  

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

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

Att förlänga säsongen på Värnamobadet gör att man under några 
veckor kan få mer utrymme i simhallen och båda 
verksamheterna tjänar på detta då de kan passa på att göra 
särskilda satsningar, tex prova-på-verksamheter, fler simskolor 
och privata simlektioner. Både Värnamo Simsällskap och 
Värnamo Simhall ser positivt på att säsongen på Värnamobadet 
har kunnat förlängas och det utrymme som har frigjorts för olika 
aktiviteter genom detta. Att allmänheten får simkunskaper och 
vattenvana är livsviktigt i ett land där det finns många sjöar och 
där människor av tradition badar mycket på somrarna.
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  Dnr. 2014.1711.200 

 
 

TAXA FÖR MARKUPPLÅTELSE 
Antagen av kommunfullmäktige  

 

Om du vill nyttja kommunens mark  på offentlig plats så krävs polistillstånd. Med offentlig plats menas i 

huvudsak vägar, torg och parker. Den offentliga platsen tillhör alla och kan hyras för många olika ändamål. 

 

Efterfrågan av offentlig plats för uteservering, gatuförsäljning, korvförsäljning, reklamskyltar och 

byggnationer ökar ständigt. För att få ta offentlig plats i anspråk krävs tillstånd av polismyndigheten.  

En skriftlig ansökan lämnas till polismyndigheten i Jönköpings län. Ansökan bör lämnas in i god tid, dock 

senast två veckor innan platsen hyrs. 

 

Polisen lämnar sedan ansökan till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för behandling och 

avtalsskrivning i den mån kommunen kan tillstyrka ansökan. Polisen utfärdar sedan tillståndet. 

 

Andra tillstånd som kan krävas. 

Observera att en näringsverksamhet kan behöva fler tillstånd än bara markupplåtelse. Det kan exempelvis 

vara bygglov, serveringstillstånd m.m. 

 
Offentlig plats i Värnamo. 

Till offentlig plats räknas bland annat allmänna vägar, gator, torg, parker, grönområden och 

parkeringsplatser och vad som i övrigt hanteras i ”allmänna lokala ordningsföreskrifter” Kf. § 143 2005-09-

29.  

 

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats. 
Administrationsavgift på 600 kronor tas alltid ut per upplåtelse och avtal gällande försäljningsändamål, 

byggnadsändamål samt annat ändamål enligt nedan.  

 

Övriga tillstånd gällande upplåtelse av offentlig plats som inte hanteras i denna taxa har en 

administrationsavgift på 450 kronor per upplåtelse. 

 

Vid arrangemang utan tydligt vinstintresse kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om undantag. 

 

Vid särskilda evenemang inom kommunen får separat avtal tecknas. 

 
Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 

Avgifter för merkantilt ändamål hanteras av kommunstyrelsen. Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen 

besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 

 

Försäljningsändamål 

Evenemang med inträde    2,75 kr/m2/dygn 

(t.ex. öltält, musik- och kulturevenemang) 

 

Kiosk för korv, tidningar, glass, konfektyr, tobak mm  30 000 kr/år 

 

Kiosk för enbart glass    120 kr/dygn 

 

Uteservering, frilufts- och kioskservering, restaurangveranda 65 kr/m2/påbörjad 30-dagarsperiod 
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Kommersiell försäljning inkl. försäljningsvagn  250 kr/ dygn alt. 

(ej på Flanaden, Kyrktorget samt Vråens centrum)  700 kr/vecka. 

 

Byggnadsändamål 

Inhägnat arbetsområde (container, lift och byggställning mm) 

 

Upp till sex månader    25 kr/m2/ påbörjad 30-dagarsperiod 

efter sex månader    10 kr/m2/ påbörjad 30-dagarsperiod 

 

Annat ändamål 

 

Trottoarpratare    1 000 kr/år 

 

Klädcontainer    25 kr/dygn 

(som ej har avtal med kommunen) 

 

Cirkus, tivoli     3 000 kr/tillfälle 

 

Merkantilt ändamål - hanteras i särskilt avtal 

 

Affischpelare/Annonstavla maxbredd 5 meter  3 500 kr/år 

 

Affischpelare/Annonstavla bredare än 5 meter  3 500 kr/år + 500 kr/m 

 

Digitala tavlor max 5m2     11 000 kr/sida/år 

Digitala tavlor över 5m2     11 000 kr/sida/år + 3000 kr/m2 /sida/år 

 

För samtliga upplåtelser enligt ovan som har behov av el/va eller annan anslutning gäller att avgift för denna 

anslutning tillkommer i enlighet med gällande taxa. 

 
Torghandel  

 

Torghandel gäller för Kyrktorget, Flanaden samt Vråens centrum i Värnamo.  

Detta och marknader beslutade av tekniska utskottet hanteras i enlighet med Kf beslut § 163 2009-11-26 och 

gäller från 2010-01-01. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 69 Dnr: KS.2020.85

Taxa för markupplåtelse

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Gällande taxa för markupplåtelse antogs av kommunfullmäktige 
28 mars 2019. Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen 
sett behov av vissa justeringar gällande byggnadsändamål.

Vid byggnadsändamål tar Värnamo kommun ut en avgift på 25 
kronor per kvadratmeter och månad. Vid längre byggen som 
upptar en stor yta blir det höga kostnader för markhyran. 
Då kommunen vill främja byggandet har förvaltningen tittat 
närmare på taxan och vill nu göra vissa justeringar. 

Föreslaget innebär att det vid ett bygge som sträcker sig över en 
längre, tid ta ut en avgift på 25 kronor per kvadratmeter och 
månad de första 6 månaderna och sedan 10 kronor per 
kvadratmeter och månad. 
För att ge nämnden möjlighet att agera läggs även följande text 
in i taxan ”om det finns särskilda skäl får 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att sätta ner eller efterskänka 
avgiften”.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 29 januari 2020, § 16
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för 

markupplåtelse.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-03-17 1

Protokollsutdrag:
Barn- och 
utbildningsnämnden
Servicenämnden
Medborgarnämnden
Omsorgsnämnden

Ks § 

Motioner, godkännande av kansliremisser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  remittera motionerna enligt nedan att besvaras senast den 25 maj 2020.

1. Motion – Inför schemalagd skollunch i låg- och mellanstadiet i 
kommunen; remiss barn- och utbildningsnämnden i samråd med 
servicenämnden. Dnr 2020.119.

2. Motion – Hemlösas situation; remiss medborgarnämnden i samråd med 
omsorgsnämnden. Dnr 2020.121.
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun 

 

Införa schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen. 

 

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att 

skapa matglädje och främja hållbara matvanor i skolmiljö. Ett område som verkar väldigt 

intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är schemalagd lunch vilket skulle ge en god 

ingångspunkt för en bra måltidprocess i skolan. Skolmåltiden har en väldigt viktig funktion 

för hälsa, prestationsförmåga, kunskap och gemenskap  

Miljöpartiet vill inför schemalagd lunch som pilotprojekt i låg och mellanstadieskolor i 

kommun. Klassen går tillsammans med läraren till skolrestaurangen och äter på lektionstid. 

En lektion kan antingen börja med eller sluta med lunch. Vid lite längre lektionspass kan 

lunchen läggas mitt i lektionen. När klassen ätit färdigt går den tillbaka till klassrummet och 

fortsätter lektionen. På så sätt äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas inte 

ihop med rast. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på dagen. Att 

eleverna äter utan stress under en schemalagd lunch kan även bidra till att matsvinnet 

minskar ur ett resurs och klimatperspektiv. 

Mål med pilotprojektet är att skapa en trygg psykosocial miljö där det sociala och 

pedagogiska momentet under måltiden skapar matro, gemenskap är hälsofrämjande och 

deltagande och mindre matsvinn.  

 

 

 

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående 

 

- Att fullmäktige ger i uppdrag till barn och utbildningsnämd att genomföra ett 

pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet. 

 

 

 

 

 

Värnamo 19/2 -2020  

 Miljöpartiet de Gröna  

 Jörgen Skärin 
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Motion – Hemlösas situation! 
Enligt vad som har kommit till kännedom har även vi i Värnamo Kommun fått en ohållbar 
situation med hemlösa invånare!
Äldre personer som ej har missbruk förekommer bland dessa.
Vi anser att kommunen ska ta ett ansvar och kunna ge det skydd som lagen kräver.
Idag stänger vi akutboenden och korttidsboenden istället för att erbjuda dessa människor tak 
över huvudet.

Vad lagen säger;

Kommunens och socialtjänstens ansvar för boendeinsatser

Kommunens ansvar
Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och 
ska planera bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna 
syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Riktlinjerna ska också främja att kommunen förbereder och genomför ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen.

För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att tillhandahålla boenden. Det 
handlar om vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning och vissa 
nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Äldre personer
Enligt SoL ska socialnämnden dels verka för att äldre människor får goda bostäder, dels 
ge stöd och hjälp i hemmet till de som behöver det. Kommunen har ansvar för att inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Särskilt boende för äldre är en permanent boendeform och ges som bistånd 
enligt socialtjänstlagen efter individuell prövning.

Vi yrkar på:

 att ge Medborgarförvaltningen uppdrag att undersöka och rapportera in antalet 
hemlösa och orsak i Värnamo Kommun till Kommunstyrelsen.

 att ombesörja ett boende snarast för de äldre som innefattas av SoL.
 att avsätta medel för att lösa bostadssituationen för övriga som ej innefattas av 

SoL. 

Värnamo den 19/2 2020

Sverigedemokraterna genom 

Jan Cherek Katja Ganekind
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-03-17 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Bitr. kommundirektörens delegationsbeslut E1/2020 gällande 
utseende av långivare och villkor av lån.

2. Bitr. kommundirektörens delegationsbeslut E2/2020 gällande 
utseende av långivare och villkor av lån.

3. Förhandlingschefens delegationsbeslut 01/2020 gällande anställning.

4. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 1/2020 gällande attestlista 
2020 Klf.

5. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 2-3/2020 gällande riktlinje 
för pandemihantering och riktlinje för kartberättelser.
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B E S Ö K S A D R E S S
Stadshuset

P O S T A D R E S S
331 83 Värnamo

T E L E F ON
0370-37 70 00 vx

O R G  N R
212000-0555

E – P O S T
kommunen@varnamo.se

W E B B P L A T S
www.varnamo.se

T E L E F A X 
0370-37 77 11

B A N K G I R O
141-7195

Anställning
 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2018-03-20, 
§ 122, punkt 2.1.1 beslutar undertecknad: 

Att träffa lokalt kollektivavtal om villkor/- ersättning insatsledare och inre 
befäl, Räddningstjänsten Värnamo kommun.

Avtalet gäller från och med 2020-03-01

Lena Wallberg
Förhandlingschef

Kommunledningsförvaltningen
HR-avdelningen
Lena Wallberg, Förhandlingschef-/bitr HR-chef

2020
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Riktlinje för pandemihantering 
Värnamo kommun
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2

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommundirektör
Dokumentet gäller från: 2020-03-11
Dokumentet gäller för: Värnamo kommuns samtliga förvaltningar
Dokumentansvarig: Beredskapssamordnare, Kommunledningsförvaltningen
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Akronym
ECDC - Europeiska smittskydds-myndigheten
EMA - Europeiska läkemedelsverket
FOHM - Folkhälsomyndigheten
Lokal ISF – Lokal inriktnings- och samordningsfunktion
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
SKR – Sveriges kommuner och regioner (f.d. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting)
POC – Point of Contact 
WHO – World Health organisation/Världshälsoorganisationen
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Inledning
Detta styrdokument innehåller Värnamo kommuns plan för hantering av en pandemi.

Det nationella syftet med beredskapsplanering för pandemi är att minska de negativa 
konsekvenserna och försöka begränsa smittspridningen vid sjukdomsfall 
(Folkhäslomyndigheten, 2019). Det är därför angeläget att det även finns en god 
beredskap inom kommunerna.

Folkhälsomyndigheten samordnar pandemiberedskapen på nationell nivå och ska ge stöd 
till planeringen som sker på regional och lokal nivå. Denna riktlinje baseras bland annat 
på Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag från 2019 (Folkhäslomyndigheten, 2019).

Bakgrund
Värnamo kommuns Riktlinje för Pandemihantering, tillika pandemiplan, är framtagen för 
att kunna förebygga och, vid utbrott, hantera en större smittspridning inom kommunens 
geografiska område. 

Till skillnad från de flesta andra samhällsstörningar1 är en pandemi spridd över ett 
mycketstort geografiskt område och kommer i och med detta sannolikt påverka flera 
samhällsviktiga funktioner på en och samma gång. Möjligheter till omfördelning av 
resurser mellan olika områden kan därmed vara begränsad, då det bör antas att sjukhusen 
likväl som primärvården kommer vara överbelastade, och dessutom kommer troligen en 
stor del av samhällsviktig personal, exempelvis hemtjänstpersonal och läkare, själva ha 
insjuknat. 

De mest kända pandemierna är Spanska sjukan A(H1 N1) 1918 med uppskattningsvis 50 
miljoner döda i världen, Asiaten A(H2 N2) 1957 och Hong Kong A(H3 N2) 1968 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). När fågelinfluensa A(H5N1) och SARS, Severe acute 
respiratory syndrome, utbröt under början av 2000-talet blev det på nytt en väckarklocka 
för både internationella och nationella smittskyddsmyndigheter (Myndighetens för 
samhällsskydd och beredskap & Socialsstyrelsen, 2011).

Mål 
De övergripande målen med pandemihantering är att minska de negativa konsekvenserna 
och försöka begränsa smittspridning före och under ett pandemiutbrott.
Målet med Riktlinjen för pandemihantering är att:

 definiera ansvarsområden för olika aktörer.
 inrätta system för att snabbt kunna samverka och överblicka pandemins påverkan på 

viktiga samhällsfunktioner.
 utveckla strategier för att hantera den resursbelastning som kan förekomma inom 

kommunens samhällsviktiga verksamheter.
 planera för att snabbt kunna genomföra de åtgärder under pandemins förlopp.
 kartlägga möjliga samverkansbehov och inrätta effektiviseringsprocesser utifrån 

dessa.

1 Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018).
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Ansvarsfördelning och samspel
Ansvar för information och kommunikation
Inför och under en pandemi är det huvudsakligen Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket som ansvarar för 
att ta fram den information som gäller för alla i hela landet.
Kommuner, Regioner och Länsstyrelser har huvudansvaret för kommunikationen med 
befolkningen inom sitt geografiska område, men i syfte att öka enhetligheten i 
informationen, effektivisera arbetet och spara resurser tar de nationella myndigheterna ett 
större ansvar för kommunikationen vid en pandemi. Lokala och regionala aktörer 
ansvarar däremot fortfarande för att förbereda information som är specifik för just deras 
område.

Ansvarsfördelning
Följande tabeller är tagna från Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag och redogör för 
olika myndigheters ansvar och uppgifter vid pandemihantering  (Folkhäslomyndigheten, 
2019). 

Europeisk och internationell nivå
Aktör Roll/Ansvar

Världshälsoorganisationen, WHO
Övervakar epidemier och pandemier. 
Deklarerar pandemi.
Deklarerar internationella hot mot människors 
hälsa. 
Gör riskbedömningar.
Samordnar framtagandet av vaccinvirus och 
reagenser för tillverkning av vaccin.

Europeiska 
smittskyddsmyndigheten, ECDC

Övervakar epidemier och pandemier i Europa. 
Gör riskbedömningar. 
Ger underlag till rekommendationer. 
Ger underlag till kommunikation.

Europeiska läkemedelsverket, EMA
Godkänner och frisläpper pandemivacciner och 
nya antiviraler. 
Övervakar biverkningar av vacciner och 
antiviraler. 
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Nationell nivå
Aktör Roll/Ansvar

Regeringen och Regeringskansliet
Skapar förutsättningar för att säkerställa tillgång 
till vaccin, antiviraler. 
Beslutar om influensa ska klassificeras som 
allmänfarlig sjukdom och därmed vara 
smittspårningspliktig/anmälningspliktig.
Beslutar om lagringsstrategi för antiviraler i 
beredskapslager.

Folkhälsomyndigheten, FOHM 
Samordnar pandemiberedskapen på nationell 
nivå. 
Ger stöd till planeringen på regional och lokal 
nivå, där det operativa arbetet bedrivs. 
Samordnar framtagandet av vaccinationsstrategi. 
Avropar och distribuerar vaccin och 
beredskapsläkemedel.
Ansvarar för de nationella beredskapslagren av 
beredskapsläkemedel.
Ansvarar för framtagandet av rekommendationer 
för användning av beredskapsläkemedel. 
Samordnar kommunikationsinsatser för 
vaccination. 
Är internationell kontaktpunkt. 
Övervakar pandemins utveckling. 
Bedriver och utvecklar laboratoriediagnostik för 
detektion, typning och resistensbestämning av 
pandemisk influensa. 
Samordnar smittskyddet i Sverige. 
Sammankallar Nationella pandemigruppen.

Socialstyrelsen 
Är nationell kunskapsmyndighet för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. 

Samordnar regionernas och kommunernas 
krisberedskap inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst inför allvarliga händelser. 

Utfärdar föreskrifter om ordination och praktisk 
hantering av läkemedel inom hälso- och 
sjukvården, inklusive vaccinationsverksamhet.

Förser andra myndigheter med data för 
utvärdering av effekt och säkerhet av läkemedel 
genom exempelvis data från dödsorsaks-, patient- 
och läkemedelsregistret.
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Läkemedelsverket 
Godkänner pandemivaccin.
Tar fram rekommendationer för 
läkemedelsbehandling. 
Möjliggör licensförskrivning av pandemivaccin 
och andra nödvändiga läkemedel vid behov och 
ansvarar för frisläppning av pandemivaccin i 
Sverige.
Följer upp effekt och säkerhet av 
beredskapsläkemedel inkl. vaccin.
Värderar risk- och nytta av läkemedel inkl. 
vaccin. 

Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR

Stödjer, vid behov, regioner och kommuner vid 
upphandlingar av transporter av vaccin. 
Stödjer regioner och kommuner vid 
samordningsbehov och upprättar 
kommunikationskanaler.

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap

Stödjer nationell samordning mellan aktörer vid 
pandemi. 
Bevakar och bedömer konsekvenser av en 
pandemi för samhället och samhällsviktiga 
verksamheter.
Stödjer centrala myndigheters, länsstyrelsers, 
regioners och kommuners arbete med att 
identifiera samhällsviktiga verksamheter.

Arbetsmiljöverket
Ansvarar för föreskrifter för biologiskt agens och 
smittämnen i arbetsmiljön och har tillsynsansvar 
när det gäller mikrobiologiska arbetsmiljörisker.
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Regional nivå
Aktör Roll/Ansvar

Länsstyrelser
Har samordningsansvaret för den regionala 
krisberedskapen. 
Följer upp kommunernas beredskapsförmåga. 
Analyserar och sammanställer en regional 
lägesbild. 
Identifierar samhällsviktiga verksamheter inom 
sitt geografiska ansvarsområde.

Regioner 
och aktörer som bedriver hälso- och 
sjukvård

Vårdar sjuka. 
Genomför vaccination. 
Ger förebyggande råd till allmänheten.
Rapporterar beläggning, personalfrånvaro och 
IVA-vårdade för influensa.
Utför diagnostik samt rapporterar fall.
Planerar för utökad hemsjukvård och hembesök. 
Ansvarar för inköp och distribution av 
läkemedel.
Ansvarar för att ta emot och distribuera 
beredskapsläkemedel.
Återrapporterar vaccinationer och förbrukning av 
antiviraler till Folkhälsomyndigheten. 
Ansvarar för omhändertagandet av döda.

Smittskyddsläkaren 
Samverkar med beredskapsansvariga inom 
regioner. 
Har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet 
inom sin region. Ska planera, organisera, leda 
och verka för ett effektivt, samordnat och 
likformigt smittskydd.
Ansvarar för regional övervakning och 
återrapportering av epidemin till regioner, 
Folkhälsomyndigheten och andra berörda 
myndigheter.
Planerar och fördelar vaccin och andra 
läkemedel.
Tar fram pandemiplan.
Deltar i förberedande arbete inför beslut om 
avrop av vaccin.
Kommunicerar lokalt med såväl hälso- och 
sjukvården som invånarna.
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Lokal nivå
Aktör Roll/Ansvar

Kommuner 
Är en samverkande länk mellan regionala och 
lokala aktörer. 
Genomför åtgärder för att öka förmågan att 
bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera 
extraordinära händelser.
Ger aktörer som bedriver samhällsviktig 
verksamhet inom kommunens geografiska 
område möjlighet att samverka.
Ska vid en extraordinär händelse kunna stå värd 
för en inriktnings- och samordningsfunktion 
(Lokal ISF), ta initiativ till att en samlad 
lägesbild tas fram samt verkar för att information 
till allmänheten samordnas.
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Förutsättningar
Riktlinje för pandemihantering
Riktlinjen utgör en grundläggande planering för pandemihantering, men de rekommendationer på 
åtgärder som återges i riktlinjen kommer behöva anpassas utifrån rådande situation. Riktlinjen är 
alltså inte en fast mall för agerande, utan skall ses som en generell anpassningsbar plan. 

Planeringsförutsättningar under en pandemi
Det är svårt att förutse hur nästa pandemi kommer att se ut och den kan starta var som 
helst och när som helst. Beroende på när den når Sverige kommer ansvariga aktörer att 
ha mer eller mindre tid för förberedelser. Många faktorer som måste tas med i 
beredskapsplaneringen kommer att vara okända. Eftersom så många faktorer är osäkra 
till en början och dessutom kan komma att förändras behöver aktörerna vara flexibla och 
ges möjlighet att ompröva beslut samt anpassa åtgärder.

Det är inte möjligt att på förhand förutse: 

 graden av smittsamhet 
 eventuell korsimmunitet hos befolkningen 
 vilka grupper som drabbas mest, hur stor andel av befolkningen som blir allvarligt 

sjuka och hur många som dör 
 effekten av medicinska och icke-medicinska åtgärder. 

Men vissa faktorer kan vi redan nu planera utifrån som: 

 trolig inkubationstid 
 hur influensa vanligtvis smittar
 när en person troligen är som mest smittsam
 att pandemin kan komma i flera vågor 
 simulerade resultat. 

Som underlag till olika aktörers beredskapsplanering för en pandemisk influensa har 
Folkhälsomyndigheten simulerat ett antal scenarier och olika åtgärdsstrategier2.

Faktorer som beaktas vid beslutsfattandet.
Under en pandemi behöver snabba beslut tas baserade på den kunskap som finns 
tillgänglig. I det initiala skedet kommer åtgärderna framför allt att syfta till att fördröja 
pandemins förlopp. 
När nationella och internationella övervakningssystem varnar för en pandemi, behöver 
aktiviteter och åtgärder för att begränsa effekten påbörjas. Såväl medicinska som icke-
medicinska åtgärder kan då behövas.

Kommunen arbetar främst med de icke medicinska åtgärderna, så länge inte Regionen 
eller annan medicinsk instans bedöms prioriterad vid resursfördelning. 
Den påverkan som kommunens åtgärder skulle kunna ha inom pandemihanteringen är: 

2 Scenarion finns i Folkhälsovårdens dokument Pandemiberedskap: Hur vi förbereder oss – ett 
kunskapsunderlag. Mer information finns blad referenser. 
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 att fördröja tidpunkten då ett virus börjar spridas i en befolkning 
 att fördröja och minska toppen på den epidemiska kurvan, då smittspridning har 

börjat 
 att begränsa påverkan på samhällsviktiga funktioner
 att reducera smittspridningen i olika samhällsgrupper 
 att reducera det totala antalet fall och därmed också antalet allvarliga fall.

Etik och moral
Inför en pandemi bör olika åtgärder och strategier redan ha övervägts, diskuterats och 
kommunicerats. Framför allt bland beslutsfattare, men också med allmänheten. De 
frågeställningar som aktualiseras i samband med en pandemi är till exempel:

 beslut om prioriteringar 
 omhändertagande av döda
 åtgärder för upprätthållande av samhällets funktionalitet 
 tvångsåtgärder och andra inskränkande åtgärder. 

Syftet med åtgärder under en pandemi är att skydda befolkningen mot sjukdom och död. 
De individer som bär på en smittsam sjukdom måste tillförsäkras den vård och det skydd 
och stöd som de behöver. Smittskyddsåtgärder ska även utföras med respekt för alla 
människors lika värde och enskildas integritet.

Figur 1: Faktorer som påverkar beslutsfattandet taget ut Folkhälsovårdens dokument Pandemiberedskap: Hur vi 
förbereder oss – ett kunskapsunderlag

62



13 ( 26 )
Riktlinje för pandemihantering Värnamo kommun

13

Kommunens måste vara tydlig med vilka prioriteringsgrunder som kommunen baserar 
sina åtgärder på och kommunicera ut dessa. Generellt inom krisberedskap ser 
prioriteringssteg ut på följande vis inom Värnamo kommun:

1. De individer som behöver oss mest skall få hjälp av kommunen först. Detta 
grundas i att de individer och samhällsgrupper som kommunen dagligen har 
ansvar för måste prioriteras i första hand även vid en kris, exempelvis äldre inom 
äldreomsorgen, funktionshindrade, patienter inom hemsjukvården och de barn 
som går i förskolor och skolor. Detta beslut grundas i skyddsvärdet: människors 
liv och hälsa.

2. Samhällsviktiga funktioner.  Kommunen måste genom samverkan säkra driften 
inom funktioner eller specifika verksamheter, som vid bortfall kan orsaka en 
större störning i samhället. Dessa verksamheter har identifierats i kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys, men fler verksamheter kan identifieras utifrån de 
behov som uppstår vid en pandemi.
Detta beslut grundas i skyddsvärdena: samhällets funktionalitet och människors 
liv och hälsa.

3. Den stora massan, samhället. Kommunen ska prioritera åtgärder som gynnar 
befolkningen i stort.

4. Individ. Kommunen hjälper enskilt drabbade individer med direkta åtgärder. 
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Hantering
Om pandemier
En epidemis utveckling i samhället anges i faser utifrån hur stor risken för pandemi är. 
Beroende på vilken fas en sjukdom bedöms vara i bör kommunen vidta särskilda åtgärder. 
Faserna är följande:

 Interpandemisk fas – Föreligger mellan pandemiperioder, alltså både före och 
efter en pandemi. Under denna fas skall det kontinuerliga beredskapsarbetet 
bedrivas.

 Aktiveringsfas - Aktiveringsfasen inleds när spridningen av ett virus med 
pandemisk potential har identifierats bland människor. I denna fas skall det 
kontinuerliga beredskapsarbetet kombineras med pandemihanteringsspecifika 
åtgärder. 

 Pandemisk fas – Om det nya viruset får en global spridning ska kommunen aktivt 
arbeta med de motåtgärder som krävs utifrån den aktuella pandemin.

 Övergångsfas – Om smittspridningen minskar och de globala eller nationella 
riskbedömningarna indikerar att åtgärder mot den pandemiska influensan kan 
trappas ned kan kommunen påbörja åtgärder för att återgå till normal drift. 
Beredskap för hantering av ny våg bör däremot finnas.  

Figur 2: Epidemisk kurva tagen från Folkhälsovårdens dokument Pandemiberedskap: Hur vi förbereder oss – ett 
kunskapsunderlag
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Interpandemisk fas och den grundläggande kontinuitetshanteringen 
Kontinuitetsarbetet är en av grundpelarna inom kommunens övergripande 
krisberedskapsarbete. Med kontinuitetsarbete menas det konstant pågående 
förbättringsarbete som sker i kommunen utifrån målsättningen att kunna upprätthålla 
samhällsviktiga funktioner under större samhällsstörningar. 

Vid en pandemi, precis som vid andra samhällsstörningar, är målet att samhällsviktiga 
funktioner ska kunna fortgå i den mån det är möjligt. Det är därför viktigt att identifiera 
eventuella sårbarheter inom dessa. I arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys 
identifierades och värderades sårbarheter inom kommunens olika samhällsviktiga 
verksamheter. Analysen prövade bland annat verksamheternas förmåga att fortgå vid 
bortfall av personal, tekniska hjälpmedel, lokaler, leveranser och andra nödvändiga 
tjänster. För de identifierade bristerna togs sedan åtgärdsförslag fram och återgavs i 
kommunens Åtgärdsplan för krisberedskap.

Det ständigt pågående arbetet med krisberedskap är således redan starkt sammankopplat 
med pandemihantering, då åtgärder som tas fram grundas i konsekvenser som kan uppstå 
vid ett utbrott. Exempelvis:

 Personalbortfall. Under en pandemi kan man anta att viss personal blir smittad 
och därmed blir frånvarande från arbetet. Det är därför viktigt att inte vara för 
beroende av en enskild person i verksamheterna, utan istället bredda kompetensen 
så fler personer kan ersätta varandra. 

 Bortfall av verksamhetslokaler. Vid en pandemi kan det vara direkt olämpligt att 
vistas i vissa lokaler. Verksamheter kan därmed behöva flyttas och del av 
personalen kan behöva jobba hemifrån. Alternativt kan åtgärder behöva vidtas i 
befintliga lokaler, exempelvis avspärrningar. 

 Bortfall av verksamhetsmedel. Vid en pandemi är det möjligt att leverantörer får 
förhinder i att leverera beställda varor och tjänster. Kommunens verksamheter bör 
därför arbeta för att säkerhetsställa sina behov av varor och tjänster genom lager, 
reservlösningar eller likande.  

Fas Definition Åtgärder

Interpandemisk
fas

Den interpandemiska 
fasen är tiden mellan 
pandemier

Omvärldsbevakning.

Kommunens nämnder och 
verksamhetschefer planerar för att 
säkerställa samhällsviktig verksamhet i 
enlighet med kommunen 
kontinuitetsarbete. 
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Aktiveringsfas
Vid indikationer om att allvarligare smitta med snabb spridning förekommer i omvärlden 
bör kommunen vidta förebyggande åtgärder. I syfte att:

 undvika att existerande smittan sprids till Sverige, länet och Värnamo kommun.
 säkra funktionerna hos de egna samhällsviktiga verksamheterna om smitta 

uppkommer inom kommunens gränser. 

Kommunen bör bistå Folkhälsomyndigheten och Regionen med kommunikationsinsatser 
till allmänheten, genom att vidarebefordra rekommendationer och annan 
smittskyddsinformation internt och till allmänheten. 

Samhällsviktiga verksamheter
Kommunens samhällsviktiga verksamheter är redan identifierade och värderade i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Vid risk för pandemiutbrott måste kommunen 
värdera dessa vidare utifrån följande punkter:

 Analysera vilka verksamheter som alltid måste fungera, utan avbrott, eller som 
blir extra viktiga vid en pandemi.

 Avgränsa vilka delar inom dessa verksamheter är särskilt viktiga? 
 Minimera! Vilken är den lägsta möjliga nivån som de viktiga delarna inom 

verksamheten kan bedrivas på? Vilka resurser krävs för detta? 
 Prioritera! Om inte all samhällsviktigviktig verksamhet kan bedrivas, vilken är 

allra viktigast? Vilken kommer därnäst? Och så vidare. 

Fas Definition Åtgärder

Aktiveringsfas Aktiveringsfasen inleds 
när spridningen av ett 
virus med pandemisk 
potential har identifierats 
bland människor.

Se Interpandemisk fas.

Kommunens nämnder och 
verksamhetschefer planerar för att 
säkerställa samhällsviktig verksamhet i 
enlighet med kommunens 
kontinuitetsarbete och utifrån påverkan vid 
pandemiutbrott. 

Kommunikationsinsatser mot allmänheten 
utförs utifrån nationella och regionala 
rekommendationer

Informera internt om åtgår och riktlinjer 
utifrån på behov.

Samverkan genom Lokal ISF påbörjas vid 
behov. 

Se över behov av att gå upp i 
krisledningsorganisation.
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Verksamhet som inte prioriteras bör planera för att kunna understödja de prioriterade 
verksamheterna vid ett eventuellt utbrott. 

Vilka verksamheter som bedömts samhällsviktiga inom kommunen har delgivits 
förvaltningschefer och kommunalägda bolag samt finns listade i det bakomliggande 
arbete för kommunens risk- och sårbarhetsanalys. De kommunövergripande uppgifterna 
finns hos Trygghets- och säkerhetsenheten. 

Kommunen kan även behöva stödja samhällsviktiga verksamheter som inte bedrivs i 
kommunal regim, exempelvis Regionens verksamheter. Det är därför viktigt att 
kommunen i ett tidigt skede stärker samverkan med externa aktörer för att gemensamt 
analysera och prioritera verksamheter samt resursfördelningar:

 Vilka extra personalresurser finns att tillgå?
 Hur omfördela kvalificerad personal för att i varje situation optimalt utnyttja 

tillgänglig kompetens?
 Förvaltningarna i samråd med personalavdelningen skall planera för att kunna 

omfördela personal vid hög frånvaro.

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen som arbetsgivare bör:

1. Informera ut de rekommendationer som föreligger från Folkhälsomyndigheten 
och 1177.se, exempelvis om hygien och dylikt. 

2. Tidigt arbeta fram gemensamma riktlinjer om agerande, till medarbetare och 
chefer, vid misstanke om eller inträffade av sjukdomsfall inom verksamheterna.

3. Planera för eventuella reservåtgärder inom arbetsmetodiken utifrån 
bortfallsrisker3, oro och förändrad arbetsbelastning.

4. Informationsdelning internt. Det är viktigt att hålla all personal informerande om 
hur kommunens verksamheter agerar och fungerar i det förebyggande skedet och 
vid eventuellt utbrott.

Övrig hantering
Kommunen bör utöver ovannämnda åtgärder även:

 Utföra informationsinsatser. Det är viktigt att hålla alla parter informerande om 
hur kommunens verksamheter agerar inför och under pågående pandemi. 

 Utse en presstalesman som ska uttala sig om vad kommunen gör för att minska 
konsekvenserna för kommuninvånare

 Kartlägg ansvarsfördelning mellan kommunal- och regionvård vid eventuellt 
pandemiutbrott.

 Diskutera om och i sådana fall när kommunen bör övergå till 
krisledningsorganisationen.

 Se över möjligheterna och planera för att tillfälligt anställa nyligen pensionerad 
personal och elever/studenter från aktuella utbildningar.

3 Bortfall av personal, verksamhetsmedel och verksamhetslokaler.
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Pandemisk fas
Utbrottshantering blir aktuellt när sjukdomsfall inträffat i flera platser i Sverige och när 
mer än måttlig spridningsrisk bedömts föreligga alternativt att viruset är klassat som 
pandemi av WHO. 

De åtgärder som angavs under aktiveringsfasen måste i detta skede skyndas på om de inte 
redan genomförts. Kommunen får annars utgå ifrån de grundläggande prioriteringar kring 
samhällsviktig verksamhet och åtgärder som redan genomförts i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Kommunövergripande planering och prioritering
Kommunen måste påbörja långsiktigt analysarbete och planering av resurser utifrån en 
helhetssyn som inkluderar bolag och andra externa aktörers verksamheter. 
Resursplaneringen bör även inbegripa möjlig användning av pensionerad personal och 
nyutbildade studenter samt kartlägga åtgärder som krävs i och med omfördelning av 
personal, exempelvis sekretessavtal eller korta yrkesutbildningar.

Det kommunövergripande arbetet skall baseras på verksamheternas prioriteringar och 
beslut om riktade insatser skall fattas i samråd med representanter från berörda 
verksamheter, bland annat på mötena för Lokal ISF.

Övrig hantering
Kommunen bör utöver ovannämnda åtgärder även:

 Vara beredd att hantera tillkommande händelser, ex. massutskrifter från sjukhus. 
 Kommunen bör övergå till krisledningsorganisationen.

Fas Definition Åtgärder

Pandemisk fas Om det nya viruset får 
en global spridning 
övergår det till en 
pandemisk fas.

WHO klassar virus som 
pandemi. 

Se aktiveringsfas.

Samverka kontinuerligt i Lokal ISF. 

Troligen gå upp i krisledningsorganisation.

Kommunövergripande planering och 
schemaläggning av personal för 
säkerhetsställande av drift hos 
samhällsviktiga verksamheter inom 
kommunens geografiska område. 

Kontinuerligt bedriva analyser för 
kommunövergripande prioriteringar.

Verksamheter med samhällsviktig 
verksamhet kontrollerar personaltillgången 
dagligen och långsiktigt.
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Övergångsfas
Den pandemiska övergångsfasen kännetecknas av att smittspridningen minskar och att 
globala eller nationella riskbedömningar indikerar att åtgärder mot den pandemiska 
influensan kan trappas ned. I denna fas kan ansvariga aktörer påbörja utvärderingen av 
pandemins förlopp internationellt, nationellt, regionalt och lokalt för att bedöma 
effekterna av insatta åtgärder. Utvärderingen fortsätter i den interpandemiska fasen och 
utgör ett led i den ständiga förbättringen av beredskapsarbetet inför en ny pandemi.

Utvärdering och revidering
Det är viktigt att ta lärdom av beslut, åtgärder och samverkansformer som använts under 
pandemihanteringen. Utvärdering bör påbörjas snarast möjligt efter den Pandemiska 
fasen, för att tillse att kunskap och erfarenheter inte går förlorade.

Dokumentation från perioden skall arkiveras.  

Ny våg
Om virusaktiviteten skulle öka igen, vilket kan vara fallet vid ett pandemiutbrott skall 
kommunens verksamhet återgå till hantering i enlighet med Pandemisk fas. 

Fas Definition Åtgärder

Övergångsfas Smittspridningen 
minskar och att globala 
eller nationella 
riskbedömningar 
indikerar att åtgärder 
mot den pandemiska 
influensan kan trappas 
ned.

Fortsatt uppföljning av pandemin

Påbörjad återgång till "normal 
verksamhet”

Utvärdering av hantering påbörjas

Revidering av tidigare plan.
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Revidering av riktlinje
Riktlinje för pandemihantering, pandemiplan, skall revideras minst en gång per 
mandatperiod.

Riktlinje för pandemihantering, pandemiplan, skall uppdateras vid behov.

Riktlinje för pandemihantering, pandemiplan, skall revideras efter hantering av inträffat 
pandemiutbrott.
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Bilaga 1 
Lagstiftningar och förordningar

Namn Kort beskrivning
Lagar

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa 

Innehåller bestämmelser för att genomföra WHO:s 
internationella hälsoreglemente. Lagen syftar till att 
skydda mot internationella hot mot människors hälsa.
Regeringen får meddela bestämmelser till skydd för liv 
och hälsa som avviker från denna lag om det behövs 
med hänsyn till överenskommelser med Danmark, 
Finland eller Norge.

Smittskyddslag (2004:168) Reglerar ansvarsfördelning och vilka åtgärder som ska 
vidtas (t.ex. smittspårning, isolering och karantän), 
skyldigheter och rättigheter etc. 
Smittskyddslagen listar och reglerar vilka sjukdomar 
som är samhällsfarliga, allmänfarliga, 
anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och även 
förutsättningarna för smittspårningen.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador. 
Anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god 
vård.
Anger bestämmelser som klargör regionernas och 
kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och 
sjukvården.

Epizootilagen (1999:657) Reglerar förebyggande och bekämpning av 
allmänfarliga smittsamma djursjukdomar som kan 
spridas genom smitta bland djur eller från djur till 
människa.

Zoonoslag (1999:658) Reglerar förebyggande och bekämpning av sjukdomar 
och smittämnen hos djur som kan spridas naturligt från 
djur till människa och som inte omfattas av 
epizootilagen.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) Reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet. 
Ger möjlighet att stänga en arbetsplats om det finns en 
påtaglig risk för smitta just där och om det behövs för 
att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare Reglerar ersättning till smittbärare. 

Ordningslag (1993:1617) Innehåller särskilda bestämmelser om allmän ordning 
och säkerhet samt allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. Lagen ger möjlighet att 
stänga en arbetsplats om det finns en påtaglig risk för 
smitta.
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Bilaga 1

Namn Kort beskrivning
Lagar

Polislagen (1984:387) Polislagen innehåller bl.a. de allmänna principerna för 
polisingripande för att förebygga, övervaka och hindra 
störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten 
samt att ingripa när störningar inträffat. Vid en 
pandemi ska polisen kunna biträda med stöd av 
smittskyddslagen för att förhindra smittspridningen.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH)

Syftar till att kommuner och regioner ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer i fred.

Kommunallag (2017:725) Reglerar kommunernas och regionernas organisation 
och ansvarsområden.

Förordningar och föreskrifter
Smittskyddsförordningen (2004:255) Ger kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen.
Förordning (2006:942) om krisberedskap och 
höjd beredskap

Innehåller bestämmelser som syftar till att statliga 
myndigheter genom sin verksamhet ska minska 
sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga 
att hantera sina uppgifter under fredstida 
krissituationer och höjd beredskap. Varje myndighet, 
vars ansvarsområde berörs av en krissituation, ska 
vidta de åtgärder som behövs för att hantera 
konsekvenserna av denna.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap

Innehåller bestämmelser som reglerar krisberedskapen 
och syftar till att statliga myndigheter genom sin 
verksamhet ska minska sårbarheten i samhället.

Förordningen (2007:156) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa

Ger kompletterande bestämmelser om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa 
(HSLF-FS 2015:8)

Berör karantänshamnar och karantänsflygplatser samt 
saneringsintyg på fartyg i internationell trafik.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
underrättelseskyldighet vid internationella hot 
mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:9)

Handlar om underrättelse- och 
informationsskyldigheten för myndigheter, kommuner 
och regioner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
smittspårningspliktiga sjukdomar (HSLF-FS 
2015:10)

Föreskriver vilka sjukdomar som – utöver de 
allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen – 
är smittspårningspliktiga.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan 
av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall 
(HSLF-FS 2015:7), ändrad till och med HSLF-
FS 2015:26

Föreskrifterna begränsar anmälningsplikten för 
influensa till läkare vid ett mikrobiologiskt 
laboratorium eller av den som är ansvarig för ett sådant 
laboratorium. Vid en pandemi kommer 
anmälningsplikten för influensa att utökas till att även 
omfatta behandlande läkare alternativt behandlande 
läkare av sjukhusvårdade patienter.
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Bilaga 2
Ordlista

Ord Beskrivning
Aktör Formell organisation, antingen offentlig, privat 

eller ideell, eller ett spontant socialt nätverk, 
som har betydelse för hanteringen av 
samhällsstörningar.

Aktörsgemensam ”Över organisationsgränser”, i kontrast till 
aktörsintern. Något blir aktörsgemensamt när 
flera aktörer ska verka tillsammans. Det kan 
handla om att förstå uttryck på samma sätt, 
upprätta eller samutnyttja resurser eller ingå i en 
och samma process, till exempel en 
samverkanskonferens. Hanteringen av 
samhällsstörningar blir aktörsgemensam när mer 
än en aktör är inblandad och när relationer 
uppstår mellan dessa aktörer för att hantera 
händelsen.

Aktörsintern ”Inom egen organisation”, i kontrast till 
aktörsgemensam. Organisation måste inte 
tvunget vara en organisation i formell mening 
utan kan också bestå av ett spontant socialt 
nätverk som uppstår i hanteringen av 
samhällsstörningar.

Epidemi Epidemi betyder att många människor i ett 
område under kort tid blir sjuka i samma 
sjukdom. 

Helhetsmetod Ett systematiskt sätt att tillämpa helhetssyn, 
genom att med samhällets skyddsvärden som 
utgångspunkt analysera hur aktörernas 
hanteringar som en helhet effektivt svarar mot 
de skyddsvärden som blir hotade i den aktuella 
samhällsstörningen.

Helhetssyn Ett förhållningssätt som utgår från aktörers 
skyldighet att stödja och samverka med 
varandra, för att värna samhällets skyddsvärden 
på bästa sätt. Att ha en helhetssyn innebär att 
känna ansvar för mer än den egna uppgiften och 
att se sin egen och andra aktörers hanteringar 
som en helhet, för att tydligt bidra till att 
helheten använder samhällets samlade resurser 
effektivt.

Hjälpbehov Den hjälp som behövs i samhället för att skydda 
människors liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet, 
mänskliga fri- och rättigheter, miljö och 
ekonomiska värden samt nationell suveränitet.

Informationsdelning Olika former av aktiviteter, med eller utan 
systemstöd, där information inhämtas, utbyts 
och förmedlas mellan aktörer i syfte att skapa 
förståelse för vad som har inträffat och vilka 
relevanta åtgärder som behöver vidtas.
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Bilaga 2
Ord Beskrivning

Kriskommunikation Det utbyte och den samordning av information 
som sker inom och mellan aktörer, allmänhet 
och medier före, under och efter en kris. 
Kriskommunikationens syfte är att skapa 
gemensam mening om den faktiska händelsen.

Ledning* Funktion som, genom att en aktör bestämmer, 
åstadkommer inriktning och samordning av 
tillgängliga resurser. Ledning förknippas ofta 
med hierarkier och enskilda organisationer, men 
kan också ske i aktörsgemensamma situationer. 
Ledning kan grundas i mandat (juridisk grund) 
eller i överenskommelse (social grund).

Inriktnings-och samordningsfunktion En ISF är en tillfälligt sammansatt 
aktörsgemensam funktion för att sluta 
överenskommelser om inriktning och 
samordning.

Lägesanalys Organiserad aktivitet för att strukturerat 
analysera händelsen, dess konsekvenser och 
samverkan vid samhällsstörningar. 
Lägesanalysen kan genomföras både 
aktörsinternt och aktörsgemensamt och bygger 
på antingen en aktörspecifik lägesbild eller en 
samlad lägesbild.

Lägesbild En aktörs urval av särskilt viktiga aspekter från 
den tillgängliga informationsmängden, i form av 
beskrivningar och bedömningar före, under och 
efter en händelse. Se även Samlad lägesbild.

Mandat Den juridiska grund för ledning som följer av 
lag, uppdrag och ansvar. Mandat kan vara svaga 
(begränsade möjligheter till inflytande eller stort 
tolkningsutrymme) eller starka (stora 
möjligheter till inflytande och litet 
tolkningsutrymme). När mandat saknas kan en 
aktör ändå utöva ledning grundat på 
överenskommelse.

Pandemi Om en epidemi sprids över en eller flera 
världsdelar kallad det en pandemi. 

Perspektivförståelse Förståelse för andra aktörers perspektiv, som 
komplement till det egna perspektivet, som 
skapar förutsättningar för aktörsgemensam 
hantering. Aktörer tolkar företeelser och 
händelser ur olika perspektiv, som utgår från 
aktörernas egna uppdrag, verksamheter och 
förmågor.

Proaktivitet Tankar och handlingar som syftar till att förutse 
skeenden och ta initiativ så att tillgängliga 
resurser engageras så tidigt som möjligt och 
därmed förhindrar onödiga negativa 
konsekvenser.

* Termer definierade inom ramen för Projekt Ledning och samverkan i samarbete med projekt 
Enhetlig terminologi.
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Bilaga 2
Ord Beskrivning

Point of Contact En benämning för utsedd kontaktperson för en 
samverkansgrupp eller hos en aktör.

Samhällsstörningar De företeelser och händelser som hotar eller ger 
skadeverkningar på det som ska skyddas i 
samhället.

Samtidighet De omedelbara spridningar av konsekvenser 
mellan olika system i samhället, som följer av de 
täta kopplingarna mellan systemen.

Samordning* Anpassning av aktiviteter och delmål så att 
tillgängliga resurser kommer till största möjliga 
nytta. Samordning handlar om att aktörer inte 
ska vara i vägen för varandra, och hjälpa 
varandra där det går. Samordning är en effekt 
hos de resurser som hanterar samhällsstörningar.

Samverkan* En funktion som, genom att aktörer kommer 
överens, åstadkommer inriktning och 
samordning av tillgängliga resurser.

Samverkansområden En typ av samverkan där utpekade myndigheter 
är indelade i olika grupper och varje grupp är 
ansvarig för krisberedskapen inom ett särskilt 
område, ett så kallat samverkansområde (SO). 
Teknisk infrastruktur SOTI, Transporter SOTP, 
Farliga ämnen SOFÄ, Ekonomisk säkerhet 
SOES, Geografiskt områdesansvar SOGO, 
Skydd, undsättning och vård SOSUV.

Skyddsvärden (samhällets skyddsvärden) Är värden formulerade av regering och riksdag 
som ska skyddas i arbetet med samhällsskydd 
och beredskap. De är: • människors liv och hälsa 
• samhällets funktionalitet • demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga frioch rättigheter • 
miljö och ekonomiska värden • nationell 
suveränitet.

* Termer definierade inom ramen för Projekt Ledning och samverkan i samarbete med projekt 
Enhetlig terminologi.
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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommundirektören
Dokumentet gäller från: 2020-03-01
Dokumentet gäller för: Kommunledningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Kommunikationsansvarig
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Bakgrund
Kartberättelse är en kommunikationskanal som används för att berätta en 
historia eller för att ytterligare förtydliga eller beskriva ett projekt, en aktivitet 
eller en verksamhet.

Berättelserna är ett komplement till information på Värnamo kommuns 
webbplatser. Informationen finns i verktyget ArcGis Storymaps och 
presenteras på en extern webbplats, som läsaren når via en länk på kommunens 
webbplatser.

Bild, text och kartor tillsammans förklarar, förenklar och förtydligar 
information och därför är kartberättelser särskilt lämpliga när vi vill förmedla 
en stor mängd information.

Syfte
Syftet med kartberättelser är att samla en stor mängd information och göra det 
enkelt för mottagaren att ta till sig den.

Organisation och ansvar
För att vi ska ha en samlad bild av kartberättelserna och undvika att de krockar 
med information på kommunens webbplatser, ska du informera 
kommunikationsansvarig på kommunledningsförvaltningen att du vill starta en 
kartberättelse. Du ska också få godkänt av din närmaste chef, så att vi 
säkerställer att det finns resurser för att starta och förvalta kartberättelsen. Du 
fyller i blanketten som finns sist i denna riktlinje och lämnar den till 
kommunikationsansvarig. Då har du förstås redan pratat med 
geodataavdelningen, så att ni är överens om att din idé fungerar i en 
kartberättelse.

När du ska stänga din kartberättelse, informerar du kommunikationsansvarig 
om det.

Texterna i kartberättelserna ska vara skrivna på enkel svenska och följa 
Värnamo kommuns Skrivregler för webb och Nettan.

Ansvar och roller
Geodataavdelningen ansvarar för systemet ArcGis Storymaps. Innehållet 
samlas på en server, beroende på innehåll, hos Värnamo kommun eller på 
servrar som Esri Inc. I USA ansvarar för. Dokumentation om hur Esri Inc. 
hanterar personuppgifter finns på webbplatsen https://www.esri.com/sv-
se/privacy/privacy-gdpr.

Geodataavdelningen ansvarar för att lägga upp berättelsekartan i verktyget 
ArcGis Storymaps, och utser en ansvarig för respektive berättelsekarta, samt 
ansvarar för att utbilda redaktörer och säkerställa att verktyget uppfyller 
Värnamo kommuns definierade krav på tillgänglig digital service.

Redaktörer ansvarar för att material läggs in och tas bort i kartberättelsen via 
verktyget. Det är också redaktören som fyller i blankett om att starta och 
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förvalta kartberättelsen och lämnar den till kommunikationsansvarig. 
Redaktören ansvarar för att innehåller följer Värnamo kommuns definierade 
krav på tillgänglig digital service.

Innehållsansvarig ansvarar för att innehållet i kartberättelsen är aktuellt.

Redaktörer och innehållsansvariga utses av den som är chef för verksamheten 
som ska publicera en kartberättelse.

Ansvarig
Kommunikationsansvarig på kommunledningsförvaltningen ansvarar för 
Riktlinje för kartberättelser i Värnamo kommun.

Uppföljning
Riktlinjerna ses över och uppdateras vid behov, men minst en gång per år. 
Kommunikationsansvarig ansvarar för att det blir gjort.

Referenser
Riktlinjer för kartberättelser i Värnamo kommun följer det som sägs i Policy 
för kommunikation och information, Skrivregler för webbar och Nettan och 
Riktlinjer för tillgänglig offentlig digital service i Värnamo kommun.
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Blankett för att starta och 
förvalta kartberättelse i 
Värnamo kommun
Den här blanketten fyller du i när du ska starta en kartberättelse (du kan också 
göra det via den interna e-tjänsten Starta och förvalta kartberättelse).

Namn på kartberättelsen

Innehåll

Syfte

Ansvarig på geodataavdelningen

Redaktör

Innehållsansvarig

Planerat publiceringsdatum

Godkänt av ansvarig chef (namn och datum)
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Personalstruktur

2019 2018 2017 Förändring 

2018/2017

Tillsvidareanställda årsarbetare 191231 2 681 åa 2 598 åa 2 554 åa + 83  åa

Tidsbegränsat månadsanställda 191231 328 åa 409 366 - 81  åa

Tillsvidareanställda per 1000 

kommuninvånare
82,3 81,5 81,6

+ 0,8  

tillsvidareanställda

Årsarbetare per 1000 kommuninvånare 77,7 75,9 75,1 + 1,8 åa

Männens andel 18,5 % 18,3 % 18,9 %
+ 0,2 

procentenheter

Andel i % 2019 2018 2017 Förändring 

2018/2017

Andel tillsvidareanställda åa 83,2 80,6 82 + 2,6 procentenhet

Andel tidsbegränsat anställda åa 10,2 12,7 12 - 2,5 procentenhet

Andel timavlönade 6,6 6,7 6 - 0,1 procentenhet
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Sysselsättningsgrad i % 2019 2018 2017 Förändring 

2018/2017

Tillsvidareanställdas medelssgr

(grundanställningar)
94,2 92,6 91,5 + 1,6 procentenheter

Andel anställningar med ssgr 100 % 

(TV, grundanställningar)
74,0 67,8 64,5 + 6,2 procentenheter

Kvinnors medelssgr (TV, grundanst) 93,4 91,6 90,2 + 1,8 procentenheter

Mäns medelssgr (TV, grundanst) 97,8 97,4 97,1 + 0,4 procentenheter

År 2019 2018 2017 Förändring 

2018/2017

Total medelålder (2 846) 45,6 45,8 45,8 - 0,2 år

Kvinnornas medelålder 2 319 (+26) 45,5 45,7 45,8 - 0,2 år

Männens medelålder 527 (+15) 45,9 46,3 46 - 0,4 år
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Övertid, mertid, timavlönade

TIMMAR 2019 2018 2017 Förändring 2018/2017

Övertid, tim 22 252 27 709 24 132 - 5 457 tim

Mertid, tim 40 059 62 989 65 852 - 22 930 tim

Timlön, tim 424 223 429 526 441 025 - 5 303 tim

Summa 486 534 520 224 531 009 -33 690 tim

TKR 2019 2018 2017 Förändring 2018/2017

Övertids- och mertidskostnader 16 584 22 740 21 445 -6156 tkr (-27%)

Timavlönade, kostnader 63 738 63 173 62734 +565 tkr  (+0,9 %)

80 322 85 913 84 179 - 5591 tkr (-6,5 %) 

2019 2018 2017 Förändring 2018/2017

Andel övertidstim av arbetad tid 0,47 % 0,59 % 0,52 % - 0,12 procentenh.

Andel övertidstim av planerad tid 0,36 % 0,45 % 0,40 % -0,09 procentenh.

110



Övertid, mertid, timlön: kostnader, mkr
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Övertid, mertid, timlön: timmar
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Personalomsättning samt pensionsavgångar

2019 2018 2017 Förändring 2018/2017

Uppnår pension 65 år inom 10 år 27 % 27 % 25 % Oförändrat

Antal pensionsavgångar 71 69 57 + 2 avgångar

% 2019 2018 2017 Förändring 

2018/2017

Personalomsättning inkl 

pensionsavgångar
9,4 % 8,8 % 9,1 %

+ 0,6 

procentenheter

Personalomsättning exkl. 

pensionsavgångar
6,9 % 6,4 % 7,0 %

+ 0,5 

procentenheter

Antal tillsvidareanställda som slutat 265 246 249 + 19 avgångar
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% 2019 2018 2017 Förändring 2018/2017

Löneöversyn exk struktursatsning 2,3 2,46 2,28 - 0,16 procentenheter

Löneöversyn inkl struktursatsning 2,61 2,72 2,70 - 0,11 procentenheter

2019 2018 2017 Förändring 2018/2017

Andel långtidsfriska 34 % 31 % 31 % + 3 procentenhet

Total sjukfrånvaro 6,61 % 6,71 % 6,20 % - 0,1 procentenhet

Andel sjukfrånvaro längre än 60 

dagar
54,80 % 51,92 % 53,63 % + 2,88 procentenheter

Antal anmälda arbetsskador 60 51 45 + 9 st

Sjuklönekostnader 19 871 tkr 18 300 tkr 16 570 tkr + 1 571 tkr

Kostnad företagshälsovård per 

anställd
489 kr 529 kr 552 kr - 40 kr

Andel förebyggande insatser från 

FHV
49 % 43 % 50 % + 6 procentenheter
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Sjukfrånvaro i % 

jämförelse Jönköpings län 2019 och 2018 

Kommun Sjukfrånvaro % 2019 Jmfr procentenheter, 2019/2018

Mullsjö 6,6 -0,6

Värnamo 6,6 -0,1

Gislaved 6,5 -0,1

Jönköping 6,4 -0,1

Vetlanda 6,4 -0,1

Habo 6,4 0,2

Vaggeryd 6,3 0,4

Eksjö 6,3 -0,3

Nässjö 6,0 -0,6

Gnosjö 5,8 -0,6

Aneby 5,6 -0,1

Tranås 5,5 -0,2

Sävsjö I.U I.U

Totalt länet I.U (avvakta SKR) I.U
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-25 

Justerare

§ 54 Dnr: TU.2020.30

Nytt boknings- och bidragssystem

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigarelägga investeringen i nytt boknings- och 

bidragssystem med ett år vilket gör att medel för 
investeringen (TU.2014) blir 200 tkr per år för åren 2020 - 
2023 istället för åren 2021 - 2024.

Ärendebeskrivning
Det boknings- och bidragssystem som används idag är gammalt 
och det sker ingen utveckling av systemet. Lokalbokningsdelen i 
systemet fungerar bättre än bidragsdelen, men systemet 
uppfyller inte de krav man rimligen kan ställa på ett modernt 
system som är webbaserat och där kunderna lätt kan logga in 
och boka, ansöka, se sina ärenden osv. Då systemet inte 
utvecklas lämnar allt fler kunder systemet, vilket gör att det 
finns anledning till oro för systemets överlevnad.

Ett nytt verksamhetssystem gör att arbetet hos fritidsavdelningen 
blir betydligt effektivare och det kommer att frigöra resurser för 
att arbeta med att utveckla fritidsområdet utifrån förvaltningens 
målsättning. 

Medel är avsatta för investering i ett nytt system med 200 tkr per 
år för åren 2021, 2022, 2023 och 2024. En upphandlingsprocess 
är inledd och fritidsavdelningen har jobbat med frågan i ett par 
års tid. Önskemålet är att kunna tidigarelägga 
investeringen/implementeringen i ett nytt system så att det 
kommer igång hösten 2020. 

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tidigarelägga investeringen i nytt boknings- och 

bidragssystem med ett år vilket gör att medel för 
investeringen blir 200 tkr per år för åren 2020-2023 istället 
för åren 2021-2024.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Nytt boknings- och bidragssystem

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att byta verksamhetssystem för lokalbokning 
och bidragshantering inom fritidsavdelningens verksamhet. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att tidigarelägga investeringen i nytt boknings- och 
bidragssystem (TU 214) med ett år vilket gör att medel för 
investeringen blir 200 000 kr per år för åren 2020 - 2023, 
istället för åren 2021 - 2024.

Maria Grimstål Johan Arvidsson
Handläggare Fritidschef
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Utredning

Det boknings- och bidragssystem som används idag är gammalt 
och det sker ingen utveckling av systemet. Lokalbokningsdelen i 
systemet fungerar bättre än bidragsdelen, men systemet 
uppfyller inte de krav man rimligen kan ställa på ett modernt 
system som är webbaserat och där kunderna lätt kan logga in 
och boka, ansöka, se sina ärenden osv. Då systemet inte 
utvecklas lämnar allt fler kunder systemet, vilket gör att det 
finns anledning till oro för systemets överlevnad.

Ett nytt verksamhetssystem gör att arbetet hos fritidsavdelningen 
blir betydligt effektivare och det kommer att frigöra resurser för 
att arbeta med att utveckla fritidsområdet utifrån förvaltningens 
målsättning. 

Medel är avsatta för investering i ett nytt system (TU 214) med 
200 tkr per år för åren 2021, 2022, 2023 och 2024 . En 
upphandlingsprocess är inledd och fritidsavdelningen har jobbat 
med frågan i ett par års tid. Önskemålet är att kunna 
tidigarelägga investeringen/implementeringen i ett nytt system 
så att det kommer igång hösten 2020. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Tekniska utskottet 2020-02-25 

Justerare

§ 56 Dnr: TU.2019.126

Införande av taxa på padelbanan i Bor

Beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att införa bokningsavgift på 150 kr per timme, vid tiderna vardagar 
17.00-21.00 samt helgerna 10.00-22.00 med början 2020-07-01 
med utvärdering efter ett halvår 2020-01-01.                                                           

att ungdomstaxa på 75 kr per timme införs för alla ungdomar upp till 
och med 17 års ålder, enligt samma princip som gäller i simhallen 
vid tiderna vardagar 17.00-21.00 samt helgerna 10.00-
22.00 början 2020-07-01 med utvärdering efter ett halvår 2020-
0101                                                                                                  

                                                                                                                 
                                                                                                                 

Ärendebeskrivning
Värnamo kommun har i samband med anläggandet av ny utemiljö vid 
Bors Högstadieskola uppfört en padelbana där kommunens invånare kan 
utöva spontanidrott. Padelbanan har hittills inte kostat något att 
använda. Frågan om att ta ut en avgift har aktualiserats pga att 
kommunen har kostnader för att underhålla och sköta om banan. 

De tider som skulle vara aktuella att belägga med avgift är högsäsongen, 
vardagar från kl. 17-21 samt helgerna från kl. 10-22. Det skulle innebära 
44 timmar i veckan under 22 veckor, sammanlagt 968 timmar. Övriga 
tider, vardagar kl. 6-17 och helger kl. 6-10 är fortsatt avgiftsfria. Det är 
totalt 53 timmar i veckan under 22 veckor, sammanlagt 1 166 timmar. 
All tid utanför högsäsong är också avgiftsfri.

Ett förslag till kostnad är 150 kr per timme, vilket vid en maximal 
uthyrning skulle ge en intäkt på 145 200 kr, vid en uthyrning om 80 % 
blir motsvarande siffra 116 160 kr. 

Förslag till beslut
 Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   införa bokningsavgift på 150 kr per timme, vid tiderna vardagar 

17.00-21.00 samt helgerna 10.00-22.00 med början 2020-07-01

Beslut skickas till:
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Införande av taxa på padelbanan i Bor

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun har i samband med anläggandet av ny 
utemiljö vid Bors Högstadieskola uppfört en padelbana där 
kommunens invånare kan utöva spontanidrott. Padelbanan har 
hittills inte kostat något att använda. Frågan om att ta ut en 
avgift har aktualiserats pga att kommunen har kostnader för att 
underhålla och sköta om banan. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att införa bokningsavgift på 150 kr per timme, vid tiderna 
vardagar 17.00-21.00 samt helgerna 10.00-22.00 med 
början 2020-04-01

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef
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Utredning

Fritidsavdelningens mål är att Värnamo kommun ska ha 
betydligt fler i aktiv fritid med tyngdpunkt på de som behöver 
extra stöd, tex genom kön/könsidentitet, funktionsnedsättningar, 
etniskt ursprung, socioekonomiska förhållanden.

Vidare är målsättningen att:
• Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en attraktiv 
mänsklig tillväxtkommun på kort och lång sikt:
• Kommunens fritidsverksamhet präglas av en stark 
servicekänsla och kundfokus, proaktivitet, professionalitet, 
samordning och effektivt resursnyttjande.
• Medborgare, besökare, föreningar och andra intressenter 
upplever kommunens fritidsarenor som attraktiva och 
ändamålsenliga med ett tydligt fokus på folkhälsa. 
• Värnamo kommuns fritidsverksamhet stärker kommunens 
attraktionskraft och är starkt bidragande till att realisera målet i 
vision 2035.

Padelbanan i Bor har varit i bruk sedan juli 2019. Banan bokas 
genom Värnamo kommun, men utan kostnad. Om banan är ledig 
kan man även spela fast man inte har bokat tid i förväg.  

Bokningsbart vardagar 7-22, förutom under skoltid då skolan 
har förtur till tiderna mellan 8 och 16 samt helgerna 7-22. 

Bokningarna har under juli uppgått till ungefär 250, augusti ca 
400, september ca 300, oktober ca 150, november ca 40, 
december ca 20. 
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Det har varit i princip fullbokat mellan kl. 16 och 21 dagligen 
sedan padelbanan togs i bruk och fram till och med september 
med lägre beläggning från oktober och framåt. 

Fritidsavdelningen anser att det är en bra idé att avgiftsbelägga 
vissa tider, de tider som är mest efterfrågade, men att däremot ha 
kvar gratistider på de mindre populära tiderna. Detta för att man 
ska kunna få en viss täckning för kostnaden för driften. 

För skötsel och underhåll ansvarar fritidsavdelningens 
arenaservice. Enligt enhetschef Lars Grahn är kostnaden för 
detta 460 kr i timmen och under högsäsong behöver 
arenaservice vara där 4 timmar i veckan. Högsäsongen maj-
september omfattar 22 veckor, vilket ger en kostnad för drift på 
40 480 kr. Under lågsäsong, oktober-april (30 veckor) beräknas 
arenaservice behöva lägga 2 timmar i veckan, vilket ger en 
kostnad på 27 600 kr. Sammanlagt blir driften för ett helt år 
68 080 kr. Erfarenheten efter en sommar är också att det sker en 
hel del skadegörelse på utemiljön. Grovt kan den bedömas till ca 
30 000 kr under en säsong. Totalt bedömer fritidsavdelningen att 
vi har kostnader för skötsel och underhåll på ca 100 000 kr per 
år.

De tider som skulle vara aktuella att belägga med avgift är 
högsäsongen, vardagar från kl. 17-21 samt helgerna från kl. 10-
22. Det skulle innebära 44 timmar i veckan under 22 veckor, 
sammanlagt 968 timmar. Övriga tider, vardagar kl. 6-17 och 
helger kl. 6-10 är fortsatt avgiftsfria. Det är totalt 53 timmar i 
veckan under 22 veckor, sammanlagt 1 166 timmar. All tid 
utanför högsäsong är också avgiftsfri.

Ett förslag till kostnad är 150 kr per timme, vilket vid en 
maximal uthyrning skulle ge en intäkt på 145 200 kr, vid en 
uthyrning om 80 % blir motsvarande siffra 116 160 kr. 

En jämförelse av priser och villkor för andra padelbanor har 
gjorts, dels för padelbanor utomhus i orter som ligger utanför 
tätort och dels för padelbanan inomhus på Racketcenter i 
Värnamo (Värnamo Tennisklubb). Samtliga banor nedan är 
föreningsägda eller privatägda. Några kommunägda padelbanor 
har utredaren inte hittat. 
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 Värnamo tennisklubbs padelbana inomhus kostar 130 kr 
på vardagar 7-15.30 och 260 kr på kvällar och helg.

 Padelbanan utomhus i Rottne kostar 100 kr på vardagar 
7-16 och 180 kr på vardagar 16-23 samt på helger. 

 Padelbanan utomhus i Ryssby kostar 120 kr alla tider. 
 Padelbanan utomhus i Hook kostar 240 kr vardagar 9-16 

och 320 kr på vardagar 16-21 samt på  helger. 

För- och nackdelar med att padelbanan i Bor är gratis

Positivt är att padelbanan blir tillgänglig för alla oavsett 
ekonomiska förutsättningar. Vidare gynnar det folkhälsan och 
skapar förutsättning för en aktiv fritid. Att padelbanan är gratis 
stämmer överens med intentionerna med att uppföra en 
spontanidrottsplats. Det är smidigt att boka och veta att man får 
spela när man vill. 

Det negativa med att padelbanan i Bor är gratis  är att bokningar 
som görs ibland inte utnyttjas, för att man bokar upp sig ”för 
säkerhets skull” och man sedan inte bryr sig om att använda 
tiden. Negativt är också att vi inte får någon täckning för de 
utgifter Arenaservice har för driften av banan. Vidare kan en 
helt avgiftsfri kommunal padelbana uppfattas som en 
snedvridning av konkurrensen.

För- och nackdelar med att padelbanan i Bor kostar att boka

Positivt med att ta betalt för padelbanan är att man minimerar 
outnyttjade bokningar. Kommunen får också in viss ersättning 
för sin drift av banan. Att ta ut en avgift är också positivt ur en 
konkurrenssynpunkt.

Det som är negativt med att ta betalt är att det missgynnar 
målgrupper med sämre ekonomiska förutsättningar och kan ge 
”badwill” till kommunen. Detta menar vi minimeras genom att 
banan är avgiftsfri en stor del av den totala tillgängliga tiden.

Kommunen kan behöva införa passagesystem. Kraven på viss 
nivå på skötsel ökar när folk behöver betala för banan. Det går 
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emot syftet med att uppföra en spontanidrottsplats och det finns 
en risk att nyttjandet minskar. 

Riskbedömning  

Om man skulle införa avgift för padelbanan i Bor kan detta 
drabba personer med sämre ekonomiska förutsättningar och det 
finns risk att bokningarna minskar. Å andra sidan medför 
förslaget att det fortfarande finns gratistider att tillgå, utanför de 
mest attraktiva tiderna. Fritidsavdelningen har också i sitt 
uppdrag att hålla Värnamo kommuns invånare med 
ändamålsenliga och attraktiva idrottsarenor och för att kunna 
fullfölja det uppdraget behöver avdelningen också ha 
ekonomiska resurser för underhåll och skötsel. Vid jämförelse 
med andra kommuner verkar det nästan inte finnas några 
kommunägda padelbanor och de som drivs av tex föreningar tar 
ut avgift alla sina tillgängliga tider. Att avgiftsbelägga vissa 
tider skulle kunna vara en rimlig avvägning mellan att 
fortfarande kunna erbjuda gratis spontanidrott men att också få 
in ersättning för driften. 
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Tekniska utskottet 2020-02-25 

Justerare

§ 57 Dnr: TU.2019.7

Omläggning av taket på Ohs bruks ”museum”

Beslut
Tekniska utskottetföreslår kommunstyrelsen besluta
Att   anvisa 360 700 kr ur medel för KS anslag för  

investeringsavvikelser och mindre tillkommande
        investeringar för renovering av yttertaket på Ohs bruks
        Stenmagasin (projekt 231051).

Ärendebeskrivning
Värnamo Kommun äger fastigheten Ohs 2:1 som bl a består av 
det s.k. Stenmagasinet som innehåller ett museum. Objektet 
ingår inte i internhyressystemet utan ligger under den 
verksamhet som har samlingsnamnet ”Övrig 
fastighetsförvaltning”. Tekniska förvaltningen har inga 
hyresintäkter för detta objekt utan hanterar årligen kostnader på 
ca 15-25 000 kr/år. 

Tekniska utskottet begärde  2019-01-22 (Tu §20) att få särskilda 
medel  anvisade av kommunstyrelsen. Samtidigt redovisades det 
också att det fanns bidrag att söka hos länsstyrelsen. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-02-19 (Ks§53) och 
bad Tekniska utskottet återkomma när arbetet färdigställts och 
slutlig kostnad var känd och när besked om bidragsansökan 
lämnats av länsstyrelsen.

Kostnadsindikationer gavs tidigt på en totalkostnad om ca 
700 000 kr och vi beslutade att genomföra en förnyad 
konkurrensutsättning genom att ramavtalade entreprenörer fick 
lämna anbud.
Anbud kom in som pekade på en betydligt lägre kostnad dock 
med sedvanlig reservation för oförutsedda kostnader. Arbetet är 
nu slutfört och den totala slutsumman blev 360 700 kr.

Länsstyrelsen svarade på vår bidragsansökan att något bidrag 
inte beviljades för åtgärderna och den slutliga kostnaden för 
vilket vi söker medel för är 360 700 kr. 

Förslag till beslut
Tekniska utskottetföreslår kommunstyrelsen besluta                                                                     
att   anvisa 360 700 kr ur medel för KS anslag 
investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar, 
för renovering av yttertaket på Ohs bruk Stenmagasin (projekt 
231051).

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Omläggning av taket på Ohs bruks ”museum”  

Ärendebeskrivning

Värnamo Kommun äger fastigheten Ohs 2:1 som bl a består av 
det s.k. Stenmagasinet som innehåller ett museum. Objektet 
ingår inte i internhyressystemet utan ligger under den 
verksamhet som har samlingsnamnet ”Övrig 
fastighetsförvaltning”. Tekniska förvaltningen har inga 
hyresintäkter för detta objekt utan hanterar årligen kostnader på 
ca 15-25 000 kr/år. 

Tekniska utskottet begärde  2019-01-22 (Tu §20) att få särskilda 
medel  anvisade av kommunstyrelsen. Samtidigt redovisades det 
också att fanns bidrag att söka hos länsstyrelsen. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-02-19 (Ks§53) och 
bad Tekniska utskottet återkomma när arbetet färdigställts och 
slutlig kostnad var känd och när besked om bidragsansökan 
lämnats av länsstyrelsen.

Kostnadsindikationer gavs tidigt på en totalkostnad om ca 
700 000 kr och vi beslutade att genomföra en förnyad 
konkurrensutsättning genom att ramavtalade entreprenörer fick 
lämna anbud.

Anbud kom in som pekade på en betydligt lägre kostnad dock 
med sedvanlig reservation för oförutsedda kostnader. Arbetet är 
nu slutfört och den totala slutsumman blev 360 700 kr.

Länsstyrelsen svarade på vår bidragsansökan att något bidrag 
inte beviljades för åtgärderna och den slutliga kostnaden för 
vilket vi söker medel för är 360 700 kr. 
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Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Att   anvisa 360 700 kr ur medel för mindre tillkommande
        investeringar för renovering av yttertaket på Ohs bruks
        Stenmagasin

Claes Karlsson Jesper du Rietz
Fastighetschef Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-02-19 

Justerare

§ 53 Dnr: KS.2019.83

Omläggning av taket på Ohs bruksmuseum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   ställa sig positiv till omläggning av taket på Ohs 

bruksmuseum, samt
att   kommunstyrelsen skall fatta beslut om finansiering när 

beslut om bidrag från länsstyrelsen erhållits.

Ärendebeskrivning
Värnamo Kommun äger fastigheten Ohs 2:1 som bl a består av 
det s.k. Stenmagasinet som innehåller ett museum. Objektet 
ingår inte i internhyressystemet utan ligger under den 
verksamhet som har samlingsnamnet ”Övrig 
fastighetsförvaltning”. Tekniska förvaltningen har inga 
hyresintäkter för detta utan hanterar årligen kostnader på ca    
15-25 000 kronor/år. Medel för drift och enklare underhåll tas 
från det överskott som blir via arrenden, men detta täcker inte 
kostnader för större underhållsinsatser/reinvesteringar.

Yttertaket på huset är nu föremål för en större renovering och 
genomförandet har diskuterats under en tid. Tekniska kontoret 
har bl a tillsammans med kommunantikvarien undersökt 
möjlighet till bidrag från Länsstyrelse/Länsmuseum.

Beräknad kostnad är 700 000 kronor och tekniska kontoret 
håller på att ta in anbud från byggentreprenörer för 
genomförande. Bidrag kan sökas och upp till 50% av kostnaden 
kan fås i bidrag.

Tekniska utskottet beslutade 22 januari 2019, § 20 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att anvisa 700 000 kr ur medel för mindre tillkommande 

investeringar för renovering av yttertaket på Ohs bruks 
Stenmagasin

att tekniska utskottet vid slutredovisning avräknar erhållet 
bidrag och återlämnar denna del till kommunstyrelsens 
förfogande

Beslut expedieras till:
Tekniska utskottet
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 1 (2)

Ombudgetering investeringsanslag från år 2019 till 
år 2020

Ärendebeskrivning

Total årsbudget och ombudgetering år 2019 har varit 613,5 
miljoner kronor, de totala investeringar under är 2019 blev 310,6 
miljoner kronor. Totalt återstår därmed 302,9 miljoner kronor av 
beslutade investeringsanslag.

Ombudgetering avser de investeringar som inte är avslutade per 
2019-12-31. Kommunledningsförvaltningen har begärt in förslag 
från förvaltningarna gällande behov av att överföra budgetanslag 
för respektive projekt från år 2019 till år 2020 samt även haft 
dialog med vissa av förvaltningarna om inlämnade förslag.

Kommunledningsförvaltningens förslag till ombudgetering 
redovisas i bilaga 1, där framgår en sammanställning av de 
skattefinansierade, mark- & exploateringsåtgärder samt de 
avgiftsfinansierade investeringarna. 

De från år 2019 föreslagna ombudgeteringarna avseende 
investeringar uppgår till ett nettobelopp av 310,8 miljoner kronor. 
Beloppet är högre än det totala överskottet beroende av att ett antal 
av projekten som är slutredovisade under år 2019 har redovisats 
med underskott och därmed inte är med i ombudgeteringen till år 
2020.

Specificering av projekten per nämnd framgår i:
Bilaga 2: Skattefinansierade investeringar
Bilaga 3: Mark- och exploateringsinvesteringar
Bilaga 4: Avgiftsfinansierade investeringar

Förslag till ombudgetering från år 2019 till år 2020.
Bilaga 1-4:                                                      310,8 miljoner kronor

I årsbudget för år 2020 finns nettoinvesteringar i anläggningar och 
inventarier med:                                              348,8 miljoner kronor. 

Det har inkommit önskemål att ta bort två investeringar från år 
2020 års investeringsbudget projekten är framflyttade och tas med i 
kommande investeringsplan, bilaga 5.            - 22,7 miljoner kronor
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Om kommunledningsförvaltningens förslag fastställs, skulle 
nettoinvesteringarna i anläggningar och inventarier enligt årsbudget 
2020, justering av årsbudget 2020 samt ombudgetering därmed 
uppgå till totalt 636,9 miljoner kronor.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att investeringsbudget för år 2020 utökas med 310 782 000 kronor enligt bilaga 1,  

att investeringsbudget för år 2020 minskas med 22 680 000 kronor enligt bilaga 5,

Monica Karlsson Kjell Fransson
Budgetsamordnare Bitr. Kommundirektör
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Bilaga 1

sida 1(1)
Ombudgetering investeringsanslag från 2019 till 2020

Belopp i tkr

Ombudgetering investeringar 2019 till 2020
Belopp i tkr Budget 2019 Utfall Avvikelse Förslag TB

Nämnd Bilaga

samt tillägg/ 

ombudgetering 

2020 2019 2019

Ombudetering

2019 till 2020

Skattefinansierad verksamhet 2 436 044 239 779 196 266 204 503

Mark & exploatering 3 108 824 25 171 83 653 84 364

Avgiftsfinansierad verksamhet 4 68 632 45 656 22 976 21 915

Totalsumma 613 500 310 605 302 895 310 782

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, Bilaga 2
Belopp i tkr Bil 2 Budget 2019 Utfall Avvikelse Förslag 

Nämnd Sidnr

samt tillägg/ 

ombudgetering 

2020 2019 2019

Ombudgetering

2019 till 2020

Kommunstyrelse - Kommunledn.förv 1 5 664 5 369 296 86

Kommunstyrelse -  Campus 1 783 760 23 23

Samhällsbyggnadsnämnd 1 5 109 2 008 3 101 3 101

Servicenämnd 2 17 788 5 761 12 027 10 290

Kulturnämnd 3 4 389 634 3 755 3 738

Barn- och utbildningsnämnd 3 19 156 14 254 4 902 3 902

Omsorgsnämnd 4 33 666 8 856 24 810 24 810

Medborgarnämnd 5 6 257 663 5 594 5 594

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 6-11 271 718 201 474 70 244 82 187

Kommunfullmäktige, kvarstående 12 70 272 0 70 272 70 272

Kommunstyrelsen, kvarstående 12 1 242 0 1 242 500

Totalsumma Skattefinansierad verksamhet 436 044 239 779 196 266 204 503

Mark & exploatering, Bilaga 3
Belopp i tkr Bil 3 Budget 2019 Utfall Avvikelse Förslag 

Nämnd Sidnr

samt tillägg/ 

ombudgetering 

2020 2019 2019

Ombudgetering

2019 till 2020

Mark & exploatering 13 108 824 25 171 83 653 84 364

Totalsumma Mark & exploatering 108 824 25 171 83 653 84 364

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, Bilaga 4
Belopp i tkr Bil 4 Budget 2019 Utfall Avvikelse Förslag 

Nämnd Sidnr

samt tillägg/ 

ombudgetering 

2020 2019 2019

Ombudgetering

2019 till 2020

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 15-16 46 032 45 656 376 -685 

Kommunfullmäktige, kvarstående 16 22 600 0 22 600 22 600

Totalsumma Avgiftsfinansierad verksamhet 68 632 45 656 22 976 21 915
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Bilaga 2

sida 1(16)Ombudgetering investeringsanslag från 2019 till 2020

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltningen

Inventarier KLF 100100 121 Pågående

IT-utrustning KLF 100101 106

Pågående. Övergång till 

bärbardatorer och 

dockningsstationer

Läsplattor, förtroendevalda 100102 100

Överskott 309 tkr, varav 209 tkr 

lämnas tillbaks. Mindre behov än 

tidigare beräknat p g a nytt upplägg 

för utbyten 

Informationsskyltar 100103 37 Projektet försenat

MSB Åtg lokaler och IT 100105 358 Projektet - något försenat

Webbplats 100120 -55 

Miniwebben blivit dyrare än 

beräknat. Ny budget finns 2020 som 

täcker underskottet. 

Dokument- o ärendehant system 100121 92 Förskjutning av investeringar 

Beslutstöd/Utdata 100122 417 Förskjutning av investeringar 

Införande nytt ekonomisystem 100123 -1 862 

Underskott på projektet, 

slutredovisning under 2020. 

Kostnaderna för integrationer samt 

kostnader för tillägg av funktioner i 

det nya ekonomisystemet är de två 

stora förklaringarna till underskottet.

HR-system 100124 109 Pågående

HR-system, upphandling 100126 663
Projektet förskjutet i tid enligt 

tidplan. 

Inventarier UF 100198 0 Avslutas

IT-utrustning UF 100199 0
Underskottet på 3 tkr, hanteras 

under proj.nr 100100

Summa Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltningen 86

Kommunstyrelse - Campus

Inventarier och teknisk utrustning Campus

100900-

100903 23 Uppskjuten investering i ny teknik

Summa Kommunstyrelse - Campus 23

Samhällsbyggnadsnämnden

Möbler, SBF 130001 357 Pågående

Datorer, SBF 130002 239 Pågående

Ärendesystem BoM SBN 2019 130004 650 Förskjutits till 2020

Digitalisering detaljplaner 130101 269 Pågående

Mätutrustning, Geodata 130301 0 Avslutat

Fordon, RTJ 130701 68 Förskjutits till 2020

Övningsfält, RTJ 130702 1 300 Pågående

Utalarmering/kommunikation 130720 218 Pågående

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 3 101
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Bilaga 2

sida 2(16)Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Servicenämnd

Inventarier SF 140000 172

Pågående. Kommande 

ombyggnation av Itavdelningen samt 

post o tryckeri  kommer på sikt att 

generera behov av nya inventarier

IT-utrustning SF 140001 324
Pågående. Översyn av it-utrustning i 

alla verksamheter

Inventarier Post och tryckeri 140002 0

Överskott på 117 tkr  lämnas tillbaks. 

Ny frankeringsmaskin äskas i nytt 

anslag år -22 (250tkr)

IT utrustning centralt 141001 1 000

Överskott 1 186 tkr, begäran om 

delvis ombudgetering på 1000 tkr 

pga förskjutning av SQL Server och 

redundanta internet accsesser. 

Utgiften för vissa delinvesteringar 

har inte uppgått begärda belopp.

IT utr sammanträdesrum 141002 200 Överskott 393 tkr, begäran om delvis 

ombudgetering på 200 tkr. 193 tkr 

lämnas tillbaks pga tillfälligt lägre 

utbytestakt.

Programvara centralt 141004 1 500

Överskott 2 176 tkr begäran om 

delvis ombudgetering av anslaget på 

1 576 tkr. Generella licenser t.ex. för 

utökad volym av enheter och 

försenade projekt. 676 tkr lämnas 

tillbaks pga lägre utfall på vissa 

investeringar.

Automatiskt kontoskapande 141006 0 Avslutat

Extern åtkomst, vsh system 141007 868
Förskjutning av projektet pga nya 

krav som försenat aktiviteterna

Follow me print 141008 386
Förskjutning av projektet pga nya 

krav som försenat aktiviteterna

Inloggning SITHS/SSO 141009 636
Förskjutning av projektet och nya 

krav som försenat aktiviteterna

Framtidens IT arbetsplats 141010 879
Pågående. Aktiviteter pågår bland 

annat under PM3. 

Grönt IT 141012 0

Överskott 201 tkr, lämnas tillbaks 

pga projektet avslutas, ingår  i 

141010 Framtidens arbetsplats

IT Säkerhetsaktiviteter 141016 1 346

Stort fokusområde, NIS, GDPR, 2-

faktor autentisering. Delar av 

projektet är förskjutet i tid

Framtidens digitala enheter 141017 681
Fokusområde med bl.a. pilot på IoT 

som startat sent.

Nätverksinfrastruktur

141018,

141015 10 Pågående

E-tjänster och e-tjänster självservice

142002, 

141005 396
Pågående. Behov för att e-tjänster 

ska utvecklas

Inventarier Kostorg 144000 400

Överskott 690 tkr begäran om  delvis 

ombudgetering pga behovet av  

investering i nya ugnar.

IT utr Kostorg 144001 143
Behov av vidare investering iHACCP 

(system för egen kontroll)

Inventarier Kök Östboskolan 144002 0 Överskott 65 tkr, avslutat. 

Minibussar 145000 237
Pågående, medel  för inlösen av 

fordon framöver

Fordon under 3,5 ton 145001 0 Överskott 8 tkr, avslutat. 

Fossilobe. fordonsflotta 145002 1 112 Pågående utb. laddinfrastruktur

Summa Servicenämnd 10 290
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sida 3(16)Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Kulturnämnd

Inventarier, KN 150000 114
Fördröjt inköp av kontorsstolar o 

skärmar

IT-utrustning KN 150001 161
Ny biblioteksweb uppskjuten till 

2020

Konstanslag 150002 43 Fördröjd fakturering från leverantör

Konstnärlig gestaltning KN 150003 276

till gestaltning i Horda, tillkommande 

kostnad för flygel och skulptur på 

Gummifabrikens entrétorg

Konstnärlig gestaltning TU 150004 3 219

Överskott 3 236, lämnar tillbaks 17 

tkr för Villa Villerkulla. Övrigt 

pågående 

Stadshistorisk utställning 150005 -75 
Tidiga kostnader för utställning 

Värnamo. 450 tkr i budget 2020.

Summa Kulturnämnd 3 738

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier, BUF 160001 572

Delar av dessa kvarstående medel 

kommer att gå till IT-investeringar 

under 2020.

Arbetsmiljöåtgärder 160003 890 Pågående, nyttjas under 2020.

Inventarier förskola 160100 201
Medel flyttas och nyttjas under 

2020.

Inventarier Mosslelunds fsk 160103 494

Mosslelunds förskola färdigställs 

HT20, inköpet genomförs HT20 o 

delvis VT21.

Inventarier fsk Rydaholm 160104 200

Totalt 1 200 tkr, 1 000 tkr  

återlämnas då det finns i plan 2020-

2021(800tkr)

Inventarier grsk/grundsärskola 160201 280 Pågående, nyttjas under 2020.

Inv musiksal Bredaryds skola 160204 20 Pågeånde nyttjas under 2020.

Inventarier Figy 160301 74 Pågående nyttjas under 2020.

Inventarier Vux 160302 112 Pågående, nyttjas under 2020.

Inventarier och It-utrustning Kulturskolan

160401, 

160402 34 Pågående,  nyttjas under 2020.

Inventarier Exposkolan 160206 116

Underskott -251 tkr. 367 tkr har 

flyttats från projekt 160501 och 

avser It-investeringar.

Kvarstående del går till (enligt plan) 

Rörstorpsskolans renovering.

Elevdatorer 160501 909

Överskott 1 276 tkr, 367tkr av dessa 

flyttade till projekt 160206.

Större investeringar inom IT sker 

under 2020. Kartläggning och 

prioriteringsplan är framtagen under 

2019.

Ped. Personal 160502 0 Ingår i projekt 160501

Övr Personal 160503 0 Ingår i projekt 160501

Övrig IT-utrustning 160504 0 Ingår i projekt 160501

Nätverk IT 160505 0 Ingår i projekt 160501

Figy elevdatorer 160506 0 Ingår i projekt 160501

Vux IT 160507 0 Ingår i projekt 160501

Adm personal (dator/iPad) 160508 0 Ingår i projekt 160501

Summa Barn- och utbildningsnämnd 3 902
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sida 4(16)Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Omsorgsnämnd

IT-utrustning OF 170000 393

Pågående. Under-/överskott från 

projekt 170001 och 170003 har 

flyttats till projekt 170000.

Vsh-system Magna Cura 170001 0
Underskottet har flyttats till projekt 

170000. - 37 tkr

IT-utrustning Expo 170003 0
Överskottet har flyttats till projekt 

170000.  +391 tkr

Vsh-system Combine 170002 4 820

Införandet av nytt 

verksamhetssystem har förskjutits i 

tid. Förvaltningen kommer påbörja 

införandet i augusti 2020.

Trygghetslarm 170100 1 794

Investeringar har förskjutits i tid pga 

larm i särskilt boende. Ny 

upphandling av trygghetslarm i 

ordinärt boende är planerad till 

2020.

Medicinskåp 170104 1 263

Investeringar i medicinskåp har 

förskjutits i tid. Upphandling 

planeras till 2020. 

Larm i särskilt boende 170101 0

Investeringar har förskjutits i tid pga 

avtalet med den upphandlade 

tjänsten inte höll den kvalitet som 

utlovats. Nytt trygghetslarm är 

upphandlat och införandet 

påbörjades 2019 och beräknas vara 

installerat på samtliga boenden 

2021. Överskottet 7966 tkr flyttas till 

projekt 170105. 

Trygghetslarm Phoniro 170105 7 939

Underskottet -27 tkr följer projektet. 

Överskottet från projekt 170101 har 

flyttats till projekt 170105. 

Digitala nycklar 170103 522

Investeringar har förskjutits i tid på 

grund av larm i särskilt boende, se 

projekt 170101. Byte av digitalt 

låssystem planeras till 2020. 

Säkerhet och brand 170102 2 328

Investeringar har förskjutits i tid på 

grund av larm i särskilt boende, se 

projekt 170101. 

Inventarier OF 170200 43 Pågående. 

Oförutsedda investeringar 170201 69 Pågående. 

Inventarier myndighet, 10 år 170202 7 Pågående. 

Inventarier hemtjänst 170203 -19 Pågående. 

Inventarier Säbo 170204 90 Pågående. 

Inventarier For/Bre 170205 66 Pågående. 

Inventarier LSS 170206 140 Pågående. 

Sängar, Liftar, Madrasser 170207 474 Pågående. 

Medicinteknisk utr 5 år 170209 784 Pågående. 

Inventarier HSL 10 år 170210 94 Pågående. 

Inventarier Draken 170211 800
Ny gruppbostad enl. LSS är planerad 

till 2020.

Inventarier Ling 170212 500
Ny servicebostad enl. LSS är 

planerad till 2020. 

Inventarier Expo 170213 2 325
Inventarier till Expo har förskjutits till 

2020 pga försenad inflyttning. 

Spoldesinfektor 170214 -23 Pågående. 

Inventarier Finngatan 170216 400
Ny lokal för korttidsboende/tillsyn 

enl. LSS är planerad till 2020.

Summa Omsorgsnämnd 24 810
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sida 5(16)Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Medborgarnämnd

Inventarier MBF 180001 1 197

Försenad investering som kommer 

under år 2020. Pga försening i 

ombyggnationen av polishuset

IT-utrustning MBF 180002 1 047

Försenad investering som kommer 

under år 2020. Pga försening i 

ombyggnationen av polishuset

Inventarier VAC 180003 89 Investering till verksamheten 2020

Inventarier fritidsgårdar 180004 63 Investering till verksamheten 2020

Verksamhetssystem IFO 180005 3 199
Påbörjad investering som löper 

under åren 2019-2021

Summa Medborgarnämnd 5 594
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sida 6(16)Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott

Stab

Inventarier tekn.kontor 200001 0

Underskott -799 tkr regleras i 

bokslut 2019,KS§4_200114.                                                               

70 tkr i invbudget 2020

IT-utrustning 200002 0

Underskott - 91 tkr regleras i bokslut 

2019, KS§4_200114.                                                                                                                                                                                      

160 tkr i invbudget 2020 

Lakvattenrening 200003 816 2361 tkr i invbudget 2020

Skyfallsvägar 200004 -134 300 tkr i invbudget 2020

Rensning Lagan 200005 700 2 000 tkr i invbudget 2020

Utredning översvämningsåtg 200006 469 Pågående

Summa Tekniskt utskott - Stab 1 851

Gata och Park

Beläggningar 210001 -120 7500 tkr i invbudget 2020

Förbättr gator/trottoarer 210002 5 300 tkr i invbudget 2020

Handikappåtgärder 210003 500 100 tkr i invbudget 2020

Trafiksäkerhetsåtg GC-vägar 210004 -13 300 tkr i invbudget 2020

Broar/viadukter 210005 1 736 500 tkr i invbudget 2020

Övriga inv gator 210006 1 191 Pågående

Väderskydd 210007 313 100 tkr i invbudget 2020

Väg 151 210008 133 Slutredovisas 2020

Storgatan gångfartsområde 210009 287 Pågående

Götav omb bro över GC-väg 210010 241 Pågående

Götavägen omb sektion 210012 124 Slutredovisas 2020.

Omv av väg Alvestavägen Ry 210014 840 Pågående

Inv omb förråd verkstad 210015 189 Pågående

Förstudie o renovering av viad 210016 215 Pågående

Åtgärder för centrumutveckling 210017 434 Pågående

Förstudie infrastr Gummifabrik 210018 1 928 2 mnkr i invbudget 2020

Hastighetsplan 210019 533 Pågående

Trafiklösning järnvägsplan 210020 500 Pågående

Trafikåtg Värnamo Hånger förs 210021 959 Pågående

Hållplats Lagastigen, Enehagen 210023 123 Pågående

Ny bussgatan 210024 1 528 Pågående

Omgestalning Köpmangatan 210025 999 Pågående

Trafikskyltning GC-passager 210026 99 Pågående

Parkering Gummifabriken 210027 3 043 Slutredovisas 2020

Ledn förnyelse, i samråd E.O.N 210028 -727 Pågående

Utsmyckning av rondeller 210030 588 300 kkr invbudget 2020

Vänster svängfält Nydalavägen 210031 672 Pågående

Storgatan Bredaryd 210033 743 Pågående

Cirkulationspl Vråenv kv Drake 210034 510 Pågående

Vråen centrum 210035 2 770 Pågående

GC-passage Salviavägen 210036 0 SLUTRED TU§202_191029

GC-passage Prostgårdvägen 210038 225 Pågående

Parkering Sörsjöområdet 210039 64 Pågående
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sida 7(16)Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Viadukten Etapp 2 210040 120 Pågående

Dike vid fabrik Hjälshammar 210041 -95 Slutredovisas 2020

Parkgatan, ny gatusektion 210042 295 Pågående

Förbättringar Hållplatser 210043 -270 Pågående

Trafiklösn korsn Ringv/Expov 210044 149 Pågående

Utred, bygga trafiklösn Kärlek 210045 0
Lämna tillbaka 500 tkr. Inte aktuellt 

för närvarande.

Utreda trafiklösning Götavägen 210047 500 Pågående

Samåkningsparkering Bredaryd 210050 -27 Slutredovisas 2020

Infarter samåkning 210051 -106 Slutredovisas 2020

Omb förrådet Nydalav 210052 -180 Pågående

Omb Smedgatan Bredaryd 210053 -9 Slutredovisas 2020

Trafiksäkerhetsåtg Lagastigen 210054 600 Pågående, Utförs 2020

GC-vägar för fördelning 211001 423 4140 tkr i invbudget 2020

GC-väg Hånger 211005 396 Pågående

Gc-väg inkl gc-passage Boaväge 211006 0 SLUTRED TU§203_191029

GC-väg Heligsjövägen Bredaryd 211008 447 Pågående

GC-led Värnamo Bredaryd 211009 3 691 Pågående

GC-väg Lundbyvägen 211010 -43 Slutredovisas 2020

GC-passage Sveavägen 211011 700 Pågående

GC-väg Västermogatan 211012 -180 Slutredovisas 2020

GC-väg Smultronvägen 211013 115 Slutredovisas 2020

Gångbro över Lagan 211014 -150 2,3 mnkr i invbudget 2020

Gatubelysning 212001 78 Pågående

Belysn gc-väg Enehag-Prostsjön 212002 42 Slutredovisas 2020

Belysn Apladalen 212005 -15 Slutredovisas 2020

Punktbelysn övergångss passage 212006 -55 Pågående

Fordon och maskiner 213001 2 083 4620 tkr i invbudget 2020

Parker 214001 982 Pågående

Upprustning lekplatser 214002 -159 Slutredovisas 2020

Parker, övriga orter 214003 0 Slutredovisad 2019

Inv enligt Bolaskogsmodellen 214004 -587 
100 tkr i invbudget 2020, resterande 

tas av projekt 214001

Apladalens entré 214005 -226 Slutredovisas 2020

Övr inv parker 214006 0 Slutredovisas 2020

Omb förrådet rör o skyltverkst 214007 168 Pågående

Bullervallar 214008 -223 Slutredovisas 2020

Ny marknadsstuga Apladalen 214010 250 Pågående

Solbacksgatan Bangårdsgatan 214011 192 Pågående

Enehagsskolan utemiljö etapp 2 214012 -142 Slutredovisas 2020

Laganstråket 214014 207 1300 tkr i invbudget 2020

Vråenparken 214015 1 571
Pågående. Kf§244-2019 medel 

överförts från projekt 210032

Rondeller (park) 214016 4 Slutredovisas 2020

Trädplanteringar park 214017 182 Pågående

GC-väg cupolen grönyta Park 214018 100 Pågående

Gåsaparken 214019 138 Pågående

Förnyelse Lagan  (PO) 214020 299 Pågående

Förnyelse grönytor 214021 3 Slutredovisas 2020

Ny rabatt Åbroparken 214022 34 Slutredovisas 2020

Apladalens byggnader 214023 1 357 Pågående
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Upprustning kyrktorget 214024 12 Slutredovisas 2020

Osudden utveckling av området 214025 389 Pågående

Trafikplats Nöbbele 214026 -95 Slutredovisas 2020

Skatepark 214027 -1 914 
Slutredovisas när P4 är färdig, delvis 

samprojekt. Gata ska betala 1 mnkr

Bredaryds Stadspark 214030 466 Pågående

Trädrestaurering 214031 6 Slutredovisas 2020

Apladalen växter Prästgården 214032 29 Slutredovisas 2020

Summa Tekniskt utskott Gata/Park 32 184

Fritidsavdelningen

Fritidsanläggningar 220001 680 Pågående

Spontanidrottsplatser centrum 220002 -89 Slutredovisas 2020

Toalettbyggn Osuddens badplats 220003 58 Slutredovisas 2020

Vandringsleder Bor 220004 -5 Slutredovisas 2020

Spontanidrottsplatser kransort 220005 -68 300 tkr i invbudget 2021

LONA Rekreationsstråk Fryele 220006 21 Slutredovisas 2020

Dammar vid Borgen 220007 176 Pågående

Utökning hälsocenter och motio 220008 1 945 Pågående

Konstgräsplan Forsheda 220009 326 Pågående

Superettan 220010 -423 Slutredovisas 2020

Inv Vmo simhall 220011 1 712 Pågående

Ridåvägg Sporthallen 220012 -390 Slutredovisas 2020

Förändring elljusspår Alandsry 220013 -136 Slutredovisas 2020

Sörsjö Ridbana 220014 -7 Slutredovisas 2020

Dammar i Alandsrydsbacken 220015 -4 Slutredovisas 2020

Konstgräsplan Gröndal 220016 -13 Slutredovisas 2020

Satsningar Borgens anläggning 220017 582 Pågående

Konstgräsyta Vråen 220018 -41 Slutredovisas 2020

Konstgräs Gröndadl 2015 220019 -64 Slutredovisas 2020

Borgenomr MTB spår 220020 -72 Slutredovisas 2020

Utegym Tinas Ö 220021 -233 Slutredovisas 2020

Parkering Borgen Arena 220022 -71 Slutredovisas 2020

Utemiljö Bors hög Fritids dela 220023 -12 Slutredovisas 2020

Snöslunga 220024 0
Finns inget behov lämnar tillbaks 90 

tkr.

Konstgräs Ljusseveka 220025 -3 Slutredovisas 2020

Redskapsbärare 220026 30 Slutredovisas 2020

Nytt låssystem idrottsanläggn 220027 590 Pågående

Konstsnö Borgen 220028 -8 Slutredovisas 2020

Reinv Vmo ishall isanläggn 220029 485 Pågående

Gräsklippare Finnvedssvallen 220030 210 Pågående

Isprepareringsmaskini 220031 320 Pågående

Stomsjö våtmark 220032 566 Pågående

Norrgårds våtmark 220033 165 Pågående

Summa Tekniskt utskott Fritid 6 227
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Fastighet

Inventarier off. Utrymmen 230001 62 Pågående

Städmaskiner lokalvården 230002 10 100 kkr i invbudget 2020

Energisparåtgärder 231001 890 Pågående

Oförutsedda fastigh invest 231005 796 Pågående

Lokalanpassning hemtjänst Två 231006 -11 Pågående

Primäranslutn värme Bors sk mf 231007 1 739 Pågående

Säkerhetsåtgärder, larmpolicy 231011 2 150 Pågående

Plan fastuh drift/invest 231012 -1 030 Pågående

Ventilationsomb 231014 2 284 Pågående

Inv övergripande styr och regl 231015 -74 
Slutredovisas 2020. Tas från 

oförutsedda fastomb.

Utemiljö Mossleskolan (SSch) 231016 -431 

Pågående.  Pengarna tas från  

planerat uh o utemiljö vid 

slutredovisning.

Utemiljö grundsk o fsk 231017 478 Pågående

Utemiljö Vallens Fsk (JB) 231018 0

SLUTRED TU§151_190829 

underskottet på -2475,025 tkr 

regleras i 2019 års bokslut. 

Utemiljö Bors högstadiskola 231019 -1 186 Slutredovisas 2020

Omb personallokal fastavd HusA 231025 0 SLUTRED TU§164_190910 

Solceller Rörstorpsgården 231031 137 Pågående

Omb o modernisering av Stadshu 231035 700 Pågående

Skoltomt Bolaskogen 231036 274 Pågående

Ombyggnad Tingssalen 231037 395 Pågående

Nytt passagesystem Stadshuset 231040 96 Slutredovisas 2020

Renovering lgh Västrabo 231041 1 038 Pågående

Gröndalsproj ny bollh o omb FP 231045 -88 
Pågående. Finns  4 mnkr under Kf att 

lyfta.

Kontaktcenter Stadshuset 231046 0
SLUTRED KF§205 191031 -1802,5 

regleras i 2019 års bokslut

Omklädningsrum Norregård 231047 3 466 Pågående

Mossleskolan ökad säkerh o bel 231048 2 142 Pågående

Aplarinken, ny avfuktningsanl 231049 0 Pågående

Talavidshallen, ny avfuktnanl 231050 0 Pågående

Omläggn tak Ohs bruksmuseum 231051 -356 Pågående

Utemiljö helhetslösn Östbosk 231052 189 Pågående

Ombyggnader Stadshuset 2019 231053 -18 Pågående

Luftrenare i textilslöjdsalar 231054 0

SLUTRED TKF151_190829 

underskottet -2475,025 kkr regleras i 

2019 års bokslut.

Apladalssk Hus E, nytt pentry 231056 46 Pågående

Omb kontor förrådet Nydalav 231057 -82 
82 tkr tas från oförutsedda fastomb 

231005

Ventilationsomb Hanahöjskolan 231058 1 988 Pågående

Utbygg av lastbrygga Hånger sk 231059 71 Pågående

Omb närvärme-Forsheda/Bredaryd 231061 -300 
Finansiering med energibesparande 

åtgärder 231001.

Förstudie mindre tillagn kök 233001 452 Pågående

Omb kök Linneberg 233002 12 287 Pågående
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Rydaholms sk omb kök 233003 0
SLUTRED KF§139 190619 -393,3 

regleras i 2019 års bokslut

Figy omb av kök och matsal 233004 2 134 12,5 mnkr i invbudget 2020

Omb kök Villa Villekulla 233005 124 Pågående

Storköksutrustning 233006 592 900 kkr i invbudget 2020

Östboskolan omb TK 233007 -4 504 Slutredovisas 2020

Tillagnkök o matsal Gröndal 233008 493 4 mnkr i 2020 års budget

Östboskolans tillagningskök 233009 -5 787 Slutredovisas 2020

Trälleborgssk, kök renov o omb 233010 -22 1 mnkr i invbudget 2020

Mossleskolan omb av kök 233011 2 695 6,5 mnkr i invbudget 2020

Pepparmyntans fsk omst servkök 233012 -51 
Pågående, finns 500 tkr att lyfta från 

Kf.

Nybyggnad fsk kv Dalen Mosslel 234001 4 892 Pågående

Ny fsk Rydaholm 4 avd 234004 5 722 5 mnkr i invbudget 2020

Ny fsk Bredaryd 2 avd 234005 -796 10 mnkr i invbudget 2020

Fsk paviljonger Vmo Väster 234008 -203 Slutredovisas 2020

Ny fsk Vmo Öster Magnusgatan 234009 -277 
Pågående, Finns budget 2020-2022 

totalt 45 mnkr

Ventilationsbyte Ekbackens fsk 234011 3 288 Pågående

Ny fsk Ekenhaga Vmo nr 3 4 avd 234012 -1 885 20 mnkr i invbudget 2020

Omb lokal Borbacka Villekulla 234013 4 Pågående

Omb Östboskolan Hus B grsk 235002 -3 016 Slutredovisas 2020

Hanahöjdskolan ändring slöjdsa 235003 0

SLUTRED KF§151_190829. -

2475,025 kkr regleras i 2019 års 

bokslut.

Ventilationsåtgärder Enehagssk 235004 0

Slutred TU§118_190514, 

Kf§139_190619 -339,3 kkr regleras i 

2019 års bokslut

Trafikmiljö Figy, estet, Kultu 235005 96 Pågående

Nya Replokaler Hus A Östboskol 235011 0 SLUTRED TU§165_190910 

Utbyggn skolgård Enehagen 235014 -119 Utredning pågår

Rörstorpsskolan idrottshall re 235016 2 592 Pågående

Kärda skola tillbyggn omkl. ru 235017 3 997 Pågående

Bredaryds skola ny musiksal 235018 2 000 Pågående

Ombyggnad Horda skola 235019 0 SLUTRED TU§151_190820

Ny idrottshall Trälleborgsskol 235020 -41 
4 mnkr finns sedan tidigare 

tilläggsbudg som ej är lyft

Om-/tillbyggnad Trälleborgssko 235021 -1 174 
Pågående, finns 33 mnkr under Kf 

att lyfta.

Utökat skolpaviljong Gröndalss 235022 0

SLUTRED §180_190926. Överskott 

+188,7 regleras i bokslut. Tidigare 

projekt 6988, TU§119.

Tillf skollokaler Rydaholms sk 235027 0

SLUTRED KF§151_190829 

underskottet -2475,025 kkr regleras i 

2019 års bokslut.

Omb Enehagens sk exp elevhälsa 235031 0

SLUTRED KF§151_190829 

underskott på 2475,025 kkr regleras 

i 2019 års bokslut.

Rörstorpsskolan, anpassn F-3 s 235032 1 119 Pågående

Mossleskolan, omb nya grupprum 235033 0

SLUTRED KF§134_190611 

överskottet +282,62 kkr regleras i 

2019 års bokslut.Stoppat 

20190527.Kan slutredovisas TU §130 

2016

Figy, omb lektionssalar, aula 235034 960 Pågående
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Omb ventilation Mossleskolan 235035 0

SLUTRED TU§179_190926. 

Underskott -4686,504 kkr regleras i 

2019 års bokslut.Stoppat 

20190527.Försäkringsärende. 

Rörstorpssk anpassn till F-3 235036 0
48 tkr budget bokats om från projekt 

235036 till 235032

Nybyggn grundsk Vmo västra F-6 235037 883 Pågående

Tillbyggn 2 kontor Bredarydssk 235038 0

SLUTRED KF§151_190829 

underskott på -2475,025 kkr regleras 

i 2019 års bokslut.

Omb handikappanp Forsh sk 235039 0

SLUTRED KF§151_190829 

underskott på -2475,025 kkr regleras 

i 2019 års bokslut.

Tillfälliga skollok Mosslesl 235040 0

SLUTRED TU§151_190829 

underskott på -2475,025 kkr regleras 

i 2019 års bokslut.

Tillfälliga skollok Trälleborg 235041 0

SLUTRED KF§151_190829 

underskott på -2475,025 kkr regleras 

i 2019 års bokslut.

Tillfälliga skollok Grönddalss 235042 0

SLUTRED KF§151_190829 

underskott på -2475,025 kkr regleras 

i 2019 års bokslut.

Summa Tekniskt utskott - Fastighet 41 830

Samhällsskydd

Åtg f minska översvämning 240001 2 894
Pågående, finns 3.85 mnkr under Kf 

att lyfta

Omr 5 kv Broarna Finngatan 240002 10 Pågående. 

Summa Tekniskt utskott - Samhällsskydd 2 904

Exploatering

Sanering fd Värnamotvätten 400005 -3 367 
Finansieras genom statsbidrag 

90 % och TF betalar 10%.

Prostsjön Vmo expl bo 410001 -13 

Pågående, Dialog med samhälls-

byggnadsförvaltningen ang 

detaljplanarbete.

Ekehaga etapp 2 Vmo expl bo 410008 83 Pågående 

Helmershus 5:89 Vmo expl bo 410011 -70 

Pågående, Dialog med samhälls-

byggnadsförvaltningen ang 

detaljplanarbete.

Ekenhaga etapp 1Vmo expl bo 410012 217 Pågående

Bredasten etapp 1-2 expl ind 420001 341 Pågående

Summa Tekniskt utskott - Exploatering -2 809 

Summa Kommunstyrelse - Tekniskt utskott Totalt 82 187

142



Bilaga 2

sida 12(16)Nämnd
Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Anslag som kräver kommunfullmäktiges beslut för anspråkstagande 

Gator och vägar mm

Åbroparken upprustning 210049 2 500 Lyfts från Kf 2020

Rönnegårdsvägen i Bredaryd 304055 1 100 Lyfts från Kf 2020

Samhällsskydd

Åtgärder mot översvämningsskador 240001 3 850 Lyfts från Kf 2020

Fastighet
Gröndalsprojekt, Ny bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets park 231045 4 000 Lyfts från Kf 2020

Fastighet, kök

Figy ombyggnad av kök och matsal 233004 4 000 Lyfts från Kf 2020

Mossleskolan Värnamo omb av kök 233011 1 000 Lyfts från Kf 2020

Pepparmyntants förskola(brf) renovering av kök, 

omställn till serveringskök 233012 500 Lyfts från Kf 2020

Fastighet, förskolor

Bredaryd, ny förskola 2 avdelningar 234005 10 000 Lyfts från Kf 2020

Ny förskola i Värnamo nr 3, 4 avdelningar 234012 10 000 Lyfts från Kf 2020

Fastighet, skolor
Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-/parkeringslösning 235021 33 000 Lyfts från Kf 2020

Övrigt

Investering för hållbar utveckling 100000 322 För nytt projekt

Summa Kommunfullmäktige 70 272

Anslag som kräver kommunstyrelsens beslut för anspråkstagande

KS ANSLAG FÖR INVESTERINGSAVVIKELSER OCH 

MINDRE TILLKOMMANDE INVESTERINGAR 100001 500

Budget 2 000 tkr, 1 258 tkr lyfts, 

kvarstående 742 tkr. Större behov år 

2020 än tidigare, 500 tkr av de 

kvarstående ombugdeteras.

FÖRSTUDIER, FÖRPROJEKTERING 100002 0
Budget 500 tkr, kvarstående 500 tkr. 

Avslutas, ombudgeteras ej. 

Summa Kommunstyrelse 500

TOTALSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 204 503
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Samhällsbyggnadsnämnden, Mark & Exploatering flyttas till Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Markförvärv 400001 10 070 Pågående

Bdg Arkeologi/geologi undersökning 400004 1 636 Pågående

Bdg Övriga orter 410000 0 Årligt anslag

Prostsjön Värnamo (Södra Ljuseveka) 410001 714 Pågående

Draken Vmo expl 410003 654 Pågående

Bredaryd Häggegård expl bostäder 410005 2 959 Pågående, färdigställs 2020

Mossle 16:20, Vmo expl bostäder 410006 30 694 Pågående, överklagat

Nöbbele Herrgård expl bostäder 410007 817 Pågående

Åminne Södra 410009 9 720 Pågående

Ekenhaga Fräkenv Vmo expl bostäder 410010 0 Färdigställt 2019

Helmershus 5:89 410011 501 Pågående

Vita rör expl industriomr 420002 0
Underskott  - 1 731 tkr. 

Slutredovisas

Bredasten etapp 3 expl industriomr 420003 26 599 Pågående

Summa Samhällsbyggnadsnämnden, Mark & exploatering 84 364

TOTALSUMMA Mark & exploatering 84 364
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VA (Avgiftsfinansierad verksamhet)

Övriga inventarier VA 301001 544 Pågående

Övervakningssystem VA 301002 -238 500 tkr invbudget 2020

Brandposter 301003 -83 200 tkr invbudget 2020

Reservtäkt Hindsen 301004 -146 
200 tkr i KF budget som inte 

är lyfta 2019

Vattentäkt Horda nya brunnar 301006 -90 
Pågående. Utredning pågår 

för vidare hantering.

Vattentäkt, nya brunnar Lj 301007 -226 

Ledningar kvar att bygga. 

Omfördela pengar från 

andra projekt.

Vattennivåmätning 301008 235 Pågående

Va nv Hindsen Huvudledning 301009 -352 Slutredovisas 2020

Va nv Hindsen områdesledning 301010 -19 Slutredovisas 2020

Va nv Hindsen stationer 301011 -107 Slutredovisas 2020

Adm av vattenmätare 301015 338 Pågående

VA Hamra 301016 -33 5 000 tkr i invbudget 2020

Värnamo pumpstation P8 301017 2 000 Pågående

Vattenverk utbyte UV-ljus 302001 396 Pågående

Vattenverk övriga orter 302002 0
Årliga anslag (år 2019: 

underskott - 925 tkr)

Statusvärd vattenverk Lj 302003 30 Pågående

Kärda tryckstegringsstation 302004 -880 
Gemensam upphandling för 

alla stationer 304003

Vattentorn Vråen 302005 443 Pågående

Ljusseveka vattenverk 302006 -17 Pågående

Tryckstegringsstation, Fo 302007 -1 017 
Gemensam upphandling för 

alla stationer projekt 304003

Värnamo avloppspumpstation 4, 303001 5 313 Pågående

Ohs avloppsreningsverk 303002 2 666 Pågående

Avloppspumpstationer 303003 0
Årliga anslag (år 2019: 

underskott -503 tkr)

Avloppsanläggning Gä 303004 160 Slutredovisas 2020 (UN)

Nöbbele SPU 303006 718

Asfaltering kvarstår. Ska 

sedan tillbaka till 

ledningsförnyelse 304050.

MARKANV FORSHEDA 5:108; Delex 303008 2 245 Pågående

Utbyte matarledn Vmo väster 304002 -2 Slutredovisas 2020 (JV)

Överföringsledn Br-På 304003 1 793 Pågående

Flödesmätning VA-ledningar 304004 168 Pågående

Överföringsledning Br-Stomsjö 304005 -5 432 
Slutredovisas 2020. TU är 

informerade.

Va-ledningar P12 Amaturg P1 304006 -229 Slutredovisas 2020 (JV)

Överföringsledning Vmo-Bor 304007 -3 326 

15 mnkr i KF -tilläggsbudg o 

16 mnkr  i 2020 års 

invbudget.

VA-sanering, Alvestav Ry 304012 -1 098 
Pågående, Projekten måste 

ses över på gata/VA.

Kvarteret Ynglingen Vråenparke 304014 1 033 Projektet pågår
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Servisledningar, vatten 304015 87
Pågående, regleras med 

projekt 304066 & 304067

Servisledningar, avlopp 304016 106 Pågående

Brunsbeteckning vid asfalt. 304028 -443 
300 tkr i 2020 års invbudget. 

Årliga anslag

Ledningsförnyelse 304050 -75 Pågående

Industrivägen Bredaryd 304053 35 Pågående

Infodring av flexibla foder 304054 0
Ingår i ledningsförnyelse 

304050.

VA-sanering, Rönnegårdsv 304055 -4 776 

Nya pengar finns från 

ledningsförnyelse projekt 

304050 år 2020.

VA-sanering, Åminne 304056 -414 
Projekten måste ses över på 

gata/VA.

VA Nöbbele 7:9 304058 -9 Förprojekteringskostnader

Relining Ågatan 304059 26 Slutredovisas 2020

Mossle SPU samt överföringsled 304060 -137 
Pågående inför det nya 

Mossleprojektet

Dike mellan Bureg-Hagag 304061 -13 Slutredovisas 2020

VA-sanering Nydalav 304062 39 Slutredovisas 2020

Brunnsrenovering 2018-2020 304063 341 Pågående

Nöbbele nytt bostadsomr 304064 -176 Projekteringskostnader

VA-Herrestad 304065 -63 
Pågående, finns 4 mnkr i 

2020 års buget

VA-servis till Bor 1:82 304066 0

Underskott - 585 tkr 

reglerats med projekt 

304015

VA-servis till Bor 3:33 304067 0
Underskott - 47 tkr reglerats 

med projekt 304015

Summa Tekniskt utskott - VA (Avgiftsfinansierad verksamhet) -685

Anslag som kräver kommunfullmäktiges beslut för anspråkstagande 

VA-verksamhet (Avgiftsfinansierad verksamhet)

Vatten

Reservtäkt, Hindsen 301004 200 Lyfts från Kf 2020

Värnamo avloppspumpstation 4, Ängen 303001 1 400 Lyfts från Kf 2020

Gällaryds avloppsreningsverk 303004 1 000 Lyfts från Kf 2020

Kärda avloppspumpstation P41, Hagaberg 302004 2 000 Lyfts från Kf 2020

Avlopp

Ohs avloppsreningsverk 303002 2 000 Lyfts från Kf 2020

VA Hamra 301016 1 000 Lyfts från Kf 2020

Ledningar

Överföringsledning Värnamo-Bor 304007 15 000 Lyfts från Kf 2020

Summa Kommunfullmäktige - VA (Avgiftsfinansierad verksamhet) 22 600

TOTALSUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 21 915
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Bilaga 5

sida 1(1)
Justering av investeringsbudget 2020

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnd

Projektnamn Projekt Belopp (tkr) Summa (tkr) Kommentarer

Projekt som utgår ur 2020 års budget, tas med i nämndernas investeringsplan 2021-2025

Upphandlingssystem 100127 -180 

Upphandlingssystemet är ett gemensamt 

system för Värnamo, Gislaved och Vaggeryd. 

De övriga kommunerna hade inte möjlighet 

att genomföra upphandlingen förrän år 2021, 

därför önskas att de 180 tkr tas bort ur 2020 

års budget. De 180 tkr kommer begäras på 

nytt år 2021.

Mossle 16:20 Vmo expl bostäder 410006 -22 500 

Förskjuts till 2021, medtaget i investeringplan 

2021-2025. Begärd ombdg fr 2019 på 30,7 

mnkr

TOTALSUMMA Justering av investeringsbudget 2020 -22 680 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.148

 1 (2)

Generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv och 
nya bolagsordningar för Värnamo kommuns 
majoritetsägda bolag

Ärendebeskrivning

Sedan i oktober 2019 har en översyn av de dokument, genom vilka 
ägaren Värnamo kommun beskriver sin vilja, ambition och mål 
med sina majoritetsägda bolag, pågått. Detta arbete har slutligen 
resulterat i förslag till nya dokument där samtliga bolagsstyrelser 
och styrelsen för Värnamo Stadshus AB enhälligt föreslår att dessa 
dokument ska fastställas och gälla från bolagens årsstämmor som 
hålls i maj månad 2019. Dokumenten är även granskade av 
sakkunnig jurist vid koncernens anlitade revisionsbolag.

Processen har haft följande steg:

1) Gemensam öppen diskussion med bolagsledningarna (okt 2019)
2) Gemensam VD-träff där nytt förslag togs fram och diskuterades 

(okt 2019)
3) Möte mellan Värnamo Stadshus AB och respektive 

dotterbolags presidium och verkställande direktör där förslaget 
diskuterades och justerades (vid ägarsamråd i nov 2019)

4) Träff mellan Värnamo Stadshus ABs VD och respektive bolags 
VD om uppdaterade förslag till nya dokument (dec 2019)

5) Förslaget diskuterades i styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
som beslutade att skicka förslagen på remiss till respektive 
dotterbolags styrelser (jan 2020)

6) Styrelsen för Värnamo Stadshus AB beslutade att överlämna 
förslag till nya ägarstyrningsdokument till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för godkännande (mar 2020) samt 
uppdrag till ombuden vid kommande bolagsstämma att 
fastställa dokumenten.

Beslutsförslag

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nya generella ägardirektiv för Värnamo kommuns majoritetsägda bolag 
enligt upprättat förslag, samt
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2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.148

 2 (2)

att ge respektive ombud i uppdrag att vid nästa bolagsstämma fastställa generella 
ägardirektiv för Värnamo kommuns majoritetsägda bolag.

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
Kjell Fransson
VD
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Fastställd av Kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. Sida 1 

 

Generella ägardirektiv för  

Värnamo kommuns majoritetsägda bolag  

Fastställda av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 

1 Inledning  

En stor del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är 

samlade i bolagen och deras ekonomiska utveckling har en stor betydelse för kommunens 

samlade ekonomi.   

För att det ska finnas skäl för kommunen att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten 

tillsammans med övrig kommunal verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för kommunen 

eller medborgarna och faller inom den kommunala kompetensen. Det är därför naturligt att 

bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och 

lämpligt. Härigenom åstadkoms ett effektivt resursutnyttjande.  

Ur demokratisynpunkt är det viktigt att såväl ägaren som allmänheten får information om hur 

den kommunala bolagsverksamheten bedrivs. Medborgarna ska känna förtroende för att styr-

ningen av kommunens bolag sker ändamålsenligt och effektivt. Sådan styrning förutsätter en 

aktiv och innehållsrik kommunikation mellan kommunen och bolagen. Dessutom är det syn-

nerligen angeläget att all verksamhet som bedrivs i bolagsform sker i öppenhet.  

1.1 Syftet med riktlinjerna  

Dessa riktlinjer ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för kommunens 

styrning av de majoritetsägda bolagen och ett sätt att stimulera till kommunikation mellan 

ägaren och bolagens ledningar.  

Riktlinjerna ska även tydliggöra rollfördelningen mellan kommunen, koncernstyrelsen samt 

stämman, styrelsen, ledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna i respektive bolag.   

Därutöver ska riktlinjerna ange de lagliga förutsättningarna för att driva kommunal verksamhet 

i bolagsform.  

1.2 Koncernens sammansättning 

Värnamo Stadshus AB ägs av Värnamo kommun till 100% och utgör moderbolaget i 

koncernen. Dotterbolag till Värnamo Stadshus AB är Värnamo Energi AB, Finn-

vedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Dessa bolag ägs 

till 100% av Värnamo Stadshus AB. 

 

Värnamo Energi AB äger i sin tur 100% av Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi 

Produktion AB. Dessa två bolag utgör dotterdotterbolag i koncernen. 

 

Värnamo Stadshus AB kallas nedan för moderbolaget. Värnamo Energi AB, Finn-

vedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB kallas nedan för 

dotterbolagen. Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB kallas nedan 

för dotterdotterbolagen. 
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2 Lagliga förutsättningar  

 

2.1 Kommunallag 

I 10 kap kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter 

till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska 

falla inom den kommunala kompetensen och att risken för kompetensöverskridande ska vara 

liten. 

Av 10 kap 3§ kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verksamhet 

i ett helägt aktiebolag. Bestämmelsen innebär att kommunfullmäktige ska   

 

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

3. utse samtliga styrelseledamöter, 

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan så-

dana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och  

6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privata utförare. 

Om kommunen äger betydande andel av bolag tillsammans med någon annan (delägda bolag) 

ska enligt 10 kap 4 § kraven i 3 § tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 

ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.  

Om bolagen genom avtal överlämnar skötseln av kommunal angelägenhet till en privat 

utförare ska bolaget kontrollera och följa upp verksamheten. Genom avtalet ska också 

tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att ges insyn i den verk-

samhet som lämnas över. Se Kommunallagen 10 kap. 7-9 §§. 

Med sådan verksamhet menas inte entreprenadarbeten utan överlämnandet av ansvaret 

för en hel verksamhet. 

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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2.2 Kommunalrättsliga principer  

Kommunala bolag har att vid driften av sin verksamhet iaktta kommunallagens regler (2 kap) 

om kommuners befogenheter. Det innebär att:  

a) verksamheten ska vara av allmänt intresse  

b) verksamheten ska ha anknytning till kommunens område eller medlemmar (lokalise-

ringsprincipen)  

c) uppgiften inte ska handhas av någon annan  

d) kommunmedlemmarna ska behandlas lika (likställighetsprincipen)  

e) bolaget inte får fatta beslut med retroaktiv verkan (tillbakaverkande kraft) till nackdel 

för kommunmedlemmarna  

f ) näringsverksamhet ska drivas utan vinstsyfte och innebär att tillhandahålla allmännyt-

tiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna (självkostnadsprincipen)  

g) bolaget får vidta åtgärder för att allmänt främja näringslivet men inte ge riktat stöd till 

enskilda personer eller företag  

Enligt praxis finns visst utrymme för att i enlighet med lokaliseringsprincipen göra insatser även 

utanför kommunens geografiska gräns, om insatserna bedöms vara av allmänt intresse för 

kommunmedlemmarna.   

Självkostnadsprincipen utgör ett tak för avgiftsuttag och är ett hinder för tillämpning av en 

marknadsmässig prissättning. Självkostnadsprincipen vilar bland annat på tanken om skydd för 

medborgarna mot monopolprissättning och olaga särbeskattning. I de fall det kommunala bo-

laget tillhandahåller tjänster på en konkurrensutsatt marknad föreligger inget behov av skydd 

mot monopolprissättning. Konkurrensutsatt verksamhet är dock inte generellt undantagen från 

självkostnadsprincipen.   

Självkostnadsprincipen gäller inte verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom 

eller kommunal fastighetsförvaltning samt kommunala bostadsaktiebolag enligt Lag om all-

männyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

Undantag från de kommunalrättsliga principerna kräver lagstöd. Beträffande lokaliserings- 

respektive självkostnadsprincipen är vissa verksamheter undantagna i lag, t ex elhandel, nätverk 

för el- och fjärrvärmeverksamhet. 

 

2.3 Offentlighetsprincipen   

Tryckfrihetsförordningens regler om rätt att ta del av allmän handling hos myndighet gäller 

även handlingar hos aktiebolag där kommunen utövar ett bestämmande inflytande, d v s äger 

aktier med mer än hälften av alla röster i bolaget och/eller har rätt att utse eller avsätta mer än 

hälften av ledamöterna i bolagets styrelse.   

För att uppfylla tryckfrihetsförordningens krav på skyndsam handläggning är det lämpligt att 

respektive bolagsstyrelse delegerar till verkställande direktören att fatta beslut om utlämnande 

av allmän handling och att denne ges rätt att i sin tur delegera saken vidare. 
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2.4 Meddelarfrihet 

Bolagens anställda har s k meddelarfrihet som regleras i tryckfrihetsförordningen och yttran-

defrihetsgrundlagen. Bolagen omfattas av lagen. 

 

2.5 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Enligt LOU är de kommunala bolagen s k upphandlande myndigheter. Det innebär att bolagen 

ska tillämpa lagen. 

 

2.6 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF) 

Denna lag omfattar även de kommunala bolagen avseende upphandling av byggentreprenader, 

varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

 

2.7 Etik i upphandlingar 

Värnamo kommuns bolag ska i sin verksamhet och i sina upphandlingar agera på ett etiskt 

korrekt sätt. Det betyder att bolagen även i sina upphandlingar av tjänster och entreprenader ska 

sträva efter att dessa uppdragstagare bedriver sina verksamheter i enlighet med lagar och för-

ordningar, och i enlighet med de i samhället etablerade ambitioner om goda anställningsför-

hållanden och ansvarstagande miljöpåverkan.   

 

 

3 En aktiv ägarroll  

Att vara aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksam-

hetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar i kommunens övriga verksamhet samt 

hur bolagsverksamheten sköts av styrelsen och företagsledningen. Även ägarens risker med 

verksamhetsformen ska utvärderas.  

Ett effektivt sätt för ägaren att styra sina bolag är genom att bilda bolagskoncern. Med koncern 

avses en grupp av bolag som har ägarsamband och som ägs av ett överordnat moderbolag. I en 

koncern kan ingå flera underkoncerner.  

3.1 Koncernbildning  

Värnamo kommun har valt att organisera de helägda aktiebolagen i en aktiebolagsrättslig 

koncern med moderbolag, dotterbolag och dotterdotterbolag. Värnamo Stadshus AB utgör 

moderbolag, nedan kallat Moderbolaget. Genom Moderbolaget avser ägaren Värnamo kommun 

att åstadkomma en professionell och aktiv ägarstyrning i samverkan med övriga bolag. Dess-

utom skapas förutsättningar för att samla bolagsfrågor i ett tydligt forum, där Moderbolagets 

styrelse har en given roll.  

3.2 Bolagskoncernens omfattning  

Moderbolag  

Värnamo Stadshus AB är moderbolag i Värnamo kommuns bolagskoncern. Bolaget ägs direkt 

av Värnamo kommun till 100 %.  
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Koncernstyrelsen  

Styrelsen i Värnamo Stadshus AB utgör koncernstyrelse och utses ur kretsen av ledamöterna 

och ersättare i kommunstyrelsen.  

Dotterbolag  

Värnamo Stadshus AB äger 100 % av följande bolag, som utgör dotterbolag i bolagskoncernen:  

- Finnvedsbostäder AB 

- Värnamo Energi AB 

- Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 

Dotterdotterbolag  

Följande bolag ägs för närvarande av dotterbolag och utgör dotterdotterbolag i bolagskoncer-

nen:  

- Värnamo Elnät AB ägs av Värnamo Energi AB 100 % 

- Värnamo Energi Produktion AB ägs av Värnamo Energi AB 100 % 

 

4 Förutsättningar för styrning  

Värnamo kommun ska styra sina bolag dels formellt genom olika styrdokument och dels in-

formellt genom samråd och kommunikation.  

Följande utgångspunkter gäller för att utveckla en aktiv ägarstyrning i samarbete med bolagen:  

- Bättre verksamhetssamordning av den totala kommunala organisationen (nämn-

der/bolag)   

- Förbättra och utveckla insyn och offentlighet i kommunens bolag  

- Skapa en gemensam kultur för den totala kommunala organisationen  

- Fortlöpande utveckla nya och passande former för bolags- och koncernfrågor  

- Kostnadseffektivitet bland annat genom att nyttja skattelagstiftningens regler för re-

sultatutjämning och koncernbidrag  

4.1 Styrdokument  

Värnamo kommuns bolag ska bedriva sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och med 

iakttagande av de styrdokument enligt nedan som kommunfullmäktige utfärdar.  

 

 

4.1.1 Bolagsordning  

Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör bindande di-

rektiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad bolagsordningen ska innehålla är 

reglerat i lag. Det specifika med kommunala bolag är att bolagsordningen förutom föremålet för 
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bolagets verksamhet även ska ange det kommunala ändamålet med verksamheten. Såväl fö-

remål som ändamål ska fastställas med iakttagande av reglerna om kommunal kompetens.  

Bolagsordningen ska tillsammans med ägardirektivet ge underlag för att bolagets verksamhet 

ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestäm-

melser.  

Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell natur och 

bestående karaktär.  

Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av respektive bolags 

bolagsstämma.  

4.1.2 Generella ägardirektiv för styrning  

Utöver bolagsordning och individuella ägardirektiv utfärdar kommunfullmäktige dessa ge-

mensamma generella ägardirektiv för styrning av Värnamo kommuns majoritetsägda bolag, 

vilka i tillämpliga delar gäller för samtliga bolag i bolagskoncernen.  

De generella ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag på alla nivåer i 

koncernen. Direktiven är därefter bindande för styrelsen och verkställande direktören så länge 

direktiven inte står i strid mot tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen 

har att följa. Ägardirektiv kräver ingen registrering och kan snabbt ändras vid behov.  

4.1.3 Individuella ägardirektiv 

I de individuella ägardirektiven avser ägaren dels att tydliggöra bolagsordningens beskrivning 

av föremålet för bolagets verksamhet och dels utveckla hur ändamålet med verksamheten ska 

uppnås. Det gäller både verksamhetsmål och ekonomiska mål.  

Kommunfullmäktige utfärdar individuella ägardirektiv för Moderbolaget och dess dotterbolag. 

De individuella ägardirektiven utformas i samråd mellan Moderbolaget, respektive bolag och 

kommunstyrelsen.   

Dotterbolagen utfärdar i sin tur ägardirektiv för dotterdotterbolagen med utgångspunkt från 

riktlinjerna i de generella ägardirektiven.   

De individuella ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag. Direktiven 

är därefter bindande för styrelsen och verkställande direktören så länge direktiven inte står i strid 

mot tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa. Ägardirektiv 

kräver ingen registrering och kan snabbt ändras vid behov.  

4.1.4 Övriga styrdokument  

Där det är tillämpligt ska bolagen i övrigt följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

från tid till annan utfärdade reglemente, policies, åtgärdsplaner, riktlinjer, föreskrifter, direktiv 

och övriga styrdokument, under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, 

tvingande lag eller annan författning.   

 

4.2 Informell styrning  

Utöver ovan nämnda formella styrdokument ska ägaren utöva en informell styrning i form av 

samråd och kommunikation med bolagen. Ägaren representeras i detta avseende av Moderbo-

lagets presidium, som ska ha återkommande samråd med respektive dotterbolag. Vid sådana 
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samråd ska behandlas frågor om bland annat bolagets mål, strategier, planer, uppföljning av 

verksamheten och ekonomi samt avstämning och eventuell korrigering av styrdokument.  

4.3 Styrning av minoritetsägda bolag som ägs direkt av Värnamo kommun  

Styrning av minoritetsägda bolag som ägs direkt av Värnamo kommun sker genom särskilda 

generella riktlinjer för bolag där Värnamo kommun är minoritetsägare fastställda av kom-

munfullmäktige.  

5 Rollfördelningen mellan kommunen, bolagen och de olika bolagsorganen  

Kommunfullmäktige avgör hur ägarfrågorna ska fördelas mellan fullmäktige, kommunstyrelsen 

och Moderbolaget och fastställer denna fördelning i reglemente för kommunstyrelsen respek-

tive ägardirektiv för Moderbolaget.  

5.1 Kommunfullmäktiges roll  

Kommunfullmäktige ska ha helhetsperspektiv på den totala kommunala organisationen. Full-

mäktige ska klargöra de strategiska målen för och inriktningen av bolagens verksamhet genom 

ägardirektiv. Fullmäktige ska ha en öppen kommunikation med bolagen genom att fullmäktiges 

ledamöter bereds möjlighet att årligen ställa frågor när bolagen presenterar bokslut och verk-

samhet. 

 5.1.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

  

Kommunallagen ställer krav på att fullmäktige ska ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar 

beslut i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Hit hör  

- Större strategiska investeringar  

- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller 

verksamhetsområde för bolaget     

- Större förvärv eller försäljning av fastigheter och anläggningar 

 

Vad som omfattas av punkterna ovan ska framgå av de individuella ägardirektiven och i tvek-

samma fall bedömas i samråd med Moderbolaget.  

Eventuella övriga frågor som ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande anges i 

de individuella ägardirektiven för respektive bolag.  

5.1.2 Kommunfullmäktiges godkännande  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder 

beslutas:  

- Ändring av bolagsordningen  

- Ändring av aktiekapitalet  

 

- Bildande eller förvärv av dotterbolag oavsett värde samt försäljning eller avveckling av 

dotterbolag av betydande värde  
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- Förvärv av aktier eller andelar i annat företag, om fullmäktiges godkännande är befogat 

med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt  

- Överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag till betydande värde  

- Deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt till betydande värde i 

företag som inte är helägt dotterbolag  

- Bildande av stiftelse  

5.1.3 Övriga frågor som ankommer på kommunfullmäktige  

Det ankommer på kommunfullmäktige att  

- utfärda generella och individuella ägardirektiv för såväl Moderbolaget som dotterbo-

lagen  

- utse styrelse och lekmannarevisorer i de helägda bolagen (Moderbolaget, dess dotter-

bolag och dess dotterdotterbolag)  

- besluta om kapitaltillskott till Moderbolaget  

- besluta om resultatmål och soliditetsmål (i de individuella ägardirektiven)  

- fastställa grunder för arvode till styrelserepresentanter och lekmannarevisorer  

- i förekommande fall formulera uppdrag till bolag samt fastställa ersättning för upp-

draget  

- ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och VD i de fall revisorerna 

inte har föreslagit ansvarsfrihet  

- utse ombud vid bolagsstämmor med Moderbolaget, dotterbolag och dotterdotterbola-

gen samt utfärda instruktioner för hur ombuden ska rösta på stämmorna. Till de frågor 

som behandlas av stämman hör att fastställa de av kommunfullmäktige utfärdade 

ägardirektiven för bolaget. 

5.2 Kommunstyrelsens roll  

5.2.1 Uppsiktsplikt  

Oavsett vem som utövar ägarrollen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över bolagen enligt 6 

kap 1 § 2 st kommunallagen.  

Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 

äger helt eller delvis. Uppsikten gäller främst bolagens ekonomi och hur bolagen efterlever det 

kommunala ändamålet med verksamheten och ägardirektiven. Uppsiktsplikten avser även 

övriga förhållanden av betydelse för kommunen.  

Kommunstyrelsen har vidare rätt att inspektera bolagen och deras verksamheter. För ändamålet 

har kommunstyrelsen rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
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5.2.2 Handlingar som bolaget ska lämna till kommunstyrelsen  

De av Moderbolaget helägda dotterbolagen ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl infor-

merad om sin verksamhet. Det innebär bland annat att bolagen ska översända följande hand-

lingar till kommunstyrelsen och Moderbolaget:  

a) protokoll från bolagsstämma – snarast efter justering av stämmoprotokollet  

b) årsredovisning, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport enligt av Mo-

derbolaget eller kommunen fastställd tidplan och instruktion 

c) underlag till sammanställd redovisning för kommunen enligt av Moderbolaget eller 

kommunen fastställd tidplan och instruktion  

d) ekonomisk rapport med kommentarer enligt av Moderbolaget eller kommunen fast-

ställd tidplan och instruktioner. Om särskilda skäl föreligger ska omgående rapport 

lämnas till kommunstyrelsen.  

e) budget för kommande år enligt av Moderbolaget eller kommunen fastställd tidplan och 

instruktion 

f) ekonomisk flerårsplan för de närmaste tre åren när så efterfrågas. Planen ska omfatta 

dels en förenklad resultaträkning för respektive år med redovisning av investeringar, 

finansiering och nyckeltal och dels en kortfattad verksamhetsbeskrivning enligt av 

Moderbolaget eller kommunen fastställd tidplan och instruktion 

Årsredovisningen enligt punkt b) ska bland annat innehålla en redogörelse för hur bolaget 

uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten, så som det beskrivs i ägardirektivet, samt att 

verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna.  

Rapporten för samma period som kommunen upprättar delårsrapport ska varje år vidarebe-

fordras till kommunfullmäktige för information. Rapporten integreras med kommunens de-

lårsrapport för samma period.  

I övrigt ska information lämnas när kommunstyrelsen så önskar eller Bolagets styrelse finner 

det lämpligt.  

5.3 Moderbolaget  

Moderbolaget ska utgöra ett verktyg för kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunal-

lagen över dotterbolagen i koncernen och därvid 

- svara för löpande samråd med dotterbolagen. Detta ska ske genom regelbundna möten 

mellan presidiet i Moderbolaget och presidierna i dotterbolagens styrelser. Båda parter 

har rätt att biträdas av tjänstemän i den omfattning man själv bedömer. Moderbolaget 

ska redovisa en tidplan för nämnda möten och kalla till dessa. Minnesanteckningar ska 

föras vid ägarsamråden och delges kommunstyrelsen,   

- svara för löpande kommunikation med dotterbolagen. Detta ska ske genom informella 

möten mellan tjänstemän som representerar Moderbolaget respektive dotterbolagen, 

- svara för beredning dels av generella ägardirektiv och riktlinjer för styrning av Vär-
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namo kommuns majoritetsägda bolag och dels av bolagsordningar och individuella 

ägardirektiv för respektive bolag,  

- svara för beredning och samordning av bolagskoncernens ekonomiska rapportering till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,   

- svara för beredning och samordning av frågor där kommunfullmäktige ska få tillfälle att 

ta ställning innan beslut fattas eller som kräver kommunfullmäktiges godkännande,  

 

Dotterbolagen ska fortlöpande hålla Moderbolaget väl informerat om sina respektive verk-

samheter. Förutom den dokumentation som enligt 5.2.2 ovan ska lämnas till kommunstyrelsen 

via Moderbolaget ska dotterbolagen till Moderbolaget även överlämna styrelseprotokoll alter-

nativt anslås på bolagets hemsida. Det ska ske snarast efter justeringen av protokollet.  

 

5.4 Bolagsstämman  

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är här ägaren utövar sitt i aktiebo-

lagslagen lagstadgade inflytande. Bolagsstämman är även ett forum för bolagets ägare att utöva 

formell ägarstyrning. Stämman ska ses som ett led i kommunikationen mellan ägare och bolag.  

Ordinarie bolagsstämman (årsstämman) ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande 

fall koncernårsredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras 

samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, under förutsättning att 

revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet. Om så inte är fallet ska frågan om ansvarsfrihet avgöras 

av kommunfullmäktige. Årsstämman ska vidare välja revisor i bolaget samt fastställa arvoden åt 

styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.  

Till bolagsstämma i respektive bolag ska kallelse ske på sätt som framgår av bolagsordningen. 

Kallelsen ska innehålla relevant information om de ärenden som ska behandlas av stämman.  

Till ordinarie bolagsstämman (årsstämman) ska varje ordinarie ledamot i moderbolaget inbju-

das att närvara. En samordning av årsstämmorna för samtliga kommunala bolag ska eftersträ-

vas. 

Vid bolagsstämma företräds ägaren av ombud. Att justera protokollet från bolagsstämman, 

jämte ordföranden, utses någon som har rösträtt på stämman.  

Protokoll från bolagsstämma ska tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lek-

mannarevisorer samt i tillämpliga delar publiceras på bolagets eller kommunens hemsida. 

Bolagsstämma kan genomföras som stämmosammanträde eller som stämma per capsulam 

(skrivbordsstämma). Även i sistnämnt fall ska protokoll från stämman upprättas och distri-

bueras enligt ovan.  

5.4.1 Stämmoombud  

Kommunfullmäktige utser stämmoombud i Moderbolaget, dotterbolag och dotterdotterbolag 

samt utfärdar instruktion för hur ombudet ska rösta på stämman. Instruktionen får endast avse 

ställningstaganden i ärenden om fastställande av resultat- och balansräkningen, resultatdispo-

sitioner enligt bolagsstyrelsens förslag, ställningstagande till ansvarsfrihet på det sätt reviso-

rerna föreslår samt fastställande av sådana ägardirektiv, riktlinjer för styrning av bolaget, upp-

drag och val som beslutats av kommunfullmäktige.  
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Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde där stämmoombudet utses ska gälla som 

fullmakt för ombudet att företräda ägaren på stämman.  

För frågor som - enligt avsnitt 5.1.1- 5.1.3 ovan - ska underställas fullmäktige innan beslut i 

förekommande fall fattas av bolagsstämman, ska fullmäktige även utfärda instruktion för hur 

ombudet ska rösta på stämman.    

Även när stämman genomförs per capsulam ska ägarens ombud förses med instruktion på 

motsvarande sätt.  

5.5 Bolagsstyrelsen  

Bolagets styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter.  

5.5.1 Styrelsens uppdrag  

Till skillnad från det kommunala förtroendeuppdraget, som bygger på samhällsplikt, är leda-

motskapet i en bolagsstyrelse ett sysslomannauppdrag i vilket man civilrättsligt åtar sig att 

fullgöra ett förvaltningsuppdrag. Styrelseledamoten förbinder sig således att verka för bolagets 

bästa i enlighet med vad som kommit till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. Utrymme för 

politisk aktivitet i strid mot vad fullmäktige avsett beträffande bolagets verksamhet finns därför 

inte.   

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att  

- fastställa strategin för och inriktningen på bolagets verksamhet  

- medverka till att Värnamo kommuns vision och övergripande mål uppfylls  

- ha helhetssyn och koncernperspektiv för uppdraget  

- tillsätta VD och säkerställa att bolaget har en effektiv ledning  

- besluta om firmateckning  

- se till att underställa kommunfullmäktige de frågor som enligt dessa riktlinjer är före-

mål för fullmäktiges godkännande respektive ställningstagande  

- se till att ägaren och övriga intressenter informeras om bolagets utveckling och eko-

nomiska situation  

- se till att redovisningen av bolagets ekonomi håller hög kvalitet och att bolaget följer de 

regler som gäller för dess verksamhet. Styrelsen ska för ändamålet årligen upprätta en 

plan för internkontrollen   

- fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål med 

verksamheten   

- kontinuerligt göra omvärlds- och riskanalys och se till att bolagets riskexponering är väl 

avvägd  

- följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvaltning samt kontinuerligt ut-
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värdera dennes insatser  

- kontinuerligt utvärdera styrelsens eget arbete (bl a kompetens, arbetsformer, organi-

sation, arbetsfördelning) och se till att brister åtgärdas  

- årligen utfärda arbetsordning för styrelsens arbete inklusive rapporteringsinstruktion.  

- utfärda instruktion för VD´s arbete  

I anslutning till kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning för respektive bolag ska 

lämnas information till kommunfullmäktige och till allmänheten om bolagets verksamhet. 

Kommunfullmäktiges ledamöter ska ges möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet vid 

detta tillfälle.  

Även allmänheten ska beredas möjlighet att vid samma tillfälle ställa frågor om bolagets 

verksamhet. Allmänhetens frågor ska anmälas till kommunkansliet senast en vecka före sam-

manträdet. 

Information ska dessutom lämnas i anslutning till sammanträde med kommunfullmäktige när 

Moderbolagets styrelse eller Kommunstyrelsen så påkallar.  

 

5.5.2 Val av styrelse  

Styrelseledamöter och -suppleanter utses av kommunfullmäktige för tiden från den första or-

dinarie bolagsstämma som hålls efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av 

motsvarande bolagsstämma fyra år senare. Valet av styrelse ska i enlighet med Aktiebolagsla-

gen 8 kap 8 § även ske på bolagsstämman.  

Mot bakgrund av bolagsstyrelsens rättsliga funktion ska bolagsstyrelser bemannas med beak-

tande av kompetens när det gäller företagsförvaltning. Det kan därför vara motiverat att kom-

munfullmäktige utser en eller flera personer som inte tas ur kretsen av förtroendevalda till 

ledamöter och/eller suppleanter i bolagsstyrelserna. Minst 2/3 av ledamöterna ska dock alltid 

utgöra politiskt förtroendevalda. 

Styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsförutsätt-

ningar i övrigt som erfordras för att kunna göra, i förhållande till företagsledningen, självstän-

diga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens 

uppgifter.  

Som huvudregel gäller att bolagens styrelser ska bestå av mellan tre och sju ledamöter med 

högst lika många suppleanter.  

5.5.2.1 Ordförandens särskilda uppgifter  

Följande uppgifter åligger styrelseordföranden särskilt:  

- organisera och leda styrelsens arbete  

- se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget och 

dess verksamhet och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna be-

drivas effektivt  

- upprätthålla kontakt och kommunikation med bolagets ägare  
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- ha fortlöpande kontakt med VD  

- se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag  

- kontrollera att styrelsens beslut verkställs  

- se till att styrelsen årligen utvärderar sitt och VD´s arbete  

- efter samråd med VD fastställa förslag till dagordning för styrelsesammanträdet 

5.5.2.2 Arbetstagarrepresentanter  

Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har enligt lag rätt att utse styrelseleda-

möter och suppleanter enligt lagen om styrelserepresentation. I bolag där styrelseledamöterna är 

politiskt utsedda kan undantag från denna lag göras. Principen i Värnamos bolagskoncern ska 

dock vara att bolagen med minst 25 anställda ska avtala med arbetstagarorganisationerna om att 

dessa får utse representanter som har rätt att delta och yttra sig på styrelsesammanträdena men 

som inte har rösträtt. Sådant avtal ska även innehålla bestämmelse om att arbetstagarrepresen-

tanterna ska iaktta samma sekretess som gäller för styrelsen.  

5.5.3 Publicering av protokoll från styrelsesammanträde  

Färdigt protokoll, i tillämpliga delar, från styrelsesammanträde ska efter sammanträdet publi-

ceras på bolagets eller kommunens hemsida.   

 

5.5.4 Styrelsearvoden  

De i Värnamos kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroende-

valda ska äga motsvarande tillämpning på styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmanna-

revisorerna i bolagen. Grunderna för ersättningarnas storlek fastställs av kommunfullmäktige. 

Vad gäller externa styrelserepresentanter har styrelsens ordförande, efter samråd med Moder-

bolagets ordförande och VD, möjlighet att, med avsteg från ovan nämnda bestämmelser, besluta 

om annan skälig ersättning.  

5.5.5 Utbildning  

Samtliga styrelseledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och berörda tjänstepersoner i bo-

lagen eller kommunen bör erbjudas särskild av Kommunstyrelsen eller Moderbolaget arran-

gerad styrelseutbildning.  

5.6 Verkställande direktör  

Tillsättning och entledigande av verkställande direktör i Moderbolaget sker av bolagets styrelse 

efter samråd med hela Kommunstyrelsen. 

Dotterbolagens styrelser tillsätter och entledigar verkställande direktör efter samråd med Vär-

namo Stadshus AB:s presidium.  

 

Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget och ska på bästa sätt tillvarata 

bolagets intresse. Det innebär att verkställande direktören ska verka för att kommunens ändamål 

med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrel-

sebeslut förverkligas. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
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styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning 

sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den 

informationen om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för 

sitt arbete.  

VD ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer. Av instruktionen ska VD´s 

beslutsbefogenheter framgå.   

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgär-

der.  

 

5.7 Bolagets revisorer  

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman utse yrkesrevisor för granskning av bolagets rä-

kenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

5.8 Lekmannarevisorer  

För samma tid som för styrelsen ska kommunfullmäktige utse lekmannarevisorer i de kom-

munägda företagen. Valet ska härefter anmälas på bolagsstämma. Normalt ska utses en lek-

mannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant för varje bolag.  

Lekmannarevisorerna har till uppgift att granska dels om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt gentemot ägarens beslut och 

direktiv och dels om den interna kontrollen är tillräcklig.  

6 Årsredovisningen  

Den finansiella rapporteringen av bolagets verksamhet ska ske utifrån gällande lagar och för-

ordningar och därutöver ange hur väl bolaget har uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten.  

6.1 Resultatdispositioner  

Moderbolaget fattar, efter samråd med dotterbolagens styrelseordförande och verkställande 

direktör, beslut om nivå på koncernbidrag som ska lämnas till eller från dotterbolagen. I grunden 

ska sådana koncernbidrag följa en upprättad plan. 

 

 

7 Försäkringar  

Varje bolag i Värnamo kommuns bolagskoncern ska ha VD- och styrelseförsäkring som täcker 

eventuellt skadeståndsansvar. Sådan försäkring kan tecknas av bolagen själva men kan också 

ske genom kommunens eller moderbolagets försorg. Kostnaden för premien belastar den som 

tecknar försäkringen. 

Lekmannarevisorerna omfattas av kommunens ansvarsförsäkring. 

- - - - 
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Riktlinjer och g  Generella ägardirektiv för  

Värnamo kommuns majoritetsägda bolag  

Fastställda av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 84. 

1 Inledning  

En stor del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är 

samlade i bolagen och deras ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större en stor 

betydelse för kommunens samlade ekonomi.   

För att det ska finnas skäl för kommunen att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten 

tillsammans med övrig kommunal verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för kommunen 

eller medborgarna och faller inom den kommunala kompetensen. Det är därför naturligt att 

bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och 

lämpligt. Härigenom åstadkoms ett effektivt resursutnyttjande.  

Ur demokratisynpunkt är det viktigt att såväl ägaren som allmänheten får information om hur 

den kommunala bolagsverksamheten bedrivs. Medborgarna ska känna förtroende för att styr-

ningen av kommunens bolag sker ändamålsenligt och effektivt. Sådan styrning förutsätter en 

aktiv och innehållsrik kommunikation mellan kommunen och bolagen. Dessutom är det syn-

nerligen angeläget att all verksamhet som bedrivs i bolagsform sker i öppenhet. och med full 

transparens. 

1.1 Syftet med riktlinjerna  

Dessa riktlinjer ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för kommunens 

styrning av de majoritetsägda bolagen och ett sätt att stimulera till kommunikation mellan 

ägaren och bolagens ledningar.  

Riktlinjerna ska även tydliggöra rollfördelningen mellan kommunen, koncernstyrelsen samt 

stämman, styrelsen, ledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna i respektive bolag.   

Därutöver ska riktlinjerna ange de lagliga förutsättningarna för att driva kommunal verksamhet 

i bolagsform.  

1.2 Koncernens sammansättning 

Värnamo Stadshus AB ägs av Värnamo kommun till 100% och utgör moderbolaget i 

koncernen. Dotterbolag till Värnamo Stadshus AB är Värnamo Energi AB, Finn-

vedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Dessa bolag ägs 

till 100% av Värnamo Stadshus AB. 

 

Värnamo Energi AB äger i sin tur 100% av Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi 

Produktion AB. Dessa två bolag utgör dotterdotterbolag i koncernen. 

 

Värnamo Stadshus AB kallas nedan för moderbolaget. Värnamo Energi AB, Finn-

vedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB kallas nedan för 

dotterbolagen. Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB kallas nedan 

för dotterdotterbolagen. 
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2 Lagliga förutsättningar  

 

2.1 Kommunallag 

I 3 10 kap 16 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelä-

genheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till 

bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen och att risken för kompetensöverskridande 

ska vara liten. 

Av 3 10 kap 17 3§ kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva 

verksamhet i ett helägt aktiebolag. Bestämmelsen innebär att kommunfullmäktige ska   

 

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

3. utse samtliga styrelseledamöter, 

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan så-

dana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och  

6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privata utförare. 

Om kommunen äger betydande andel av bolag tillsammans med någon annan (delägda bolag) 

ska enligt 3 10 kap 18 4 § kraven i 17 3 § tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 

ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.  

Om bolagen genom avtal överlämnar skötseln av kommunal angelägenhet till en privat 

utförare ska bolaget kontrollera och följa upp verksamheten. Genom avtalet ska också 

tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att ges insyn i den verk-

samhet som lämnas över. Se Kommunallagen 10 kap. 7-9 §§. 

Med sådan verksamhet menas inte entreprenadarbeten utan överlämnandet av ansvaret 

för en hel verksamhet. 

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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2.23 Kommunalrättsliga principer  

Kommunala bolag har att vid driften av sin verksamhet iaktta kommunallagens regler (2 kap) 

om kommuners befogenheter. Det innebär att:  

a) verksamheten ska vara av allmänt intresse  

b) verksamheten ska ha anknytning till kommunens område eller medlemmar (lokalise-

ringsprincipen)  

c) uppgiften inte ska handhas av någon annan  

d) kommunmedlemmarna ska behandlas lika (likställighetsprincipen)  

e) bolaget inte får fatta beslut med retroaktiv verkan (tillbakaverkande kraft) till nackdel 

för kommunmedlemmarna  

f ) näringsverksamhet ska drivas utan vinstsyfte och innebär att tillhandahålla allmännyt-

tiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna (självkostnadsprincipen)  

g) bolaget får vidta åtgärder för att allmänt främja näringslivet men inte ge riktat stöd till 

enskilda personer eller företag  

Enligt praxis finns visst utrymme för att i enlighet med lokaliseringsprincipen göra insatser även 

utanför kommunens geografiska gräns, om insatserna bedöms vara av allmänt intresse för 

kommunmedlemmarna.   

Självkostnadsprincipen utgör ett tak för avgiftsuttag och är ett hinder för tillämpning av en 

marknadsmässig prissättning. Självkostnadsprincipen vilar bland annat på tanken om skydd för 

medborgarna mot monopolprissättning och olaga särbeskattning. I de fall det kommunala bo-

laget tillhandahåller tjänster på en konkurrensutsatt marknad föreligger inget behov av skydd 

mot monopolprissättning. Konkurrensutsatt verksamhet är dock inte generellt undantagen från 

självkostnadsprincipen.   

Självkostnadsprincipen gäller inte verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom 

eller kommunal fastighetsförvaltning samt kommunala bostadsaktiebolag enligt Lag om all-

männyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

Undantag från de kommunalrättsliga principerna kräver lagstöd. Beträffande lokaliserings- 

respektive självkostnadsprincipen är vissa verksamheter undantagna i lag, t ex elhandel, nätverk 

för el- och fjärrvärmeverksamhet. 

 

2.3 Offentlighetsprincipen   

Tryckfrihetsförordningens regler om rätt att ta del av allmän handling hos myndighet gäller 

även handlingar hos aktiebolag där kommunen utövar ett bestämmande inflytande, d v s äger 

aktier med mer än hälften av alla röster i bolaget och/eller har rätt att utse eller avsätta mer än 

hälften av ledamöterna i bolagets styrelse.   

För att uppfylla tryckfrihetsförordningens krav på skyndsam handläggning är det lämpligt att 

respektive bolagsstyrelse delegerar till verkställande direktören att fatta beslut om utlämnande 

av allmän handling och att denne ges rätt att i sin tur delegera saken vidare. 
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2.4 Meddelarfrihet 

Bolagens anställda har s k meddelarfrihet som regleras i tryckfrihetsförordningen och yttran-

defrihetsgrundlagen. Bolagen omfattas av lagen. 

 

2.5 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Enligt LOU är de kommunala bolagen s k upphandlande myndigheter. Det innebär att bolagen 

ska tillämpa lagen. 

 

2.6 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF) 

Denna lag omfattar även de kommunala bolagen avseende upphandling av byggentreprenader, 

varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

 

2.7 Etik i upphandlingar 

Värnamo kommuns bolag ska i sin verksamhet och i sina upphandlingar agera på ett etiskt 

korrekt sätt. Det betyder att bolagen även i sina upphandlingar av tjänster och entreprenader ska 

sträva efter att dessa uppdragstagare bedriver sina verksamheter i enlighet med lagar och för-

ordningar, och i enlighet med de i samhället etablerade ambitioner om goda anställningsför-

hållanden och ansvarstagande miljöpåverkan.   

 

 

3 En aktiv ägarroll  

Att vara aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksam-

hetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar i kommunens övriga verksamhet samt 

hur bolagsverksamheten sköts av styrelsen och företagsledningen. Även ägarens risker med 

verksamhetsformen ska utvärderas.  

Ett effektivt sätt för ägaren att styra sina bolag är genom att bilda bolagskoncern. Med koncern 

avses en grupp av bolag som har ägarsamband och som ägs av ett överordnat moderbolag. I en 

koncern kan ingå flera underkoncerner.  

3.1 Koncernbildning  

Värnamo kommun har valt att organisera de helägda aktiebolagen i en aktiebolagsrättslig 

koncern med moderbolag, dotterbolag och dotterdotterbolag. Värnamo Stadshus AB utgör 

moderbolag, nedan kallat Moderbolaget. Genom Moderbolaget avser ägaren Värnamo kommun 

att åstadkomma en professionell och aktiv ägarstyrning i samverkan med övriga bolag. Dess-

utom skapas förutsättningar för att samla bolagsfrågor i ett tydligt forum, där Moderbolagets 

styrelse har en given roll.  

3.2 Bolagskoncernens omfattning  

Moderbolag  

Värnamo Stadshus AB är moderbolag i Värnamo kommuns bolagskoncern. Bolaget ägs direkt 

av Värnamo kommun till 100 %.  
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Koncernstyrelsen  

Styrelsen i Värnamo Stadshus AB utgör koncernstyrelse och utses ur kretsen av ledamöterna 

och ersättare i kommunstyrelsen.  

Dotterbolag  

Värnamo Stadshus AB äger 100 % av följande bolag, som utgör dotterbolag i bolagskoncernen:  

- Finnvedsbostäder AB 

- Värnamo Energi AB 

- Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 

Dotterdotterbolag  

Följande bolag ägs för närvarande av dotterbolag och utgör dotterdotterbolag i bolagskoncer-

nen:  

- Värnamo Elnät AB ägs av Värnamo Energi AB 100 % 

- Värnamo Energi Produktion AB ägs av Värnamo Energi AB 100 % 

- Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre (VVBGC) ägs av Värnamo Energi AB 

100 % 

- Studentbostäder i Värnamo AB ägs av Finnvedsbostäder AB 100 % 

 

4 Förutsättningar för styrning  

Värnamo kommun ska styra sina bolag dels formellt genom olika styrdokument och dels in-

formellt genom samråd och kommunikation.  

Följande utgångspunkter gäller för att utveckla en aktiv ägarstyrning i samarbete med bolagen:  

- Bättre verksamhetssamordning av den totala kommunala organisationen (nämn-

der/bolag)   

- Förbättra och utveckla insyn och offentlighet i kommunens bolag  

- Skapa en gemensam kultur för den totala kommunala organisationen  

- Fortlöpande utveckla nya och passande former för bolags- och koncernfrågor  

- Kostnadseffektivitet bland annat genom att nyttja skattelagstiftningens regler för re-

sultatutjämning och koncernbidrag  

4.1 Styrdokument  

Värnamo kommuns bolag ska bedriva sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och med 

iakttagande av de styrdokument enligt nedan som kommunfullmäktige utfärdar.  
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4.1.1 Bolagsordning  

Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör bindande di-

rektiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad bolagsordningen ska innehålla är 

reglerat i lag. Det specifika med kommunala bolag är att bolagsordningen förutom föremålet för 

bolagets verksamhet även ska ange det kommunala ändamålet med verksamheten. Såväl fö-

remål som ändamål ska fastställas med iakttagande av reglerna om kommunal kompetens.  

Bolagsordningen ska tillsammans med ägardirektivet ge underlag för att bolagets verksamhet 

ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestäm-

melser.  

Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell natur och 

bestående karaktär.  

Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av respektive bolags 

bolagsstämma.  

4.1.2 Generella ägardirektiv för styrning  

Utöver bolagsordning och individuella ägardirektiv utfärdar kommunfullmäktige dessa ge-

mensamma generella ägardirektiv för styrning av Värnamo kommuns majoritetsägda bolag, 

vilka i tillämpliga delar gäller för samtliga bolag i bolagskoncernen.  

De generella ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag på alla nivåer i 

koncernen. Direktiven är därefter bindande för styrelsen och verkställande direktören så länge 

direktiven inte står i strid mot tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen 

har att följa. Ägardirektiv kräver ingen registrering och kan snabbt ändras vid behov.  

4.1.3 Individuella ägardirektiv 

I de individuella ägardirektiven avser ägaren dels att tydliggöra bolagsordningens beskrivning 

av föremålet för bolagets verksamhet och dels utveckla hur ändamålet med verksamheten ska 

uppnås. Det gäller både verksamhetsmål och ekonomiska mål.  

Kommunfullmäktige utfärdar individuella ägardirektiv för Moderbolaget och dess dotterbolag. 

De individuella ägardirektiven utformas i samråd mellan Moderbolaget, respektive bolag och 

kommunstyrelsen.   

Dotterbolagen utfärdar i sin tur ägardirektiv för sina dotterbolag (dotterdotterbolagen) med 

utgångspunkt från riktlinjerna i de generella ägardirektiven.   

De individuella ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag. Direktiven 

är därefter bindande för styrelsen och verkställande direktören så länge direktiven inte står i strid 

mot tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa. Ägardirektiv 

kräver ingen registrering och kan snabbt ändras vid behov.  

4.1.4 Övriga styrdokument  

Där det är tillämpligt ska bolagen i övrigt följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

från tid till annan utfärdade reglemente, policies, åtgärdsplaner, riktlinjer, föreskrifter, direktiv 

policies, program, riktlinjer, direktiv och övriga styrdokument, under förutsättning att dessa inte 

strider mot bolagsordningen, tvingande lag eller annan författning.   
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4.2 Informell styrning  

Utöver ovan nämnda formella styrdokument ska ägaren utöva en informell styrning i form av 

samråd och kommunikation med bolagen. Ägaren representeras i detta avseende av Moderbo-

lagets presidium, som ska ha återkommande samråd med respektive dotterbolag. Vid sådana 

samråd ska behandlas frågor om bland annat bolagets mål, strategier, planer, uppföljning av 

verksamheten och ekonomi samt avstämning och eventuell korrigering av styrdokument.  

4.3 Styrning av delägda minoritetsägda bolag som ägs direkt av Värnamo kommun  

Styrning av delägda minoritetsägda bolag som ägs direkt av Värnamo kommun sker genom 

särskilda generella riktlinjer för bolag där Värnamo kommun är minoritetsägare fastställda av 

kommunfullmäktige.  

5 Rollfördelningen mellan kommunen, bolagen och de olika bolagsorganen  

Kommunfullmäktige avgör hur ägarfrågorna ska fördelas mellan fullmäktige, kommunstyrelsen 

och Moderbolaget och fastställer denna fördelning i reglemente för kommunstyrelsen respek-

tive ägardirektiv för Moderbolaget.  

5.1 Kommunfullmäktiges roll  

Kommunfullmäktige ska ha helhetsperspektiv på den totala kommunala organisationen. Full-

mäktige ska klargöra de strategiska målen för och inriktningen av bolagens verksamhet genom 

ägardirektiv. Fullmäktige ska ha en öppen kommunikation med bolagen genom att fullmäktiges 

ledamöter bereds möjlighet att årligen ställa frågor när bolagen presenterar bokslut och verk-

samhet. 

 5.1.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande  

Kommunallagen ställer krav på att fullmäktige ska ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar 

beslut i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Hit hör  

- Större strategiska investeringar  

- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller 

verksamhetsområde för bolaget     

- Större förvärv eller försäljning av fastigheter och anläggningar 

 

Vad som omfattas av punkterna ovan ska framgå av de individuella ägardirektiven och i tvek-

samma fall bedömas i samråd med Moderbolaget.  

Eventuella övriga frågor som ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande anges i 

de individuella ägardirektiven för respektive bolag.  

5.1.2 Kommunfullmäktiges godkännande  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder 

beslutas:  

- Ändring av bolagsordningen  
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- Ändring av aktiekapitalet  

 

- Bildande eller förvärv av dotterbolag oavsett värde samt försäljning eller avveckling av 

dotterbolag av betydande värde  

- Förvärv av aktier eller andelar i annat företag, om fullmäktiges godkännande är befogat 

med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt  

- Överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag till betydande värde  

- Deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt till betydande värde i 

företag som inte är helägt dotterbolag  

- Bildande av stiftelse  

5.1.3 Övriga frågor som ankommer på kommunfullmäktige  

Det ankommer på kommunfullmäktige att  

- utfärda generella och individuella ägardirektiv för såväl Moderbolaget som dotterbo-

lagen  

- godkänna aktieägaravtal i delägda bolag  

- utse styrelse och lekmannarevisorer i de helägda bolagen (Moderbolaget, och dess 

dotterbolag och dess dotterdotterbolag)  

- besluta om kapitaltillskott till Moderbolaget  

- i förekommande fall ta ställning till bolagens verksamhetsplaner   

- besluta om resultatmål och soliditetsmål (i de individuella ägardirektiven)  

- fastställa grunder för arvode till styrelserepresentanter och lekmannarevisorer  

- i förekommande fall formulera uppdrag till bolag samt fastställa ersättning för upp-

draget  

- ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och VD i de fall revisorerna 

inte har föreslagit ansvarsfrihet  

- utse ombud vid bolagsstämmor med Moderbolaget, och dess dotterbolag och dotter-

dotterbolagen samt utfärda instruktioner för hur ombuden ska rösta på stämmorna. Till 

de frågor som behandlas av stämman hör att fastställa de av kommunfullmäktige ut-

färdade ägardirektiven för bolaget. 

5.2 Kommunstyrelsens roll  

5.2.1 Uppsiktsplikt  

Oavsett vem som utövar ägarrollen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över bolagen enligt 6 

kap 1 § 2 st kommunallagen.  
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Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 

äger helt eller delvis. Uppsikten gäller främst bolagens ekonomi och hur bolagen efterlever det 

kommunala ändamålet med verksamheten och ägardirektiven. Uppsiktsplikten avser även 

övriga förhållanden av betydelse för kommunen.  

Kommunstyrelsen har vidare rätt att inspektera bolagen och deras verksamheter. För ändamålet 

har kommunstyrelsen rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

 

5.2.2 Handlingar som bolaget ska lämna till kommunstyrelsen  

De av Moderbolaget helägda dotterbolagen ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl infor-

merad om sin verksamhet. Det innebär bland annat att bolagen ska översända följande hand-

lingar till kommunstyrelsen och Moderbolaget:  

a) protokoll från bolagsstämma – snarast efter justering av stämmoprotokollet  

b) årsredovisning, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport enligt av Mo-

derbolaget eller kommunen fastställd tidplan och instruktion 

c) underlag till sammanställd redovisning för kommunen enligt av Moderbolaget eller 

kommunen fastställd tidplan och instruktion  

d) kvartalsvis ekonomisk rapport med kommentarer enligt av Moderbolaget eller kom-

munen fastställd tidplan och instruktioner. Om särskilda skäl föreligger ska omgående 

rapport lämnas till kommunstyrelsen.  

e) budget för kommande år enligt av Moderbolaget eller kommunen fastställd tidplan och 

instruktion 

f) ekonomisk flerårsplan för de närmaste tre åren när så efterfrågas. Planen ska omfatta 

dels en förenklad resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av in-

vesteringar, finansiering och nyckeltal och dels en kortfattad verksamhetsbeskrivning 

enligt av Moderbolaget eller kommunen fastställd tidplan och instruktion 

Årsredovisningen enligt punkt b) ska bland annat innehålla en redogörelse för hur bolaget 

uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten, så som det beskrivs i ägardirektivet, samt att 

verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna.  

Rapporten för första halvåret samma period som kommunen upprättar delårsrapport ska varje år 

vidarebefordras till kommunfullmäktige för information. Rapporten integreras med kommunens 

delårsrapport för samma period.  

I övrigt ska information lämnas när kommunstyrelsen så önskar eller Bolagets styrelse finner 

det lämpligt.  

5.3 Moderbolaget  

Moderbolaget ska utgöra ett verktyg för kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunal-

lagen över dotterbolagen i koncernen och därvid 
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- svara för löpande samråd med dotterbolagen. Detta ska ske genom regelbundna möten 

mellan presidiet i Moderbolaget och presidierna i dotterbolagens styrelser. Båda parter 

har rätt att biträdas av tjänstemän i den omfattning man själv bedömer. Moderbolaget 

ska redovisa en tidplan för nämnda möten och kalla till dessa. Minnesanteckningar ska 

föras vid ägarsamråden och delges kommunstyrelsen,   

- svara för löpande kommunikation med dotterbolagen. Detta ska ske genom informella 

möten mellan tjänstemän som representerar Moderbolaget respektive dotterbolagen, 

- svara för beredning dels av generella ägardirektiv och riktlinjer för styrning av Vär-

namo kommuns majoritetsägda bolag och dels av bolagsordningar och individuella 

ägardirektiv för respektive bolag,  

- svara för beredning och samordning av bolagskoncernens ekonomiska rapportering till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,   

- svara för beredning och samordning av frågor där kommunfullmäktige ska få tillfälle att 

ta ställning innan beslut fattas eller som kräver kommunfullmäktiges godkännande,  

 

Dotterbolagen ska fortlöpande hålla Moderbolaget väl informerat om sina respektive verk-

samheter. Förutom den dokumentation som enligt 5.2.2 ovan ska lämnas till kommunstyrelsen 

via Moderbolaget ska dotterbolagen till Moderbolaget även överlämna styrelseprotokoll alter-

nativt anslås på bolagets hemsida. Det ska ske snarast efter justeringen av protokollet.  

 

5.4 Bolagsstämman  

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är här ägaren utövar sitt i aktiebo-

lagslagen lagstadgade inflytande. Bolagsstämman är även ett forum för bolagets ägare att utöva 

formell ägarstyrning. Stämman ska ses som ett led i kommunikationen mellan ägare och bolag.  

Ordinarie bolagsstämman (årsstämman) ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande 

fall koncernårsredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras 

samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, under förutsättning att 

revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet. Om så inte är fallet ska frågan om ansvarsfrihet avgöras 

av kommunfullmäktige. Årsstämman ska vidare välja revisor i bolaget samt fastställa arvoden åt 

styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.  

Till bolagsstämma i respektive bolag ska kallelse ske på sätt som framgår av bolagsordningen. 

Kallelsen ska innehålla relevant information om de ärenden som ska behandlas av stämman.  

Till ordinarie bolagsstämman (årsstämman) ska varje ordinarie ledamot i moderbolaget inbju-

das att närvara. En samordning av årsstämmorna för samtliga kommunala bolag ska eftersträ-

vas. 

Vid bolagsstämma företräds ägaren av ombud. Att justera protokollet från bolagsstämman, 

jämte ordföranden, utses någon som har rösträtt på stämman.  

Protokoll från bolagsstämma ska tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lek-

mannarevisorer samt i tillämpliga delar publiceras på bolagets eller kommunens hemsida. 

Bolagsstämma kan genomföras som stämmosammanträde eller som stämma per capsulam 

(skrivbordsstämma). Även i sistnämnt fall ska protokoll från stämman upprättas och distri-

bueras enligt ovan.  
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5.4.1 Stämmoombud  

Kommunfullmäktige utser stämmoombud i Moderbolaget, och dess dotterbolag och dotterdot-

terbolag samt utfärdar instruktion för hur ombudet ska rösta på stämman. Instruktionen får 

endast avse ställningstaganden i ärenden om fastställande av resultat- och balansräkningen, 

resultatdispositioner enligt bolagsstyrelsens förslag, ställningstagande till ansvarsfrihet på det 

sätt revisorerna föreslår samt fastställande av sådana ägardirektiv, riktlinjer för styrning av 

bolaget, uppdrag och val som beslutats av kommunfullmäktige.  

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde där stämmoombudet utses ska gälla som 

fullmakt för ombudet att företräda ägaren på stämman.  

För frågor som - enligt avsnitt 5.1.1- 5.1.3 ovan - ska underställas fullmäktige innan beslut i 

förekommande fall fattas av bolagsstämman, ska fullmäktige även utfärda instruktion för hur 

ombudet ska rösta på stämman.    

Även när stämman genomförs per capsulam ska ägarens ombud förses med instruktion på 

motsvarande sätt.  

5.5 Bolagsstyrelsen  

Bolagets styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter.  

5.5.1 Styrelsens uppdrag  

Till skillnad från det kommunala förtroendeuppdraget, som bygger på samhällsplikt, är leda-

motskapet i en bolagsstyrelse ett sysslomannauppdrag i vilket man civilrättsligt åtar sig att 

fullgöra ett förvaltningsuppdrag. Styrelseledamoten förbinder sig således att verka för bolagets 

bästa i enlighet med vad som kommit till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. Utrymme för 

politisk aktivitet i strid mot vad fullmäktige avsett beträffande bolagets verksamhet finns därför 

inte.   

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att  

- fastställa strategin för och inriktningen på bolagets verksamhet  

- medverka till att ägarens mål Värnamo kommuns vision och övergripande mål uppfylls  

- ha helhetssyn och koncernperspektiv för uppdraget  

- tillsätta VD och säkerställa att bolaget har en effektiv ledning  

- besluta om firmateckning  

- se till att underställa kommunfullmäktige de frågor som enligt dessa riktlinjer är före-

mål för fullmäktiges godkännande respektive ställningstagande  

- se till att aktieägaren och omvärlden ägaren och övriga intressenter informeras om bo-

lagets utveckling och ekonomiska situation  

- se till att redovisningen av bolagets ekonomi håller hög kvalitet och att bolaget följer de 
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regler som gäller för dess verksamhet. Styrelsen ska för ändamålet årligen upprätta en 

plan för internkontrollen   

- fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål med 

verksamheten   

- kontinuerligt göra omvärlds- och riskanalys och se till att bolagets riskexponering är väl 

avvägd  

- följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvaltning samt årligen kontinuer-

ligt utvärdera dennes insatser  

- årligen kontinuerligt utvärdera styrelsens eget arbete (bl a kompetens, arbetsformer, 

organisation, arbetsfördelning) och se till att brister åtgärdas  

- årligen utfärda arbetsordning för styrelsens arbete inklusive rapporteringsinstruktion. 

Denna ska årligen överlämnas till moderbolaget  

- utfärda instruktion för VD´s arbete  

I anslutning till kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning för respektive bolag ska 

lämnas information till kommunfullmäktige och till allmänheten om bolagets verksamhet. 

Kommunfullmäktiges ledamöter ska ges möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet ska 

finnas vid detta tillfälle.  

Även allmänheten ska beredas möjlighet att vid samma tillfälle ställa frågor om bolagets 

verksamhet. Allmänhetens frågor ska anmälas till kommunkansliet senast en vecka före sam-

manträdet. 

Information ska dessutom lämnas i anslutning till sammanträde med kommunfullmäktige när 

Moderbolagets styrelse eller Kommunstyrelsen så påkallar.  

 

5.5.2 Val av styrelse  

Styrelseledamöter och -suppleanter utses av kommunfullmäktige för tiden från den första or-

dinarie bolagsstämma som hålls efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av 

motsvarande bolagsstämma fyra år senare. Valet av styrelse ska i enlighet med Aktiebolagsla-

gen 8 kap 8 § även ske på bolagsstämman.  

Mot bakgrund av bolagsstyrelsens rättsliga funktion ska bolagsstyrelser bemannas med beak-

tande av kompetens när det gäller företagsförvaltning. Det kan därför vara motiverat att kom-

munfullmäktige utser en eller flera personer som inte tas ur kretsen av förtroendevalda till 

ledamöter och/eller suppleanter i bolagsstyrelserna. Även kommunala tjänstemän kan utses på 

samma premisser. Minst 2/3 av ledamöterna ska dock alltid utgöra politiskt förtroendevalda. 

Styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsförutsätt-

ningar i övrigt som erfordras för att kunna göra, i förhållande till företagsledningen, självstän-

diga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens 

uppgifter.  

Som huvudregel gäller att bolagens styrelser ska bestå av mellan tre och sju ledamöter med 

högst lika många suppleanter.  
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5.5.2.1 Ordförandens särskilda uppgifter  

Följande uppgifter åligger styrelseordföranden särskilt:  

- organisera och leda styrelsens arbete  

- se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget och 

dess verksamhet och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna be-

drivas effektivt  

- upprätthålla kontakt och kommunikation med bolagets ägare  

- ha fortlöpande kontakt med VD  

- se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag  

- kontrollera att styrelsens beslut verkställs  

- se till att styrelsen årligen utvärderar sitt och VD´s arbete  

- efter samråd med VD fastställa förslag till dagordning för styrelsesammanträdet 

5.5.2.2 Arbetstagarrepresentanter  

Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har enligt lag rätt att utse styrelseleda-

möter och suppleanter enligt lagen om styrelserepresentation. I bolag där styrelseledamöterna är 

politiskt utsedda kan undantag från denna lag göras. Principen i Värnamos bolagskoncern ska 

dock vara att bolagen med minst 25 anställda ska avtala med arbetstagarorganisationerna om att 

dessa får utse representanter som har rätt att delta och yttra sig på styrelsesammanträdena men 

som inte har rösträtt. Sådant avtal ska även innehålla bestämmelse om att arbetstagarrepresen-

tanterna ska iaktta samma sekretess som gäller för styrelsen.  

5.5.3 Publicering av protokoll från styrelsesammanträde  

Färdigt protokoll, i tillämpliga delar, från styrelsesammanträde ska efter sammanträdet publi-

ceras på bolagets eller kommunens hemsida.   

 

5.5.4 Styrelsearvoden  

De i Värnamos kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroende-

valda ska äga motsvarande tillämpning på styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmanna-

revisorerna i bolagen. Grunderna för ersättningarnas storlek fastställs av kommunfullmäktige. 

Vad gäller externa styrelserepresentanter har styrelsens ordförande, efter samråd med Moder-

bolagets ordförande och VD, möjlighet att, med avsteg från ovan nämnda bestämmelser, besluta 

om annan skälig ersättning.  

5.5.5 Utbildning  

Samtliga styrelseledamöter, suppleanter, och lekmannarevisorer och berörda tjänstepersoner i 

bolagen eller kommunen bör erbjudas genomgå särskild av Kommunstyrelsen eller Moderbo-

laget arrangerad styrelseutbildning.  
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5.6 Verkställande direktör  

Tillsättning och entledigande av verkställande direktör i Moderbolaget sker av bolagets styrelse 

efter samråd med hela Kommunstyrelsen. 

Dotterbolagens Bolagets styrelse tillsätter och entledigar verkställande direktör efter samråd 

med kommunstyrelsen Värnamo Stadshus AB:s presidium.  

 

Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget och ska på bästa sätt tillvarata 

bolagets intresse. Det innebär att verkställande direktören ska verka för att kommunens ändamål 

med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrel-

sebeslut förverkligas. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning 

sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den 

informationen om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för 

sitt arbete.  

VD ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer. Av instruktionen ska VD´s 

beslutsbefogenheter framgå.   

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgär-

der.  

 

5.7 Bolagets revisorer  

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman utse yrkesrevisor för granskning av bolagets rä-

kenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

5.8 Lekmannarevisorer  

För samma tid som för styrelsen ska kommunfullmäktige utse lekmannarevisorer i de kom-

munägda företagen. Valet ska härefter anmälas på bolagsstämma. Normalt ska utses en lek-

mannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant för varje bolag.  

Lekmannarevisorerna har till uppgift att granska dels om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt gentemot ägarens beslut och 

direktiv och dels om den interna kontrollen är tillräcklig.  

6 Årsredovisningen  

Den finansiella rapporteringen av bolagets verksamhet ska ske utifrån gällande lagar och för-

ordningar och därutöver ange hur väl bolaget har uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten.  

6.1 Resultatdispositioner  

Moderbolaget fattar, efter samråd med dotterbolagens styrelseordförande och verkställande 

direktör, beslut om nivå på koncernbidrag som ska lämnas till eller från dotterbolagen. I grunden 

ska sådana koncernbidrag följa en upprättad plan. 

 

 

7 Försäkringar  

Varje bolag i Värnamo kommuns bolagskoncern ska ha VD- och styrelseförsäkring som täcker 

eventuellt skadeståndsansvar. Sådan försäkring kan tecknas av bolagen själva men kan också 
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ske genom kommunens eller moderbolagets försorg. Kostnaden för premien belastar den som 

tecknar försäkringen. 

Lekmannarevisorerna omfattas av kommunens ansvarsförsäkring. 

- - - - 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.162

 1 (2)

Generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv och 
nya bolagsordningar för Värnamo kommuns 
majoritetsägda bolag

Ärendebeskrivning

Sedan i oktober 2019 har en översyn av de dokument, genom vilka 
ägaren Värnamo kommun beskriver sin vilja, ambition och mål 
med sina majoritetsägda bolag, pågått. Detta arbete har slutligen 
resulterat i förslag till nya dokument där samtliga bolagsstyrelser 
och styrelsen för Värnamo Stadshus AB enhälligt föreslår att dessa 
dokument ska fastställas och gälla från bolagens årsstämmor som 
hålls i maj månad 2019. Dokumenten är även granskade av 
sakkunnig jurist vid koncernens anlitade revisionsbolag.

Processen har haft följande steg:

1) Gemensam öppen diskussion med bolagsledningarna (okt 2019)
2) Gemensam VD-träff där nytt förslag togs fram och diskuterades 

(okt 2019)
3) Möte mellan Värnamo Stadshus AB och respektive 

dotterbolags presidium och verkställande direktör där förslaget 
diskuterades och justerades (vid ägarsamråd i nov 2019)

4) Träff mellan Värnamo Stadshus ABs VD och respektive bolags 
VD om uppdaterade förslag till nya dokument (dec 2019)

5) Förslaget diskuterades i styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
som beslutade att skicka förslagen på remiss till respektive 
dotterbolags styrelser (jan 2020)

6) Styrelsen för Värnamo Stadshus AB beslutade att överlämna 
förslag till nya ägarstyrningsdokument till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för godkännande (mar 2020) samt 
uppdrag till ombuden vid kommande bolagsstämma att 
fastställa dokumenten.

Beslutsförslag

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt individuellt ägardirektiv för Värnamo Stadshus AB enligt upprättat 
förslag, 

180



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.162

 2 (2)

att anta förslag till ny bolagsordning för Värnamo Stadshus AB, samt

att ge ombudet i uppdrag att vid nästa bolagsstämma fastställa individuellt 
ägardirektiv samt bolagsordning för Värnamo Stadshus AB.

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
Kjell Fransson
VD
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Individuella ägardirektiv för Värnamo Stadshus AB 
 

 

Allmänt 

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till generella ägardirektiv som upprättas av 

Värnamo kommun. 

 

 

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN  

 

Allmänt 

Värnamo kommuns bolagskoncern omfattar moderbolaget Värnamo Stadshus AB och 

dess tre helägda bolag Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo 

Kommunala Industrifastigheter AB. Energibolaget äger i sin tur hela eller delar av några 

mindre företag. 

 

Ändamål med verksamhet (affärsidé) 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utgöra en effektiv organisation för styrning, 

uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- och majoritetsägda bolag. 

 

Bolaget ska vara ett verktyg för kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen.  

Uppdragets omfattning framgår av de generella ägardirektiven för Värnamo kommuns 

majoritetsägda bolag punkt 5.3. 

 

Bolaget ska föra en kontinuerlig och konstruktiv dialog med samtliga dotterbolag. 

Förhållanden av större vikt ska snarast rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Bolaget ska upprätta koncernredovisning och i anslutning till detta utfärda riktlinjer till 

dotterbolagen för deras medverkan. Samråd ska ske med Värnamo kommuns 

ekonomiavdelning. 

 

Bolaget ska i samråd med övriga bolag i koncernen upphandla och fatta beslut om 

anlitande av revisionsbyrå för hela bolagskoncernen. 

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige 

också förverkligas i bolaget och dess dotterbolag. 
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B. EKONOMI  

 

Allmänt 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. 

 

Mål för årligt resultat  

Bolagets nettokostnader finansieras i första hand genom direkt utdelning alternativt 

koncernbidrag från dotterbolagen. Inriktningen ska vara att bolagets kostnader varje år 

ska täckas helt av utdelning alternativt koncernbidrag.  

 

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)  

Bolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en utdelning som är skälig med hänsyn till 

bolagets resultat och ekonomiska ställning. Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 

året efter verksamhetsåret. 

 

Finansiering  

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning. Ägaren ska ställa säkerhet. Detta ska ske genom 

kommunal borgen. 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Värnamo Stadshus AB till 

Värnamo kommun betala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga 

ränteskillnaden mellan belåning med respektive utan kommunal borgen. 

 

 

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR 

BESLUT  

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de 

generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

Bolaget ska vid köp eller försäljning av hela eller delar av företag/bolag först efterfråga 

kommunfullmäktiges ställningstagande. 

 

 

D. ÖVRIGT  

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende 

frågor om bl a ledarskap, HR, upphandling och inköp samt försäkringar ska gemensamt 

utvecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen. Syftet med samarbetet är att 

uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll som ägare (koncernnytta). 

 

Bolaget ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå 

kostnadssynergier.  

 

 

_ _ _ _ 
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Värnamo Stadshus AB    

Org. Nr 556827-5076  

 

Bolagsordning 
 

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Värnamo Stadshus AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål att som moderbolag äga och förvalta aktier och andelar i Värnamo kommuns 

hel- och majoritetsägda bolag. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom ramen för de kommunala befogenheterna och med 

iakttagande av lokaliseringsprincipen, utgöra en effektiv organisation för styrning, uppföljning och 

förvaltning av Värnamo kommuns hel- och majoritetsägda bolag. 

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

I bolaget skall finnas lägst 2.000 aktier och högst 8.000 aktier.      

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 

 

§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) fastställelse av koncernresultat- och koncernbalansräkning 

c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

d) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 

i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 

grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 85. 1 

 

Individuella ägardirektiv för Värnamo Stadshus AB 
 

Allmänt 

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till riktlinjer och generella ägardirektiv som 

upprättas av Värnamo kommun. 

 

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN  

 

Allmänt 

Värnamo kommuns bolagskoncern omfattar moderbolaget Värnamo Stadshus AB och 

dess tre helägda bolag Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo 

Kommunala Industrifastigheter AB. Energibolaget och bostadsbolaget äger i sin tur hela 

eller delar av några mindre företag. 

 

Ändamål med verksamhet (affärsidé) 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utgöra en effektiv organisation för styrning, 

uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- och majoritetsägda bolag. 

 

Bolaget ska vara ett verktyg för kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen.  

Uppdragets omfattning framgår av de generella ägardirektiven för Värnamo kommuns 

majoritetsägda bolag punkt 5.3. 

 

Bolaget ska föra en kontinuerlig och konstruktiv dialog med samtliga dotterbolag. 

Förhållanden av större vikt ska snarast rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Bolaget ska upprätta koncernredovisning och i anslutning till detta utfärda riktlinjer till 

dotterbolagen för deras medverkan. Samråd ska ske med Värnamo kommuns 

ekonomiavdelning. 

 

Bolaget ska i samråd med övriga bolag i koncernen upphandla och fatta beslut om 

anlitande av revisionsbyrå för hela bolagskoncernen. 

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige 

också förverkligas i bolaget och dess dotterbolag. 

 

 

B. EKONOMI  

 

Allmänt 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. på affärsmässiga 

grunder. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 85. 2 

 

 

Mål för årligt resultat  

Bolagets nettokostnader finansieras i första hand genom direkt utdelning alternativt 

koncernbidrag från dotterbolagen. Inriktningen ska vara att bolagets kostnader varje år 

ska täckas helt av utdelning alternativt koncernbidrag.  

 

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)  

Bolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en utdelning som är skälig med hänsyn till 

bolagets resultat och ekonomiska ställning. Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 

året efter verksamhetsåret. 

 

Finansiering  

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning. Ägaren ska ställa säkerhet. Detta ska ske genom 

kommunal borgen. 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Värnamo Stadshus AB till 

Värnamo kommun betala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga 

ränteskillnaden mellan belåning med respektive utan kommunal borgen. 

 

 

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR 

BESLUT  

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de 

generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

Bolaget ska vid köp eller försäljning av hela eller delar av företag/bolag först efterfråga 

kommunfullmäktiges ställningstagande. 

 

 

D. ÖVRIGT  

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende 

frågor om bl a ledarskap, HR och personalpolitik, upphandling och inköp samt 

försäkringar ska gemensamt utvecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen. 

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll 

som ägare (koncernnytta). 

 

Bolaget ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå 

kostnadssynergier.  

 

 

_ _ _ _ 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 80. Sida 1 
 

Värnamo Stadshus AB    

Org. Nr 556827-5076  

 

Bolagsordning 
 

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Värnamo Stadshus AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål att som moderbolag äga och förvalta aktier och andelar i Värnamo kommuns 

hel- och majoritetsägda bolag. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom ramen för de kommunala befogenheterna och med 

iakttagande av lokaliseringsprincipen, utgöra en effektiv organisation för styrning, uppföljning och 

förvaltning av Värnamo kommuns hel- och majoritetsägda bolag. 

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

I bolaget skall finnas lägst 2.000 aktier och högst 8.000 aktier.      

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 

 

§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 80. Sida 2 
 

 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) fastställelse av koncernresultat- och koncernbalansräkning 

c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

d) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 

i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 

grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun. 

 

                             

189



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.163

 1 (2)

Generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv och 
nya bolagsordningar för Värnamo kommuns 
majoritetsägda bolag

Ärendebeskrivning

Sedan i oktober 2019 har en översyn av de dokument, genom vilka 
ägaren Värnamo kommun beskriver sin vilja, ambition och mål 
med sina majoritetsägda bolag, pågått. Detta arbete har slutligen 
resulterat i förslag till nya dokument där samtliga bolagsstyrelser 
och styrelsen för Värnamo Stadshus AB enhälligt föreslår att dessa 
dokument ska fastställas och gälla från bolagens årsstämmor som 
hålls i maj månad 2019. Dokumenten är även granskade av 
sakkunnig jurist vid koncernens anlitade revisionsbolag.

Processen har haft följande steg:

1) Gemensam öppen diskussion med bolagsledningarna (okt 2019)
2) Gemensam VD-träff där nytt förslag togs fram och diskuterades 

(okt 2019)
3) Möte mellan Värnamo Stadshus AB och respektive 

dotterbolags presidium och verkställande direktör där förslaget 
diskuterades och justerades (vid ägarsamråd i nov 2019)

4) Träff mellan Värnamo Stadshus ABs VD och respektive bolags 
VD om uppdaterade förslag till nya dokument (dec 2019)

5) Förslaget diskuterades i styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
som beslutade att skicka förslagen på remiss till respektive 
dotterbolags styrelser (jan 2020)

6) Styrelsen för Värnamo Stadshus AB beslutade att överlämna 
förslag till nya ägarstyrningsdokument till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för godkännande (mar 2020) samt 
uppdrag till ombuden vid kommande bolagsstämma att 
fastställa dokumenten.

Beslutsförslag

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt individuellt ägardirektiv för Värnamo Energikoncern enligt upprättat 
förslag, 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.163

 2 (2)

att anta förslag till ny bolagsordning för Värnamo Energi AB enligt upprättat 
förslag, samt

att ge ombudet i uppdrag att vid nästa bolagsstämma fastställa individuellt 
ägardirektiv för Värnamo Energikoncern samt bolagsordning för Värnamo Energi 
AB.

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
Kjell Fransson
VD
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 1 

 

Individuella ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen 
 

Allmänt 

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till generella ägardirektiv som upprättas av 

Värnamo kommun. I tillämpliga delar gäller dessa direktiv också för dotterbolagen till 

Värnamo Energi AB. 

 

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN  

 

Allmänt 

Värnamo Energikoncernen omfattar f n tre bolag: moderbolaget Värnamo Energi AB, 

samt de helägda dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. 

De krav som ställs på verksamheten nedan avser den samlade koncernen, men gäller i 

tillämpliga delar även för respektive helägt dotterbolag. 

I Värnamo Energi bedrivs handel med el, värmeverksamhet, kommunikationsverksamhet, 

gasdistribution samt relaterad tjänsteförsäljning. 

Värnamo Elnät svarar för eldistributionen inom bolagets distributionsområde 

Värnamo Energi Produktion äger f n koncernens vindkraftstillgångar i Vallerstad Vind 

AB (25 %:s ägarandel) och Klämman Vind AB (5 %:s ägarandel). 

 

 

Ändamål med verksamhet (affärsidé) 

Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda sina kunder energi och IT- kommunikation 

genom en väl utbyggd infrastruktur. Det innebär att Värnamo Energi tar ansvar för 

samhällets utveckling och ger sina kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. 

Värnamo Energis agerande ska präglas av en hög servicegrad och närhet samt en god 

kompetens. 

Värnamo Energis huvudsakliga verksamhetsområde är Värnamo kommun samt 

närliggande regioner.  

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige 

också förverkligas i bolaget och dess dotterbolag. 

 

 

B. EKONOMI  

 

Allmänt 

Verksamheten i Värnamo Energi som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska 

bedrivas på affärsmässiga grunder. För bolagets verksamhet i övrigt ska de 

kommunalrättsliga principerna i kommunallagen gälla i tillämpliga delar. 

 

Mål för soliditet  

Koncernens soliditet bör vara över 30 %.  
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 2 

 

Mål för årligt resultat  

Koncernens långsiktiga mål för kapitalavkastning ska på justerat eget kapital för hela 

energikoncernen uppgå till minst 6 procentenheter över genomsnittet av femårig 

statsobligationsränta föregående år. 

 

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)  

Moderbolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en årlig utdelning om minst 6 % på 

justerat eget kapital för hela energikoncernen. 

Vinstutdelning kan ske endera som direkt utdelning alternativt som koncernbidrag. Vid 

koncernbidrag ska beloppet justeras med hänsyn till skatteeffekter på ett för Värnamo 

Energi kostnadsneutralt sätt. 

Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 året efter verksamhetsåret. 

 

Ovan angivna utdelningsmål kan reduceras om koncernens soliditet inte uppgår till minst 

25 % eller av annat skäl som beslutas av ägaren. 

 

Finansiering  

Värnamo Energis verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom 

internt genererade medel och/eller upplåning. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i 

form av borgen. 

 

Värnamo Energi ska verka för att lånefinansieringen till viss del sker genom att ta upp så 

kallade Gröna lån. 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Värnamo Energi till Värnamo 

kommun betala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga 

ränteskillnaden mellan belåning med respektive utan kommunal borgen. 

 

 

 

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR 

BESLUT 

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de 

generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

 

För Värnamo Energi ska härutöver investeringar överstigande 75 miljoner kronor alltid 

tillställas kommunfullmäktige för godkännande.  

 

D. ÖVRIGT  

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende 

frågor om bl a ledarskap, HR, upphandling och inköp samt försäkringar ska gemensamt 

utvecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen. 

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll 

som ägare (koncernnytta). 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 3 

 

Värnamo Energi ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att 

uppnå kostnadssynergier. 

 

 

_ _ _ _ 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. Sida 1 
 

Värnamo Energi AB    

Org. Nr 556052-6872  

 

Bolagsordning 
 

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Värnamo Energi AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål att producera, distribuera och försälja energi, att driva elnätsverksamhet och 

att driva kommunikationsnät för data samt därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av energi och 

elektronisk kommunikation. I detta ingår att enligt god teknisk praxis och med optimalt 

resursutnyttjande tillhandahålla energiförsörjning, infrastruktur för energi och elektronisk 

kommunikation, samt att aktivt äga och förvalta aktier och andelar i intresseföretag. 

  

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på 

affärsmässig grund. För bolagets verksamhet i övrigt ska de kommunalrättsliga principerna i 

kommunallagen gälla i tillämpliga delar.  

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.224.000 kronor och högst 16.896.000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

I bolaget skall finnas lägst 4.224 aktier och högst 16.896 aktier.      

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 

 

§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. Sida 2 
 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.  

 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget Värnamo Stadshus AB äger rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 

dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun.                             
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 86. 1 

 

Individuella ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen 
 

Allmänt 

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till riktlinjer och generella ägardirektiv som 

upprättas av Värnamo kommun. I tillämpliga delar gäller dessa direktiv också för 

dotterbolagen till Värnamo Energi AB. 

 

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN  

 

Allmänt 

Värnamo Energikoncernen omfattar f n tre fyra bolag: moderbolaget Värnamo Energi 

AB, samt de helägda dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion 

AB samt Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC). De krav som ställs 

på verksamheten nedan avser den samlade koncernen, men gäller i tillämpliga delar även 

för respektive helägt dotterbolag. 

I Värnamo Energi bedrivs handel med el, fjärrvärmeverksamhet, värmeverksamhet, 

kommunikationsverksamhet, gasdistribution och samt relaterad tjänsteförsäljning samt 

energirelaterad tjänsteförsäljning. 

Värnamo Elnät svarar för eldistributionen inom bolagets distributionsområde 

Värnamo Energi Produktion äger f n koncernens vindkraftstillgångar i Vallerstad Vind 

AB (25 %:s ägarandel) och Klämman Vind AB (5 %:s ägarandel). 

 

 

Ändamål med verksamhet (affärsidé) 

Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda sina kunder energi och IT- kommunikation 

genom en väl utbyggd infrastruktur. Det innebär att Värnamo Energi tar ansvar för 

samhällets utveckling och ger sina kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. 

Värnamo Energis agerande ska präglas av en hög servicegrad och närhet samt en god 

kompetens. 

Värnamo Energis huvudsakliga verksamhetsområde är Värnamo kommun samt för 

elhandel även närliggande regioner.  

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige 

också förverkligas i bolaget och dess dotterbolag. 

 

Värnamo Energis verksamhet ska på övergripande nivå styras av ett balanserat målkort 

med målområdena: 

- Ekonomi 

- Kunder 

- Medarbetare 

- Miljö 

- Utveckling 

197



Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 86. 2 

 

B. EKONOMI  

 

Allmänt 

Verksamheten i Värnamo Energi ska drivas på affärsmässiga grunder och med krav på 

för branschen marknadsmässig avkastning på kapital som lyder under ellagen och 

fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässiga grunder. För bolagets verksamhet i övrigt 

ska de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen gälla i tillämpliga delar. 

 

Mål för soliditet  

Koncernens soliditet bör vara över 30 %. ligga i intervallet 30- 50 %. 

 

Mål för årligt resultat  

Koncernens långsiktiga mål för kapitalavkastning ska på justerat eget kapital för hela 

energikoncernen uppgå till minst 6 procentenheter över genomsnittet av femårig 

statsobligationsränta föregående år. 

 

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)  

Moderbolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en årlig utdelning om minst 6 % på 

justerat eget kapital för hela energikoncernen. 

Vinstutdelning kan ske endera som direkt utdelning alternativt som koncernbidrag. Vid 

koncernbidrag ska beloppet justeras med hänsyn till skatteeffekter på ett för Värnamo 

Energi kostnadsneutralt sätt. 

Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 året efter verksamhetsåret. 

 

Ovan angivna utdelningsmål kan reduceras om koncernens soliditet inte uppgår till minst 

25 % eller av annat skäl som beslutas av ägaren. 

 

Finansiering  

Värnamo Energis verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom 

internt genererade medel och/eller upplåning. Ägaren förutsätts inte behöva tillskjuta 

ytterligare kapital. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i form av borgen. 

 

Värnamo Energi ska verka för att lånefinansieringen till viss del sker genom att ta upp så 

kallade Gröna lån. 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Värnamo Energi till Värnamo 

kommun betala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga 

ränteskillnaden mellan belåning med respektive utan kommunal borgen. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 86. 3 

 

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR 

BESLUT 

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de 

generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

 

För Värnamo Energi ska härutöver investeringar överstigande 30 75 miljoner kronor 

alltid tillställas kommunfullmäktige för godkännande.  

 

D. ÖVRIGT  

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende 

frågor om bl a ledarskap, HR och personalpolitik, upphandling och inköp samt 

försäkringar ska gemensamt utvecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen. 

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll 

som ägare (koncernnytta). 

 

I samarbete med kringliggande kommuner eller dess bolag kan bolaget i begränsad 

omfattning även förlägga fibernät och erbjuda därtill hörande tjänster också utanför den 

egna kommunen. 

 

Värnamo Energi ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att 

uppnå kostnadssynergier. I särskilda fall, och till begränsad del, kan Värnamo Energi 

välja annan finansiering efter hörande av Värnamo Stadshus AB. 

 

 

_ _ _ _ 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 81. Sida 1 
 

Värnamo Energi AB    

Org. Nr 556052-6872  

 

Bolagsordning 
 

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Värnamo Energi AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål att producera, distribuera och försälja värme och energi, bygga, äga och 

förvalta infrastruktur för el-, värme och elektronisk kommunikation samt därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget har till föremål att producera, distribuera och försälja energi, att driva elnätsverksamhet och 

att driva kommunikationsnät för data samt därmed förenlig verksamhet. 

 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att, inom ramen för de kommunala befogenheterna, enligt god teknisk praxis och 

med optimalt resursutnyttjande erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning samt för en 

säker och effektiv IT-infrastruktur samt äga och förvalta aktier och andelar i intresseföretag. 

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av energi och 

elektronisk kommunikation. I detta ingår att enligt god teknisk praxis och med optimalt 

resursutnyttjande tillhandahålla energiförsörjning, infrastruktur för energi och elektronisk 

kommunikation, samt att aktivt äga och förvalta aktier och andelar i intresseföretag. 

  

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på 

affärsmässig grund. För bolagets verksamhet i övrigt ska de kommunalrättsliga principerna i 

kommunallagen gälla i tillämpliga delar.  

 

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.224.000 kronor och högst 16.896.000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

I bolaget skall finnas lägst 4.224 aktier och högst 16.896 aktier.      

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 81. Sida 2 
 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 

 

§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.  

 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget Värnamo Stadshus AB äger rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 

dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun.                             
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.164

 1 (2)

Generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv och 
nya bolagsordningar för Värnamo kommuns 
majoritetsägda bolag

Ärendebeskrivning

Sedan i oktober 2019 har en översyn av de dokument, genom vilka 
ägaren Värnamo kommun beskriver sin vilja, ambition och mål 
med sina majoritetsägda bolag, pågått. Detta arbete har slutligen 
resulterat i förslag till nya dokument där samtliga bolagsstyrelser 
och styrelsen för Värnamo Stadshus AB enhälligt föreslår att dessa 
dokument ska fastställas och gälla från bolagens årsstämmor som 
hålls i maj månad 2019. Dokumenten är även granskade av 
sakkunnig jurist vid koncernens anlitade revisionsbolag.

Processen har haft följande steg:

1) Gemensam öppen diskussion med bolagsledningarna (okt 2019)
2) Gemensam VD-träff där nytt förslag togs fram och diskuterades 

(okt 2019)
3) Möte mellan Värnamo Stadshus AB och respektive 

dotterbolags presidium och verkställande direktör där förslaget 
diskuterades och justerades (vid ägarsamråd i nov 2019)

4) Träff mellan Värnamo Stadshus ABs VD och respektive bolags 
VD om uppdaterade förslag till nya dokument (dec 2019)

5) Förslaget diskuterades i styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
som beslutade att skicka förslagen på remiss till respektive 
dotterbolags styrelser (jan 2020)

6) Styrelsen för Värnamo Stadshus AB beslutade att överlämna 
förslag till nya ägarstyrningsdokument till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för godkännande (mar 2020) samt 
uppdrag till ombuden vid kommande bolagsstämma att 
fastställa dokumenten.

Beslutsförslag

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt individuellt ägardirektiv för Finnvedsbostäder AB enligt upprättat 
förslag, 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.164

 2 (2)

att anta förslag till ny bolagsordning för Finnvedsbostäder AB enligt upprättat 
förslag, samt

att ge ombudet i uppdrag att vid nästa bolagsstämma fastställa individuellt 
ägardirektiv samt bolagsordning för Finnvedsbostäder AB.

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
Kjell Fransson
VD
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 1 

 

Individuella ägardirektiv för Finnvedsbostäder aktiebolag 
 

Allmänt 

Dessa ägardirektiv gäller som tillägg till generella ägardirektiv som upprättats av Värnamo kommun. 

 

A.  INRIKTNING AV VERKSAMHETEN 

 

Allmänt 

Finnvedsbostäder AB är kommunens bolag för bostadsförsörjningsverksamhet. Produktion och 

förvaltning av huvudsakligen hyresrätter inom Värnamo kommun.  

 

Ändamål med verksamheten (affärsidé) 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 

främja bostadsförsörjningen i Värnamo kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 

boinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också för-

verkligas i bolaget.  

 

 

 

B.  EKONOMI 

Allmänt 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder. 

 

Mål för soliditet 

Bolagets soliditet bör vara lägst 10 % (räknat på bokfört värde). 

 

Mål för årligt resultat 

Avkastning på justerat eget kapital ska långsiktigt överstiga föregående års genomsnittliga 

statslåneräntan med tillägg på 4 procentenheter.  

 

Utdelning (värdeöverföring) 

Utdelning (värdeöverföring) får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar rän-

tan på det kapital som ägaren vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som be-

talning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under före-

gående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. 

Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 året efter verksamhetsåret. 

 

Finansiering 

Finnvedsbostäders verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt ge-

nererade medel och/eller upplåning. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i form av borgen. Finn-

vedsbostäder äger rätt att med iakttagande av Finnvedsbostäders finanspolicy och koncernnyttan vid 

upptagande av lån välja mellan säkerhet i form av kommunal borgen eller genom pantbrev. 

 

Finnvedsbostäder ska verka för att lånefinansieringen i bolaget till viss del sker genom att ta upp så 

kallade Gröna lån. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 2 

 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Finnvedsbostäder till Värnamo kommun be-

tala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga ränteskillnaden mellan belå-

ning med respektive utan kommunal borgen. 

 

 

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR BESLUT 

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de generella 

ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

För Finnvedsbostäder ska härutöver försäljning av fastigheter om köpeskillingen överstiger 10 mil-

joner kronor alltid tillställas kommunfullmäktige för godkännande.  

 

Därutöver ska investeringar i ny- eller ombyggnadsprojekt över 100 miljoner alltid tillställas 

kommunfullmäktige för godkännande. 

 

 

D. ÖVRIGT 

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende frågor om bl a 

ledarskap, HR, upphandling och inköp samt försäkringar ska gemensamt utvecklas i ägarforumet 

mellan bolagen och kommunen. 

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll som ägare 

(koncernnytta). 

 

Finnvedsbostäder ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå 

kostnadssynergier. 

 

_ _ _ _ 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. Sida 1 
 

 
Finnvedsbostäder aktiebolag      
Org.Nr  556081-4393   
 

Bolagsordning  
    
§ 1  Firma 

Bolagets firma är Finnvedsbostäder aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Värnamo 

kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 

affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt äga och förvalta aktier och andelar i 

intresseföretag. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och inom ramen för de kommunala befogenheterna med beaktande av 

lokaliseringsprincipen, främja bostadsförsörjningen i Värnamo kommun och erbjuda hyresgästerna 

möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

Antalet aktier skall vara lägst 43.000 och högst 172.000 stycken. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.  

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 

 

§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. Sida 2 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning;  

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget i koncernen Värnamo Stadshus AB äger rätt 

att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-04-28, § 115 1 

 

Individuella ägardirektiv för Finnvedsbostäder aktiebolag 
 

Allmänt 

Dessa ägardirektiv gäller som tillägg till riktlinjer och generella ägardirektiv som upprättats av 

Värnamo kommun. 

 

A.  INRIKTNING AV VERKSAMHETEN 

 

Allmänt 

Finnvedsbostäder AB är kommunens bolag för bostadsförsörjningsverksamhet. Produktion och 

förvaltning av huvudsakligen hyresrätter inom Värnamo kommun. Finnvedsbostäder AB omfattar 

även dotterbolaget Studentbostäder i Värnamo AB. En ny form av boende är Boföreningen 

Forsparken kooperativ hyresrättsföreningen. De krav som ställs på verksamheten nedan avser 

Finnvedsbostäder AB, men gäller även i tillämpliga delar för dotterbolag. 

 

Ändamål med verksamheten (affärsidé) 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 

främja bostadsförsörjningen i Värnamo kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 

boinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också för-

verkligas i bolaget. och dess dotterbolag. 

 

 

 

B.  EKONOMI 

Allmänt 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder. 

 

Mål för soliditet 

Koncernens Bolagets soliditet bör vara lägst 10 % (räknat på bokfört värde). 

 

Mål för årligt resultat 

Avkastning på justerat eget kapital ska långsiktigt överstiga föregående års genomsnittliga 

statslåneräntan med tillägg på 4 procentenheter.  

 

Utdelning (värdeöverföring) 

Maximal utdelning (värdeöverföring) är ränta på tillskjutet aktiekapital som motsvarar föregående 

års genomsnittliga statslåneränta plus en procentenhet. Utdelning (värdeöverföring) får under ett 

räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som ägaren vid föregå-

ende räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid 

utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en pro-

centenhet. 

Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 året efter verksamhetsåret. 
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Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-04-28, § 115 2 

 

Finansiering 

Finnvedsbostäders verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt ge-

nererade medel och/eller upplåning. Om det bedöms lämpligt kan Värnamo kommun ska ställa sä-

kerhet i form av borgen. Alternativt ställs säkerhet genom pantbrev Finnvedsbostäder äger rätt att 

med iakttagande av Finnvedsbostäders finanspolicy och koncernnyttan vid upptagande av lån välja 

mellan säkerhet i form av kommunal borgen eller genom pantbrev. 

 

Finnvedsbostäder ska verka för att lånefinansieringen i bolaget till viss del sker genom att ta upp så 

kallade Gröna lån. 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Finnvedsbostäder till Värnamo kommun be-

tala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga ränteskillnaden mellan belå-

ning med respektive utan kommunal borgen. 

 

 

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR BESLUT 

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de generella 

ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

För Finnvedsbostäder ska härutöver försäljning av fastigheter om köpeskillingen överstiger 10 mil-

joner kronor alltid tillställas kommunfullmäktige för godkännande.  

 

Därutöver ska investeringar i ny- eller ombyggnadsprojekt över 100 miljoner alltid tillställas 

kommunfullmäktige för godkännande. 

 

 

D. ÖVRIGT 

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende frågor om bl a 

ledarskap, HR och personalpolitik, upphandling och inköp samt försäkringar ska gemensamt ut-

vecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen. 

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll som ägare 

(koncernnytta). 

 

Finnvedsbostäder ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå 

kostnadssynergier. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

209
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Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 82. Sida 1 
 

 
Finnvedsbostäder aktiebolag      
Org.Nr  556081-4393   
 

Bolagsordning  
    
§ 1  Firma 

Bolagets firma är Finnvedsbostäder aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Värnamo 

kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 

affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt äga och förvalta aktier och andelar i 

intresseföretag. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och inom ramen för de kommunala befogenheterna med beaktande av 

lokaliseringsprincipen, främja bostadsförsörjningen i Värnamo kommun och erbjuda hyresgästerna 

möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

Antalet aktier skall vara lägst 43.000 och högst 172.000 stycken. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.  

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 
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Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2016-03-31, § 82. Sida 2 
 

§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning;  

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget i koncernen Värnamo Stadshus AB äger rätt 

att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun. 

    

 

211



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.165

 1 (2)

Generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv och 
nya bolagsordningar för Värnamo kommuns 
majoritetsägda bolag

Ärendebeskrivning

Sedan i oktober 2019 har en översyn av de dokument, genom vilka 
ägaren Värnamo kommun beskriver sin vilja, ambition och mål 
med sina majoritetsägda bolag, pågått. Detta arbete har slutligen 
resulterat i förslag till nya dokument där samtliga bolagsstyrelser 
och styrelsen för Värnamo Stadshus AB enhälligt föreslår att dessa 
dokument ska fastställas och gälla från bolagens årsstämmor som 
hålls i maj månad 2019. Dokumenten är även granskade av 
sakkunnig jurist vid koncernens anlitade revisionsbolag.

Processen har haft följande steg:

1) Gemensam öppen diskussion med bolagsledningarna (okt 2019)
2) Gemensam VD-träff där nytt förslag togs fram och diskuterades 

(okt 2019)
3) Möte mellan Värnamo Stadshus AB och respektive 

dotterbolags presidium och verkställande direktör där förslaget 
diskuterades och justerades (vid ägarsamråd i nov 2019)

4) Träff mellan Värnamo Stadshus ABs VD och respektive bolags 
VD om uppdaterade förslag till nya dokument (dec 2019)

5) Förslaget diskuterades i styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
som beslutade att skicka förslagen på remiss till respektive 
dotterbolags styrelser (jan 2020)

6) Styrelsen för Värnamo Stadshus AB beslutade att överlämna 
förslag till nya ägarstyrningsdokument till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för godkännande (mar 2020) samt 
uppdrag till ombuden vid kommande bolagsstämma att 
fastställa dokumenten.

Beslutsförslag

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt individuellt ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter 
AB enligt upprättat förslag, 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.165

 2 (2)

att anta förslag till ny bolagsordning för Värnamo Kommunala Industrifastigheter 
AB enligt upprättat förslag, samt

att ge ombudet i uppdrag att vid nästa bolagsstämma fastställa individuella 
ägardirektiven samt bolagsordning för Värnamo Kommunala Industrifastigheter 
AB.

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB 
Kjell Fransson
VD

213



Förslag 2020-03-03 

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. Sida 1 
 

 

Värnamo Kommunala Industrifastigheter aktiebolag              

Org. Nr 556146-0972  

 

Bolagsordning 
 

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Värnamo Kommunala Industrifastigheter aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Värnamo kommun förvärva, äga, bebygga och 

förvalta fastigheter för uthyrningsändamål samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom ramen för de kommunala befogenheterna och med 

iakttagande av lokaliseringsprincipen, erbjuda och hyra ut ändamålsenliga lokaler av god kvalitet och 

att främja kultur-, konferens-, utbildnings- och näringslivsverksamhet. 

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

I bolaget skall finnas lägst 15.000 aktier och högst 60.000 aktier.      

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 
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Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. Sida 2 
 

§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget Värnamo Stadshus AB äger rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 

dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun. 
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Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 1 

 

Individuella ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter 

aktiebolag 

Allmänt 

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till generella ägardirektiv, som upprättas av 

Värnamo kommun. 

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN 

Allmänt 

Bolaget äger fastigheten Knekten 16 – Gummifabriken - i Värnamo kommun.  

Fastigheten har flera hyresgäster, där näringsliv, utbildning och kultur samproducerar med 

mål att göra Gummifabriken till en motor för tillväxt samt en mötesplats för upplevelser och 

kreativa möten för alla.  

 

Ändamål med verksamheten (affärsidé) 

Huvudändamålet för såväl bolaget som fastigheten Knekten 16 - Gummifabriken - är att vara 

en aktiv part i utvecklingen av kommunen. Detta ska ske genom samverkan mellan aktörerna i 

Gummifabriken men också med kommunen, det privata näringslivet, föreningar och övriga 

kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen äger, på uppdrag från kommunfullmäktige, ansvaret för att förverkliga ”den 

kreativa mötesplatsen Gummifabriken”. Genom detta ägardirektiv har bolaget i uppdrag att, 

utöver att äga, förvalta och utveckla fastigheten Knekten 16 samt hyra ut lokaler i fastigheten. 

Vidare ska bolaget förverkliga, förvalta och utveckla den kreativa mötesplatsen 

Gummifabriken Genom särskilt upprättat avtal mellan kommunstyrelsen och bolaget ska 

villkoren för detta uppdrag tydliggöras.   

Forum för samråd 

Verksamheterna i Gummifabriken ska präglas av samarbete och samproduktion. Det ska 

finnas forum för samråd där hyresgästerna ska erbjudas möjlighet att påverka via företrädare. 

 

Samverkan med kommunen och övriga bolag inom bolagskoncernen 

Bolaget ska verka för en hög grad av samverkan med kommunen och övriga bolag inom 

bolagskoncernen. Detta avser främst drift, underhåll och skötsel av fastigheten. Gemensam 

upphandling med Värnamo kommun och/eller kommunägda bolag av externa varor och 

tjänster ska eftersträvas. 

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också 

förverkligas i bolaget  
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Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun xxxx-xx-xx, § xx. 2 

 

B. EKONOMI 

Allmänt 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Hyressättning ska ske 

enligt gängse principer på marknaden. Före långfristig kontraktsskrivning vid uthyrning av 

auditorium, biograf eller annan lokal av större vikt ska samråd ske med Värnamo Stadshus 

AB. 

 

Mål för årligt resultat  

Inriktningen ska vara att bolagets verksamhet långsiktigt ska bedrivas så att intäkterna täcker 

samtliga kostnader i bolaget.  

 

Soliditeten i bolaget bör succesivt öka till minst 5 procentenheter. 

 

Finansiering  

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i form av borgen 

för upptagna lån. Detta ska ske genom kommunal borgen. 

 

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB ska verka för att lånefinansieringen till viss del 

sker genom att ta upp så kallade Gröna lån. 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska bolaget till Värnamo kommun betala en 

årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga ränteskillnaden mellan belåning 

med respektive utan kommunal borgen. 

 

 

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR 

BESLUT 

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de 

generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

 

För Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB ska härutöver investeringsprojekt 

överstigande fem miljoner kronor per projekt alltid tillställas kommunfullmäktige för 

godkännande.  

 

 

D. ÖVRIGT  

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende frågor 

om bl a ledarskap, HR, upphandling och inköp samt försäkringar ska gemensamt utvecklas i 

ägarforumet mellan bolagen och kommunen. 

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll som 

ägare (koncernnytta). 

 

Bolaget ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå 

kostnadssynergier.  

_ _ _ _ 
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Individuella ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter 

aktiebolag 

 

Allmänt 

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till riktlinjer och generella ägardirektiv, som 

upprättas av Värnamo kommun. 

 

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN 

Allmänt 

Bolaget äger fastigheten Knekten 16 – Gummifabriken - i Värnamo kommun. Fastigheten är 

föremål för en större ombyggnad. Fastigheten kommer att ha flera hyresgäster, som har ett 

gemensamt koncept den ”kreativa mötesplatsen”.  

Fastigheten har flera hyresgäster, där näringsliv, utbildning och kultur samproducerar med 

mål att göra Gummifabriken till en motor för tillväxt samt en mötesplats för upplevelser och 

kreativa möten för alla.  

 

Ändamål med verksamheten (affärsidé) 

Huvudändamålet för såväl bolaget som fastigheten Knekten 16 - Gummifabriken - är att vara 

en aktiv part i utvecklingen av kommunen. Detta ska ske genom samverkan mellan aktörerna i 

Gummifabriken men också med kommunen, det privata näringslivet, föreningar och övriga 

kommunala bolag. 

Värnamo Kommunala Industrifastigheter ABs uppdrag är att  äga, och bygga om fastigheten 

Knekten 16 (Gummifabriken) samt hyra ut lokaler i denna fastighet. Andra fastigheter i 

närheten av Knekten 16 kan bli aktuella att äga och/eller förvaltas av bolaget men först efter 

särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

Bolaget ska genom utveckling och drift av fastigheten Knekten 16 också bidra till 

förverkligandet av en kreativ mötesplats i enlighet med gällande koncept för Gummifabriken 

och den verksamhet som förväntas bedrivas i fastigheten. Detta sker genom att erbjuda 

ändamålsenliga lokaler av hög kvalitet och därtill hörande fastighetsservice för att ge 

verksamheterna som bedrivs i fastigheten goda förutsättningar att utvecklas i Värnamo 

kommun inom ramen för gällande koncept. 

Kommunstyrelsen äger, på uppdrag från kommunfullmäktige, ansvaret för att förverkliga ”den 

kreativa mötesplatsen Gummifabriken” konceptet Gummifabriken. Genom detta ägardirektiv 

har bolaget i uppdrag att, utöver att äga, förvalta och utveckla och bygga fastigheten Knekten 

16 samt hyra ut lokaler i fastigheten. även att förverkliga, förvalta och utveckla konceptet. 

Vidare ska bolaget förverkliga, förvalta och utveckla den kreativa mötesplatsen 

Gummifabriken Genom särskilt upprättat avtal mellan kommunstyrelsen och bolaget ska 

villkoren för detta uppdrag tydliggöras.   
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Kommunikation 

Bolaget ska verka för en god och öppen kommunikation med såväl moderbolaget (Värnamo 

Stadshus AB) som Värnamo kommun och dess invånare. Information till kommunens 

invånare och media ska ske löpande och vara en naturlig del i verksamheten.  

 

Avgränsning 

Bolagets ansvar är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Detta ska ske på ett sätt som 

brukligt för fastighetsbolag med motsvarande fastigheter. Iakttagande av hyresgästernas 

behov med avvägning mot kostnaderna för detta ska ske. 

Bolaget utgör motpart (avtalspart) för samtliga hyresgäster. 

 

Forum för samråd 

Verksamheterna i Gummifabriken ska präglas av samarbete och samproduktion. Det ska 

finnas forum för samråd där hyresgästerna ska erbjudas möjlighet att påverka via företrädare. 

Verksamheterna i Gummifabriken ska präglas av samarbete och samproduktion. För att skapa 

möjligheter till detta samt till fortsatt utveckling av verksamheten i Gummifabriken, ska 

bolaget tillse att forum för samråd finns och att dessa arbetar aktivt och effektivt.  

 

Samverkan med kommunen och övriga bolag inom bolagskoncernen 

Bolaget ska verka för en hög grad av samverkan med kommunen och övriga bolag inom 

bolagskoncernen. Detta avser såväl främst drift, underhåll och skötsel av fastigheten såväl 

som administration. Gemensam upphandling med Värnamo kommun och/eller kommunägda 

bolag av externa varor och tjänster ska eftersträvas. 

 

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål  

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också 

förverkligas i bolaget och dess dotterbolag. 

 

Utöver de övergripande målen ska bolaget upprätta och styras av egna mål inom följande 

områden: 

- Bidra till utveckling av syftet med fastigheten 

- Ekonomi 

- Medarbetare 

- Miljö 

 

En avvägning av bolagets intressen mot koncernens intressen ska ske. 

 

B. EKONOMI 

Allmänt 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder enligt självkostnadsprincipen. 

Hyressättning ska ske enligt gängse principer på marknaden. Före långfristig 

kontraktsskrivning vid uthyrning av auditorium, biograf eller annan lokal av större vikt ska 

samråd ske med kommunstyrelsen Värnamo Stadshus AB. 
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Mål för årligt resultat  

Inriktningen ska vara att bolagets verksamhet långsiktigt ska bedrivas så att intäkterna täcker 

samtliga kostnader i bolaget.  

 

Soliditeten i bolaget bör succesivt öka till minst 5 procentenheter. 

 

Under slutet av ombyggnadsperioden ska ytterligare ekonomiska mål tas fram tillsammans 

med ägaren och Värnamo kommun. 

 

Investeringar 

Bolaget ska genomföra ombyggnaden av etapp 2 enligt upprättat beslutsunderlag som lämnats 

till kommunfullmäktige och inom den beslutade investeringsramen. Syftet med ombyggnaden 

är att hela fastigheten ska bli den mötesplats som konceptet avser. 

 

Genomförandet av ombyggnaden och utgifterna härför ska noggrant följas av bolagets 

styrelse. Större avvikelser avseende ekonomi eller innehåll ska, på bolagets initiativ, 

omgående rapporteras via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och vid behov föreläggas 

kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 

Löpande rapportering avseende ombyggnaden och bolagets ekonomi ska ske till 

kommunstyrelsen i februari, april, september och november månader under hela 

ombyggnadstiden. Denna rapportering ska innehålla aktuell och adekvat information 

avseende utformning, utgifter och uthyrning.  

 

Effektivisering 

Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet. 

Regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med företag av motsvarande slag 

och storlek ska göras. 

 

 

Finansiering  

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i form av borgen 

för upptagna lån. Detta ska ske genom kommunal borgen. 

 

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB ska verka för att lånefinansieringen till viss del 

sker genom att ta upp så kallade Gröna lån. 

 

 

Avgift för kommunal borgen  

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska bolaget till Värnamo kommun betala en 

årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga ränteskillnaden mellan belåning 

med respektive utan kommunal borgen. 
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C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR 

BESLUT 

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de 

generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar). 

 

För Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB ska härutöver investeringsprojekt 

överstigande fem miljoner kronor per projekt alltid tillställas kommunfullmäktige för 

godkännande.  

 

 

D. ÖVRIGT  

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende frågor 

om bl a ledarskap, HR och personalpolitik, upphandling och inköp samt försäkringar ska 

gemensamt utvecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen. 

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll som 

ägare (koncernnytta). 

 

Bolaget ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå 

kostnadssynergier.  

Dessa ägardirektiv ska bli föremål för översyn i samband med färdigställandet av 

ombyggnaden. 

 

_ _ _ _ 
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Värnamo Kommunala Industrifastigheter aktiebolag              

Org. Nr 556146-0972  

 

Bolagsordning 
 

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Värnamo Kommunala Industrifastigheter aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Värnamo kommun förvärva, äga, bebygga och 

förvalta fastigheter för uthyrningsändamål samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom ramen för de kommunala befogenheterna och med 

iakttagande av lokaliseringsprincipen, erbjuda och hyra ut ändamålsenliga lokaler av god kvalitet och 

att främja kultur-, konferens-, utbildnings- och näringslivsverksamhet. 

 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.    

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor. 

 

§ 7  Aktiebelopp 

I bolaget skall finnas lägst 15.000 aktier och högst 60.000 aktier.      

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan 

suppleant. 
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§ 10  Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall; 

10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall; 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall; 

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget Värnamo Stadshus AB äger rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 

dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 Upplösning av bolaget 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun. 
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Plan för Trygg och säker kommun 2019–2022 
  
Plan för Trygg och säker kommun 2019–2022 med sina underliggande 
styrdokument och analyser är tillika det handlingsprogram som krävs 
utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, 
vistas och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i 
att skydda och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena 
är allt från vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och 
krig. Det är därför viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska 
sannolikheten för och konsekvenserna av händelser. 
 
Planen ska användas som sammanhållande styrdokument för kommunens 
olika arbeten inom trygghet, säkerhet och beredskap samt ge en överblick 
över de olika verksamhetsområdena.  
 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 
 
att  godkänna förslag till ”Plan för Trygg och säker kommun  
 2019–2022”  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att samråda 
 planen med de organisationer som kan ha ett väsentligt 
 intresse i saken 
 
att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 
 
 
 
 
Anders Björk Jannika Tunefjord 
Räddningschef Beredskapssamordnare 

Räddningstjänsten 
Anders Björk, räddningschef 
Telefon: 0370-37 79 40 (direkt) 
E-post: anders.bjork@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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Fastställd av: Xxxxx 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 2019 

Dokumentet gäller för: Förvaltningar, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott 

Dokumentansvarig: Beredskapssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som  

kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Inledning  
Plan för trygg och säker kommun 2019–2022 med sina underliggande 

styrdokument och analyser är tillika det handlingsprogram som krävs utifrån 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen.  

 

Dessa olika personer, grupper och råd utgör arbetskraften som ansvarar för att ta 

fram åtgärdsplaner, riktlinjer och policys inom de olika verksamhetsområdena. 

Styrdokumenten är sedan underliggande Plan för trygg och säker kommun 2019-

2022. Personerna, grupperna och råden ska även tillse att framtagna riktlinjer 

och policy etableras och följs inom kommunens verksamheter samt att 

åtgärdsplaner genomförs enligt tidsplaner. 
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Bakgrund 
I början på 2000-talet togs lagen (2003:778) om skydd mot olyckor fram och 

ersatte den tidigare gällande Räddningstjänstlagen (1986:1102). Den nya lagen 

öppnade upp för ett vidgat arbete inom trygghet och säkerhet för kommunen. 

Detta genom målstyrning, istället för detaljstyrning.  

Myndigheter började nu arbeta bredare i sitt perspektiv inom trygghet, säkerhet 

och beredskap. 

När lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap antogs utökades området 

än mer för kommunerna.  

MSB kallar detta för ”samhällsskydd och beredskap” och de arbetar utifrån ett 

produktionsperspektiv. De lyfter vad som bör göras och vad som ska finnas för 

att uppnå det önskvärda i samhället.  

SKL kallar det ”Trygghet och Säkerhet” och ser på arbetet ur ett kundperspektiv. 

Deras fokus ligger på den välfärd man vill uppnå i samhället och de överlämnar 

byggandet av själva produktionen till kommunerna.  

Utifrån lagarna, det vidgade perspektivet och de rekommendationer på åtgärder 

som tilldelades kommunerna började Värnamo kommun utveckla ett arbetssätt 

som skulle involvera alla säkerhetsfrämjande arbeten inom kommunen. Det var 

i och med denna utveckling som det tidigare handlingsprogrammet, numera 

kallat Plan för trygg och säker kommun, togs fram. 

Syfte 
Plan för trygg och säker kommun 2019–2022 ska användas som sammanhållande 

styrdokument för kommunens olika arbeten inom trygghet, säkerhet och 

beredskap samt ge en överblick över de olika verksamhetsområdena.  

Mål 
Plan för trygg och säker kommun 2019–2022 är ett överskådligt dokument för 

de olika verksamhetsområden som berör trygghet, säkerhet och beredskap inom 

kommunen. Styrdokumentet har följaktligen inget eget verksamhetsområde och 

därmed inga egna mål, mer än att vara ge en överblick av kommunens arbete 

inom samtliga områden.  

Verksamhet 
Ansvariga 
Kommunen arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom flera olika 

konstellationer och verksamhetsområdena utvidgas parallellt med en förändrad 

lägesbild och omvärld.  

Det finns sammansatta arbetsgrupper som ansvarar för några av 

verksamhetsområdena och utifrån dessa skapas det tillfälliga eller tillsvidare 

verksamma temagrupper som arbetar med att genomföra kravställda uppgifter 

inom specifika delområden.   

Det finns funktioner (tjänster) avsatta för att verka samordnande inom 

verksamhetsområden, så som trygghet och säkerhet, säkerhetsskydd, 

krisberedskap och informationssäkerhet.   
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Vissa verksamhetsområden bedrivs genom samverkan med externa parter och i 

dessa fall har Råd etablerats för att tillhandahålla verksamhetsansvaret. Rådens 

främsta uppgift är att samordna samverkan och ta ställning till externa och interna 

parters rekommendationer inom verksamhetsområdet. Råden ska förmedla sitt 

ställningstagande till berörda parter och kommunens ledning.    

Vilken grupp eller funktion som ansvarar för eller alternativt arbetar med de olika 

verksamhetsområdena framkommer i respektive styrdokument. 

Verksamhetsområden 
Nedan följer en modell över de olika verksamhetsområden som finns i 

kommunen och de kommunövergripande styrdokument som finns kopplade till 

dessa områden. Majoriteten av styrdokumenten har samma diarienummer som 

Plan för trygg och säker kommun, därav anges inte dessa.  

Kommunens analyser placeras mellan Plan för trygg och säker kommun och 

verksamhetsområdena i modellen då de till viss del eller helt och fullt utgör 

grunden till arbetet som sker inom de olika verksamheterna.  

Säkerhetsskydd och Informationssäkerhet ska, utöver att vara enskilda 

verksamhetsområden, även inkluderas i arbetsmetodiken inom samtliga arbeten 

i kommunen. Detta gäller även till viss del Krisberedskap och Intern säkerhet. 

Färgerna symboliserar vilka som ansvarar för framtagandet av dokumentet. 

Blå – Arbetsgrupper eller funktioner, Gul – Temagrupper, Röd – Råd  
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Lagar och krav 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; 

SKL 18/03101 

• Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. MSB 

2018–05681; SKL 18/01807 

• Säkerhetsskyddslag (2018:585) 

• Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) 

• NIS-direktiv (2016/1148)1  

• Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster 

• Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. Värnamo kommun; 

Polisen. 

Dokument och Styrdokument  
Riskanalysen ligger till grund för många av styrdokumenten underliggande Plan 

trygg och säker kommun och främst för kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys.  

Riskanalysen är menad att användas i arbetet med skyddsanalyser och 

sårbarhetsanalyser inom kommunen. Målet med analyserna är att hitta 

förbättringsområden inom verksamhetsområdena: krisberedskap, internt skydd, 

säkerhetsskydd, informationssäkerhet, höjd beredskap samt andra 

säkerhetsarbeten. 

Förbättringsmöjligheter som identifieras skrivs in i verksamhetsområdenas 

åtgärdsplaner (styrdokument) eller tilldelas sedan ansvarig förvaltning för åtgärd.  

 

 

 

 

 

Utöver ovannämnda finns även fristående analyser som har baserats på andra 

perspektiv än risker och händelser, så som behov och faktiska hot. 

Säkerhetsskyddsanalysen grundas exempelvis på behov utifrån Sveriges rikes 

säkerhet. 

Riskanalys2  
Riskanalysen inriktar sig på händelseperspektiv och sträcker sig över vardagliga 

händelser till risker under höjd beredskap. Den beskriver och analyserar 

frekventa händelser och identifierade risker inom kommunen. Den grundas i 

 
1 NIS - Network and Information security 
2 Riskanalys 2019–2022, Dnr. 19.2692.170 

Riskanalys 

Temagrupper 

Arbetsgrupper

(Personer) 

Råd 

Skyddsanalys 

Sårbarhetsanalys 

Plan för 

trygg och säker kommun  

Styrdokument  
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lagkrav3 som syftar till att värna samhällets skyddsvärden, vilket involverar 

allmänheten och verksamheter. 

Riskanalysen är offentlig handling och är inte sekretessreglerad.  

Risk- och Sårbarhetsanalys 
Enligt överenskommelsen4 ska kommunen inför varje ny mandatperiod arbete 

fram en risk-och sårbarhetsanalys inom verksamhetsområdet krisberedskap. 

Den ska identifiera vilka kritiska beroenden som finns i kommunen, vilka 

extraordinära händelser eller större samhällsstörningar som kan inträffa och hur 

konsekvenserna av sådana händelser skulle kunna påverka samhällsviktiga 

verksamheter. 

Värnamo kommun använder sig av Riskanalysen som grund i detta arbete och 

tar fram en sårbarhetsbedömning för kommunen utifrån de framtagna riskerna. 

Resultatet av arbetet sammanställs sedan i Risk-och Sårbarhetsanalys och 

rapporteras till Länsstyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

Säkerhetsskyddsanalys 
Utifrån överenskommelsen5 ska kommunen utföra en säkerhetsskyddsanalys för 

att identifiera de samhällsviktiga verksamheter som är av betydelse för Sveriges 

rikes säkerhet. Analysen skall ligga till grund för att förebygga antagonistiska 

attentat som hotar Sveriges säkerhet. 

Säkerhetsskyddsanalysen är sekretessreglerad6.  

Policy för Säkerhetsskydd 
Säkerhetsskydd inriktas på att förbygga antagonistiska attentat som hotar 

Sveriges säkerhet.  

Policy för säkerhetsskydd innehåller det förhållningssätt kring informations-

säkerhet, IT-säkerhet, fysiskt skydd och dylikt som den kommunala 

verksamheten och dess personal ska rätta sig efter i den vardagliga driften.  

Policy för informationssäkerhet 
Informationssäkerhet inriktas på att förbygga att sekretessreglerad eller annan 

känslig information sprids till obehörig part 

Policy för informationssäkerhet innehåller det förhållningssätt som den 

kommunala verksamheten och dess personal ska rätta sig efter vid 

informationshantering i den vardagliga driften.  

Åtgärdsplan för krisberedskap 
Krisberedskap inriktas på att förbygga och minska sannolikheten för större 

samhällsstörningar och minska konsekvenserna vid sådana händelser i fredstid 

eller under höjd beredskap. 

Styrdokumentet beskriver kommunens syfte, mål och åtgärdsplanering inom 

området krisberedskap. I dokumentet anges dessutom de lagkrav, 

överenskommelser och andra handlingar som kommunen uppfyller eller 

förhåller sig till inom verksamhetsområdet. 

 
3 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
4 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
5 Överenskommelse om kommunernas arbete med Civilt försvar. SKL 18/01807; MSB 2018–05681  
6 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
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Åtgärdsplanen för krisberedskap är delvis sekretessreglerad7.   

Riktlinje för krisledning och kriskommunikation 
Krisledning innebär en omorganisation inom kommunledningen, för att kunna 

möta de krav på beslut och handlande som uppstår vid en större samhällsstörning, 

höjd beredskap eller krig.  

Styrdokumentet beskriver kommunens krisledning arbetar utifrån arbetsmetodik, 

tekniska hjälpmedel och dylikt.  

Riktlinjen för krisledning är delvis sekretessreglerad. 

Utbildning och övning inom krisberedskap 
Kommunen ska inför varje ny mandatperiod ta fram en plan för utbildnings-och 

övningsverksamheten inom verksamhetsområdet krisberedskap.  

Reglemente krisledningsnämnd 
Krisledningsnämnden kan behöva aktiveras vid extra ordinära händelser. 

Reglementet uppger nämndens uppgifter och befogenheter vid dessa tillfällen.   

Enligt överenskommelsen8 ska reglementet uppdateras inför varje ny 

mandatperiod.  

Riktlinje för POSOM 
Vid en större händelse kan krisstöd behövas till de drabbade eller deras anhöriga. 

Kommunen har en krisstödsgrupp, POSOM: psykiskt och socialt 

omhändertagande. Gruppens verksamhetsrutiner vid händelser återges i Riktlinje 

för POSOM.   

Riktlinje för internt skydd 
Kommunen arbetar för att stärka det interna skyddet för sina anställda, 

verksamheter och sin egendom. Arbetet med internt skydd innehåller bland annat 

Larmpolicy Värnamo kommun.  

Riktlinje för Fallprevention 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att förebygga fallolyckor. Riktlinje för 

fallprevention beskriver bakgrunden till arbetet och arbetsmetodiken kommunen 

använder. 

Riktlinje för Suicidprevention 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att förebygga suicid och suicidförsök.  

Riktlinje för suicidprevention beskriver bakgrunden till arbetet och 

arbetsmetodiken kommunen använder. 

Riktlinje för trafiksäkerhet 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten och därmed 

minska antalet olyckor inom kommunen. Riktlinje för trafiksäkerhet beskriver 

bakgrunden till arbetet och arbetsmetodiken kommunen använder. 

Riktlinje för vattensäkerhet 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka säkerheten för invånare som vistas 

invid och i vatten inom kommunen. Riktlinje för vattensäkerhet beskriver 

bakgrunden till arbetet och arbetsmetodiken kommunen använder för att minska 

antalet olyckor.  

 
7 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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Riktlinje för Brottsförebyggande 
Kommunen arbetar kontinuerligt i samverkan med polis och andra myndigheter 

i syfte att minska brottsligheten inom kommunen. Det förebyggande arbetet 

inkluderar bland annat det lokala Brottsförebyggande rådet och arbetet mot 

våldsbejakande extremism samt det gemensamma handlingsprogrammet, 

samverkansavtalet och annan samverkan9 med polis. 

Riktlinje för Fältgruppen 
Kommunen arbetar med att hjälpa barn och ungdomar ut ur skadliga 

umgängeskretsar, för att därigenom förebygga ungdomsbrottslighet. Fältgruppen 

arbetar kontinuerligt med att synas i samhället och lära känna ungdomar, för att 

lättare kunna identifiera problem och förhindra negativa utvecklingar.  

Riktlinjen beskriver Fältgruppens arbete och deras samverkan med andra aktörer, 

exempelvis polisen. 

Plan för Operativ räddningsinsats 
Räddningstjänstens operativa arbete syftar till att begränsa och hantera en redan 

inträffad händelse/olycka, för att undvika större skador på människors liv och 

hälsa, egendom och miljö.  

Planen fastställer målen för kommunens verksamhet samt vilken förmåga 

kommunen har, eller avser att skaffa, för att kunna genomföra dessa 

räddningsinsatser.  

Plan för Brandförebyggande 
Räddningstjänsten bedriver brandförebyggande arbete i syfte att förebygga 

bränder och skador till följd av bränder. Arbetet riktas mot verksamheter och 

privatpersoner och involverar sotnings-, tillsynsverksamhet och 

brandskyddsutbildningar.   

Riktlinje för folkhälsa 
Folkhälsa samordnas genom folkhälsorådet i Värnamo kommun. Rådets främsta 

uppgift är att ta ställning till externa och interna parters rekommendationer inom 

hälsofrämjande verksamheter och projekt. Råden ska förmedla sitt 

ställningstagande till berörda parter och kommunens ledning för beslut.    

Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska Plan för trygg och säker kommun revideras och 

på nytt fastställas av kommunfullmäktige. Planen bör även revideras under 

pågående mandatperiod om det tillkommer styrdokument, lagar, förordningar 

eller liknande som kommunen ska ta hänsyn till i sitt arbete för en trygg och 

säker kommun.   

Uppföljning 
Ansvar för uppföljning av detta dokument ligger på kommunens chef för 

Trygghets- och säkerhetsenheten. Detta görs en gång i halvåret och redovisas i 

delårs- samt helårsrapport. Dessa rapporter presenteras för den ansvariga 

nämnden inom kommunen.  

 

 

 
9 Medborgarlöften uppdateras årligen. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-11-05 

Justerare

§ 385 Dnr: KS.2019.556

Plan för Trygg och säker kommun 2019-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Plan för Trygg och säker kommun 2019–2022 med sina 
underliggande styrdokument och analyser är tillika det 
handlingsprogram som krävs utifrån Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor.

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för 
alla som bor, vistas och verkar inom kommunens geografiska 
område. Arbetet grundas i att skydda och värna våra 
skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 
vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och 
krig. Det är därför viktigt med ett förebyggande arbete, för att 
minska sannolikheten för och konsekvenserna av händelser.

Planen ska användas som sammanhållande styrdokument för 
kommunens olika arbeten inom trygghet, säkerhet och 
beredskap samt ge en överblick över de olika 
verksamhetsområdena.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 oktober 2019, § 367
att godkänna förslag till ”Plan för Trygg och säker kommun 

2019–2022”,
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att samråda 

planen med de organisationer som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beslut skickas till:
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B E S Ö K S A D R E S S 

Lundbyvägen 1   
P O S T A D R E S S 

Lundbyvägen 1, 331 53 Värnamo 
T E L E F ON 

0370-37 79 00  
O R G  N R 

212000-0555 

E – P O S T 

raddning@varnamo.se 
W E B B P L A T S 

www.varnamo.se 
T E L E F A X  

0370-37 79 31 
B A N K G I R O 

141-7195 
 

Plan för Brandförebyggande 2019–2022 
  
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) skall kommunen ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet.  

 

Detta handlingsprogram, som kallas plan enligt kommunens riktlinjer för 

styrdokument, fastställer målet för kommunens brandförebyggande 

verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan 

leda till räddningsinsatser. Det brandförebyggande arbetet syftar till att 

skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön genom att 

förebygga bränder och skador till följd av bränder. 

 

Planen är ett underliggande styrdokument till ”Plan för Trygg och säker 

kommun 2019–2022” och visar förtroendevalda, tjänstemän och 

kommuninvånare en sammanfattande bild över hur kommunens 

förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 

 

att  godkänna förslag till ”Plan för Brandförebyggande”  

  

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att samråda 

 planen med de organisationer som kan ha ett 

 väsentligt intresse i saken 

 

att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 

 

 

 

 

 

Anders Björk 

Räddningschef 

 

Räddningstjänsten 
Anders Björk, räddningschef 
Telefon: 0370-37 79 40 (direkt) 
E-post: anders.bjork@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott 

Dokumentansvarig: Räddningschef, Värnamo kommun 

 

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

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

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

Åtgärdsplan 
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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1. Inledning 
Plan för Brandförebyggande är underliggande Plan för Trygg och Säker kommun 1och är 

tillika ett av de handlingsprogram som krävs utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och verkar 

inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda och värna våra 

skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från vardagliga händelser till händelser 

under höjd beredskap och krig. Det är därför viktigt med ett förebyggande arbete, för att 

minska sannolikheten för och konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför 

åtgärdsplaner och riktlinjer som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen 

även riktlinjer för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt 

som möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap utifrån gällande 

lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån kommunens egna interna mål samt 

målkriterier.  

  

 
1 Plan för Trygg och Säker kommun 2019–2022, Dnr. 19.3000.170. Värnamo kommun. 
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2. Bakgrund 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) skall kommunen ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Med förebyggande avses att kommunen ska 

se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan 

att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

Syftet är att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön. 

 

Denna Plan för Brandförebyggande fastställer målet för kommunens verksamhet samt de 

risker för olyckor som finns i kommunen. Den beskriver också hur kommunens förebyggande 

verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
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3. Risker för olyckor 
”I programmet skall anges…de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser.” (LSO 2003:778 3kap. 3§)  

I Värnamo kommun finns en riskanalys2 där kommunens olyckor analyserats. Denna 

riskanalys hanterar brott, kommunens interna skydd samt de flesta typer av olyckor och kriser, 

allt ifrån fallolyckor till större kriser som påverkar hela samhället. Denna plan hanterar endast 

de olyckor med bränder som räddningstjänsten larmas på. 

3.1 Olyckstyper 
Varje år orsakar bränder stora egendomsskador och mänskligt lidande. Den ungefärliga 

kostnaden för bränder i Sverige är ca 5,8 miljarder kronor per år, varav bränder i hemmet står 

för 1,5 miljarder. Ungefär 1000 personer skadas och 100–130 personer omkommer varje år.3 

 

Inom Värnamo kommun larmas räddningstjänsten varje år till ca 85 bränder enligt LSO och 

dessa är statistiskt4 uppdelade på: 

• Brand i boende – 20 olyckor/år med i genomsnitt 0,3 omkomna/år. 

• Brand i industri – 11 olyckor/år med stora ekonomiska skador.  

• Brand i publik lokal – 8 olyckor/år med risk för stora ekonomiska skador. 

• Brand i skog och mark – 18 olyckor/år med risk för stora ekonomiska skador. 

• Brand i avfall/återvinning – 10 olyckor/år med risk för stora miljöskador. 

• Brand i fordon – 13 olyckor/år med mindre ekonomiska skador. 

• Brand i övriga byggnader – 5 olyckor/år. 

 

Vidare i denna plan hanteras de fem översta olyckstyperna som dimensionerande olyckor.  

3.2 Farlig verksamhet 
”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga 

skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten 

på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal 

och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 

skador.” (LSO 2003:778 2kap. 4§)  

I Värnamo kommun finns två anläggningar som hanterar och förvarar brandfarlig gas.  

Det finns även två anläggningar som hanterar sprängmedel. 

 

  

 
2 Riskanalys 2019–2022. Dnr 19.2692.170. Värnamo kommun. 
3 Statistik från försäkringsbranschen och MSB 
4 Statistik räddningsinsatser i Värnamo kommun 2018. Värnamo kommun. 
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4. Mål och visioner 

4.1 Nationella mål 

I LSO anges det övergripande nationella målet att:  

”… i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 

de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” – 1 kap 1§ 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har satt upp tre mål som gäller fram till 

år 2020. 

• Antalet döda och allvarligt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst 

en tredjedel till år 2020 

• Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av 

brand ska öka 

• Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka 

 

De nationella målen anger inriktning och kompletteras med verksamhetsmål. Vissa 

grundläggande verksamhetsmål anges i lagen. Övriga verksamhetsmål ska kommunen själv 

formulera utifrån den lokala riskbilden.  

4.2 Lokala mål och visioner 

Vision  
”Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.” 

Övergripande mål 

• Delaktighet – medborgare och medarbetare är 

delaktiga i kommunens utveckling. 

• Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan 

anställa de medarbetare de behöver. 

• Klimat – klimatsmarta val underlättas. 

• Kvalitet – grunduppdrag av god kvalitet för 

den vi är till för. 

Målkriterier 

• Hållbarhet 

• Attraktivitet 

• Trygghet 

• Tillväxt 

4.3 Säkerhetsmål 
För att tydliggöra de nationella kraven på kommunen samt också sträva mot kommunens mål 

och visioner så finns ett antal säkerhetsmål fastställda. Vid uppföljning av säkerhetsmålens 

numeriska värden används femårsmedelvärdet. 

4.3.1 Brand i boende  

• Antalet brand i boende ska årligen minskas. 

• Antalet döda och allvarligt skadade vid brand i boende ska årligen minskas.   

• Brandskyddet i byggnaden skall vara anpassat och fungerande. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara samt tillkalla hjälp. 

Figur 2. Illustration över kommunens målkriterier. 
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• Den enskilde skall, om det är möjligt, fördröja brandförloppet tills dess att 

räddningstjänsten anländer. 

4.3.2 Brand i industri  

• Antalet brand i industri ska årligen minskas. 

• Ingen skall dödas eller skadas allvarligt vid en brand i industri. 

• Brandskyddet i byggnaden skall vara anpassat och fungerande. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara samt tillkalla hjälp. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, fördröja brandförloppet tills dess att 

räddningstjänsten anländer. 

4.3.3 Brand i publik lokal 

• Antalet brand i publik lokal ska årligen minskas. 

• Ingen skall dödas eller skadas allvarligt vid en brand i publik lokal. 

• Brandskyddet i byggnaden skall vara anpassat och fungerande. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara samt tillkalla hjälp. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, fördröja brandförloppet tills dess att 

räddningstjänsten anländer. 

4.3.4 Brand i skog och mark  

• Bränder i skog och mark ska årligen minska, både i antal och omfattning.  

• Ingen skall dödas eller skadas allvarligt vid en brand i skog och mark. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara samt tillkalla hjälp. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, fördröja brandförloppet tills dess att 

räddningstjänsten anländer. 

4.3.5 Brand i avfall/återvinning 

• Antalet brand i avfall och återvinningsanläggningar ska årligen minskas. 

• Ingen skall dödas eller skadas allvarligt vid en brand i avfall/återvinning. 

• Brandskyddet vid avfall/återvinningen skall vara anpassat och fungerande. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara samt tillkalla hjälp. 

• Den enskilde skall, om det är möjligt, fördröja brandförloppet tills dess att 

räddningstjänsten anländer. 
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5. Verksamhet och planering 
”En kommun ska ha ett handlingsprogram…i programmet skall också anges hur kommunens 

förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.” (LSO 2003:778, 3kap.7§) 

5.1 Räddningstjänsten  
Räddningstjänsten har det övergripande samordningsansvaret för kommunens arbete med 

skydd mot olyckor. Räddningstjänsten arbetar främst med att reducera de typer av olyckor 

som kräver räddningsinsats, det vill säga de olyckor som utgör en fara för människor, 

egendom och miljö. Därutöver verkar kommunen för att andra olyckor, som kan äventyra 

verksamhetsmålen, ska minskas i antal.  

5.2 Stödja den enskilde 
”En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den 

enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.” (LSO 2003:778, 3kap.2§) 

Räddningstjänsten ansvarar för rådgivning, information och utbildning kring de frågor som 

berör LSO5. Utbildning, information och rådgivning är ett led i att förhindra och begränsa 

konsekvenserna av olyckor. 

 

Utbildning av kommuninvånare, företag och organisationer bedrivs av räddningstjänsten i 

samverkan med andra organisationer. Samtliga elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 1 

på gymnasiet nås årligen av brandskyddsinformation i skolan. Förutom elever utbildas även 

kommunens personal, privata företag och andra offentliga organisationer. Totalt utbildar 

Räddningstjänsten cirka 4 000 personer årligen i brandskydd. 

 

Brandskyddsbudskap sprids bland annat genom informationskampanjer, via sociala medier 

samt aktivt samarbete med media. Även personliga kontakter vid olika arrangemang ger 

möjlighet till spridning av information.  

 

Vid räddningstjänsten ges också brandteknisk rådgivning till medborgare och verksamheter. 

5.3 Tillsyn av byggnader och andra anläggningar 
”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 

olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand.” (LSO 2003:778, 2kap.2§) 
 
Planerad tillsyn enligt LSO görs löpande under året på verksamheter, byggnader och 

anläggningar enligt en tillsynsplan. Tillsynsplan för kommande år tas fram årligen och 

beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden. Vid beslut om övergripande inriktning och 

prioritering av objekt som ska tillsynas under året är grundtanken att ”Tillsyn ska göras på 

objekt så att kommunens resurser används där behovet av tillsyn är som störst”. Tillsyn kan 

också göras utifrån ett tema som blir tydligt under innevarande år. Sådan tillsyn 

kommuniceras också med Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

För att skapa en bild över brandskyddsnivån på de objekt som valts ut har erfarenhet från 

tidigare tillsynsbesök samt erfarenhet från insatser, besök eller annan kännedom om objektet, 

 
5 Lag om skydd mot olyckor 2003:778 
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till exempel information från media, privatpersoner och andra myndigheter utgjort underlag. 

Till grund för bedömning av behovet av tillsyn ligger också huruvida verksamheten omfattas 

av skyldigheten att lämna in så kallad skriftlig redogörelse över brandskyddet enligt LSO 2 

kap. 3 §. 

 

Tillsyn görs för att säkerställa att verksamheten har ett skäligt brandskydd. Tillsynen utgörs i 

huvudsak av kontroll av det samlade brandskyddet genom platsbesök på enskilda 

verksamheter, byggnader eller anläggningar. Vid kontroll av brandskyddet beaktas 

verksamhetens tekniska och organisatoriska brandskydd. Tillsynen kan även utgöras genom 

kontroll på vissa delar av brandskyddet, på grupper av verksamheter, byggnader eller 

anläggningar, så kallade tematillsyner.  

5.4 Tillsyn av farlig verksamhet  
”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga 

skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten 

på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal 

och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 

skador.” (LSO 2003:778, 2kap.4§) 

 

Tillsyn av LSO 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara för att en 

olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Länsstyrelsen 

beslutar efter samråd med kommunen vilka anläggningar som omfattas av dessa 

skyldigheter. Tillsynen utförs genom granskning och bedömning av anläggningens 

riskanalyser samt besök på plats och kan samordnas med andra berörda myndigheters 

tillsyn samt i samband med tillsyn över 2 kap. 2 §.  

5.5 Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor 
”Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor och den som 

yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det.” (LBE 

2010:1011, 16§) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för tillståndsärenden för brandfarliga och 

explosiva varor enligt LBE.  Beslut gällande tillstånd för hantering av brandfarliga och 

explosiva varor enligt LBE är delegerat till räddningstjänsten.  

5.6 Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 
”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt 

verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som 

meddelats i anslutning till lagen.” (LBE 2010:1011, 16§) 

 

Tillsynen enligt LBE6 utgörs i huvudsak genom kontroll av hantering av brandfarliga och 

explosiva varor på enskilda verksamheter. Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens 

systematiska arbete med säkerheten i hanteringen och att krav och villkor ställda i lag, 

förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls. Tillsynen kan även utgöras genom kontroll av 

vissa delar av hanteringen på grupper av hanteringsställen, så kallade tematillsyner. Planerad 

tillsyn görs i första hand i samband med tillsyn av LSO 2 kap. 2 §.  

 
6 Lag om brandfarlig och explosiv vara 2010:1011 
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5.7 Rengöring och brandskyddskontroll 
”En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av 

fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och 

därtill hörande rökkanaler.” (LSO 2003:778, 3kap.4§) 

”Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras 

enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från 

brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).” (LSO 2003:778, 3kap.4§) 

Rengöring och brandskyddskontroll av eldstadsanordning inom Värnamo kommun bedrivs på 

entreprenad. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. I 

kommunen finns totalt cirka 6 500 sotnings- och brandskyddskontrollsobjekt. 

Räddningstjänsten ansvarar för hantering och beslut om ansökningar gällande egensotning. 

Intervall för rengöring fastställs i kommunala föreskrifter som antas av kommunfullmäktige. 

Intervall för brandskyddskontroll är fastställda i MSBFS 2014:67. Särskild vikt läggs vid att 

nyinstallation av rökkanal och eldstad ska utföras på ett korrekt sätt.  Dessa ärenden 

handläggs inom ramen för byggprocessen enligt PBL8 

5.8 Undersökning av olyckor 
”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i 

skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts.” (LSO 2003:778, 3kap.7§) 

Brand- och olycksutredningar är ett underlag för såväl planeringen av kommunens 

förebyggande arbete som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna delas 

in i tre huvudbeståndsdelar: orsaksutredning, förloppsutredning och insatsutvärdering. 

Utredningarna sker i olika nivåer beroende på hur allvarlig olyckan varit. Resultaten av 

utredningarna kommuniceras som statistik och i vissa fall som rapporter. Utredningarna utgör 

underlag för uppföljningen och utvärdering av verksamheten, handlingsprogrammet och andra 

styrdokument. Utredningarna sprids också till andra som kan vara berörda av utredningen. 

5.9 Brandskydd i byggprocessen  
Räddningstjänsten arbetar aktivt för att minska riskexponering av kommunens invånare. 

Säkerhetsarbete och riskhänsyn sker därför i ett tidigt skede i planarbetet där 

Räddningstjänsten är remissinstans avseende brand- och riskfrågor i planprocessen. 

 

Brandskydd vid ny- och ombyggnation hanteras i byggprocessen enligt PBL. 

Räddningstjänsten går igenom inkomna bygglovsärenden. I de bygglovsansökningar och 

anmälningar som räddningstjänsten bedömer särskilt komplexa med avseende på brandskydd, 

medverkar räddningstjänsten med utlåtande i tidigt skede, vid tekniskt samråd, 

byggarbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Räddningstjänsten medverkar även med 

brandteknisk rådgivning till byggherren och övriga i byggprojektet. 

 

Räddningstjänsten bevakar frågor och yttrar sig rörande skydd mot olyckor i remisser från 

polismyndigheten, samhällsbyggnadsförvaltningen (alkoholtillstånd) och länsstyrelsen. 

 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrift MSBFS 2014:6 
8 Plan och bygglag 2010:900 
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6. Kommunens resurser 
För att kunna driva kommunens brandförebyggande arbete förväntas kommunen ha resurser 

som minst motsvarar det som anges i tabellen. 

Resurser Antal årsarbetskrafter 

Tillsyn 2,0 

Rådgivning, information 3,0 

Olycksundersökning 0,25 

 

Räddningstjänstens personal avseende brandförebyggande arbete ska lägst ha den utbildning 

som anges i tabellen. Utöver dessa utbildningar tillkommer komplettering enligt gemensamma 

mål inom RäddSam F 

Befattning Utbildning (innefattar även motsvarande äldre utbildning) Antal tjänster 

Enhetschef 
Brandingenjörsexamen eller 
Tillsyn B 

1 

Tillsynsförättare Tillsyn B 2 

Tillsynsförättare Tillsyn A  1 

Olycksutredare 
Grundkurs olycksutredning 
Påbyggnadskurs kvalificerad olycksutredningsmetodik 

1* 

Sakkunnig 
brandskydd 

Brandingenjörsexamen eller 
Tillsyn B 

1* 

* Del av tjänst   
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7. Samverkan 
”Kommunerna skall ta tillvara på möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 

förebyggande verksamhet” (LSO 2003:778, 3kap.1§) 

7.1 Räddsam F 
RäddSam F är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län, räddningstjänsten i 

Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS Alarm. Det övergripande målet är att möjliggöra 

effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet genom samverkan och 

effektivt resursnyttjande. Räddningstjänsterna i Jönköpings län har ett brett uppdrag för att 

skapa trygghet åt invånarna. Dagens räddningstjänst innebär samhällsskydd och beredskap i 

en betydligt vidare mening än den traditionella blåljusverksamhet den ofta förknippas med, 

och handlar också om delvis nya hotbilder. När exempelvis samhällskriser drabbar invånarna 

finns Räddningstjänsten i bakgrunden för att medverka med resurser, analyser och bevarad 

trygghet. 

 

Både nya och tidigare uppgifter kräver ständig kompetensutveckling och expertkunskaper – 

en beredskap som ingen av länets kommuner kan upprätthålla på egen hand. Med RäddSam F 

som paraply kan räddningstjänsterna utbilda gemensamma specialister med hög kompetens, 

vilken sprids vidare i organisationerna.  
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8. Uppföljning 
Det är viktigt att det förebyggande arbetet följs upp för att säkerställa att arbetet gett förväntad 

effekt. Om inte önskad effekt uppnåtts ger det möjlighet till utvärdering och en förändring i 

arbetsmetod. Oavsett om arbetet ger förväntat effekt eller inte är det viktigt att kommunicera 

ut resultatet i kommunen.  

Ansvar för uppföljning av detta dokument ligger på kommunens räddningschef. Detta görs en 

gång i halvåret och redovisas i räddningstjänstens delårs- samt helårsrapport. Dessa rapporter 

presenteras för den ansvariga nämnden inom kommunen.  
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Plan för Operativ räddningsinsats 2019–2022 
  
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) skall kommunen ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst.  
 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunen ansvarar 
för vid uppkomna olyckor, och vid överhängande fara för olyckor, 
avseende liv, egendom och miljö. 
 
Detta handlingsprogram, som kallas plan enligt kommunens riktlinjer för 
styrdokument, fastställer målen för kommunens verksamhet samt vilken 
förmåga kommunen har, eller avser att skaffa, för att kunna genomföra 
dessa räddningsinsatser.  
 
Planen är ett underliggande styrdokument till ”Plan för Trygg och säker 
kommun 2019–2022” och visar förtroendevalda, tjänstemän och 
kommuninvånare en sammanfattande bild över vilken operativ förmåga 
kommunens räddningstjänst har. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 
 
att  godkänna förslag till ”Plan för Operativ räddningsinsats  
 2019–2022” 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att samråda 
 planen med de organisationer som kan ha ett 
 väsentligt intresse i saken 
 
att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 
 
 
 
Anders Björk 
Räddningschef 

Räddningstjänsten 
Anders Björk, räddningschef 
Telefon: 0370-37 79 40 (direkt) 
E-post: anders.bjork@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Värnamo kommun 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott 

Dokumentansvarig: Räddningschef, Värnamo kommun 

 

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

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

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

Åtgärdsplan 
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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 Inledning 
Plan för Operativ räddningsinsats är underliggande Plan för Trygg och Säker kommun 1och är 

tillika ett av de handlingsprogram som krävs utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och verkar 

inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda och värna våra 

skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från vardagliga händelser till händelser 

under höjd beredskap och krig. Det är därför viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska 

sannolikheten för och konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och 

riktlinjer som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer för 

arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna 

hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap utifrån gällande 

lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån kommunens egna interna mål samt 

målkriterier.  

  

 
1 Plan för Trygg och Säker kommun 2019–2022, Dnr. 19.3000.170. Värnamo kommun. 
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 Bakgrund 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) skall kommunen ha ett 

handlingsprogram för räddningstjänst. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som 

kommunen ansvarar för vid uppkomna olyckor, och vid överhängande fara för olyckor, 

avseende liv, egendom och miljö. 

Denna Plan för Operativ räddningsinsats fastställer målen för kommunens verksamhet samt 

vilken förmåga kommunen har, eller avser att skaffa, för att kunna genomföra dessa 

räddningsinsatser.  
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 Risker för olyckor 
”I programmet skall anges de risker för olyckor som finns i kommunen.” (LSO 2003:778 

3kap. 8§)  

I Värnamo kommun finns en riskanalys2 där kommunens olyckor analyserats. Denna 

riskanalys hanterar brott, kommunens interna skydd samt de flesta typer av olyckor och kriser, 

allt ifrån fallolyckor till större kriser som påverkar hela samhället. Denna plan hanterar endast 

de olyckstyper som räddningstjänsten larmas på. 

 Olyckstyper 
Inom Värnamo kommun larmas räddningstjänsten varje år till ca 550 olyckor enligt LSO och 

dessa är statistiskt uppdelade på: 

• Trafikolycka – 120 till 150 olyckor/år med i genomsnitt 1,3 omkomna/år och flertalet 

svårt skadade. 

• Brand i byggnad – 40 till 50 olyckor/år med i genomsnitt 0,3 omkomna/år samt stora 

ekonomiska skador. 

• Vattenolycka – mindre än 3 drunkningstillbud/år med sammanlagt 0,5 omkomna/år. 

• Brand ej i byggnad – 40 till 50 olyckor/år vilka kan vara allt från den mindre 

bilbranden till större skogsbränder med stora ekonomiska skador. 

• Utsläpp av farligt ämne – 15 till 20 olyckor/år vilka mestadels handlar om mindre 

oljeutsläpp, men även större utsläpp kan inträffa. 

• Suicid/hot om suicid – runt 20 larm/år varav i genomsnitt 2 omkomna/år.  

Risker för hjärtstopp, djurräddning, felaktiga automatlarm och flygolyckor mm. finns också i 

Värnamo kommun och är olyckor som räddningstjänsten larmas ut på.  

 Dimensionerande olyckor 
Vidare i denna plan hanteras de sex olyckstyperna som dimensionerande olyckor. Om 

Värnamo kommun följer målsättningen för dessa olyckstyper så förväntas kommunen också 

att själv, eller i samverkan med andra kommuner, kunna hantera de övriga olyckorna som 

inträffar i kommunen. 

 Farlig verksamhet 
”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga 

skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten 

på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal 

och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 

skador.” (LSO 2003:778 2kap. 4§)  

I Värnamo kommun finns två anläggningar som hanterar och förvarar brandfarlig gas.  

Det finns även två anläggningar som hanterar sprängmedel. 

  

 
2 Riskanalys 2019–2022. Dnr 19.2692.170. Värnamo kommun. 
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 Nationella mål  
I LSO anges det övergripande nationella målet att:  

”… i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 

de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” – 1 kap 1§ 

 

Räddningsinsatser skall genomföras ”vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att 

hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.” – 1 kap 2§ 

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” – 1 kap 2§ 

 

De nationella målen anger inriktning och kompletteras med verksamhetsmål. Vissa 

grundläggande verksamhetsmål anges i lagen. Övriga verksamhetsmål ska kommunen själv 

formulera utifrån den lokala riskbilden.  
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 Lokala mål och visioner 

 Vision  
”Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.” 

 Övergripande mål 
• Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling. 

• Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver. 

• Klimat – klimatsmarta val underlättas. 

• Kvalitet – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för. 

 Målkriterier 
• Hållbarhet 

• Attraktivitet 

• Trygghet 

• Tillväxt 

 Säkerhetsmål 
För att tydliggöra de nationella kraven på kommunens insatsförmåga samt också sträva mot 

kommunens mål och visioner så finns ett antal säkerhetsmål fastställda. Dessa säkerhetsmål 

beskriver förväntad förmåga hos kommunen och den enskilde. Målen är uppföljningsbara och 

gäller vid ett förstalarm i kommunen.  

 Trafikolycka 
Den enskilde förväntas följa föreskrivna trafikregler samt anpassa hastighet efter rådande 

trafikförhållanden. Den enskilde skall också, om det är möjligt, varna den som är i fara och 

tillkalla hjälp. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med 

livsupprätthållande åtgärder inom 10 minuter vid 70 % av trafikolyckorna. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med avancerad 

losstagning inom 20 minuter vid 80 % av trafikolyckorna med losstagningsbehov. 

• Den drabbades tillstånd skall inte försämras efter påbörjad sjukvårdsinsats. 

 Brand i byggnad 
Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara, tillkalla hjälp samt fördröja 

brandförloppet tills dess att räddningstjänsten anländer. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter 

vid 80 % av antalet bränder i byggnad. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med livräddning av 

person i rökfyllt rum, inom 10 minuter vid 75 % av antalet bränder i byggnad. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med utrymning via 

fönster (höjd 23m) inom 10 minuter i Värnamo tätort. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med utrymning via 

fönster (höjd 11m) inom 10 minuter i Bredaryd, Rydaholm och Värnamo tätort. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med utrymning via 

fönster (höjd 11m) inom 15 minuter i Bor och Forsheda tätort. 

• Ytterligare brandspridning från startbrandcellen ska inte ske efter påbörjad släckinsats. 
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• Brandspridning till närliggande byggnad ska inte ske efter påbörjad släckinsats. 

 Vattenolycka 
Den drabbade förväntas hålla sig flytande tills dess att räddningstjänsten anländer. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 20 minuter 

vid 80 % av vattenolyckorna. (Gäller personer vid medvetande som befinner sig max 

25 meter från fast mark) 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 20 minuter 

vid 75 % av vattenolyckorna. (Gäller personer som befinner sig mer än 25 meter från 

fast mark, eller om personen är medvetslös) 

• Den drabbades tillstånd skall inte försämras efter påbörjad sjukvårdsinsats 

 Brand ej i byggnad 
Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara, tillkalla hjälp samt fördröja 

brandförloppet tills dess att räddningstjänsten anländer. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 20 minuter 

vid 80 % av antalet bränder ej i byggnad. 

• Brandspridning till byggnad ska inte ske efter påbörjad släckinsats. 

 Utsläpp av farligt ämne 
Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara, tillkalla hjälp samt fördröja 

utbredningen av farligt ämne tills dess att räddningstjänsten anländer. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter 

vid 80 % av antalet utsläpp av farligt ämne. 

• Ytterligare utbredning av farligt ämne skall inte ske efter påbörjad insats. 

 Hot om suicid 
Den drabbade förväntas vara vid liv till dess att räddningstjänsten anländer. 

• Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter 

vid 80 % av antalet hot om suicid. 

• Den drabbades hot om suicid skall inte fullbordas efter påbörjad hjälpinsats. 

 Ledning av räddningsinsatser 

• Ledning av enskild räddningsstyrka, ska kunna påbörjas inom 10 minuter vid 80 % av 

olyckorna. 

• Ledning och samordning av flera räddningsstyrkor, ska kunna påbörjas inom 30 

minuter vid 90 % av olyckorna. 

• Ledning och samordning av olyckor med omfattande konsekvenser, ska kunna 

påbörjas inom 45 minuter vid 80 % av olyckorna. 

• Ledning av räddningsinsatser ska kunna upprätthållas på ett effektivt sätt till dess 

räddningsinsatsen är avslutad. Detta genom egna resurser eller i samverkan med andra 

kommuner.  

 

264



11 ( 29 ) 
Operativ räddningsinsats 2019–2022  

  
 

 Övrigt 

• Under pågående räddningsinsats ska kommunen, ensam eller i samverkan med annan 

kommun, eftersträva att kunna påbörja ytterligare en räddningsinsats inom 20 minuter 

i de tätorter som normalt har en räddningsstation. (Gäller även då kommunen bistår 

pågående räddningsinsats i annan kommun) 

• Kommunens räddningstjänst ska med hjälp av förstainsatspersoner förkorta tid till 

påbörjad räddningsinsats. 

• Kommunen ska samverka med andra kommuner och myndigheter för att upprätthålla 

och/eller stärka egen samt andra kommuners insatsförmåga. 

• Kommunens räddningstjänst ska i samverkan med andra kommuner kunna genomföra 

en räddningsinsats kontinuerligt till dess räddningsinsatsen är avslutad. 

• Kommunens räddningstjänst ska i samband med en räddningsinsats genomföra 

mervärdesskapande aktiviteter för den drabbade. 

• Alla olyckor ska utvärderas och resultatet återkopplas till kommunens berörda 

verksamheter samt övriga berörda. 

• Kommunen ska alltid sträva efter nya lösningar för att förkorta tiden från olycka till 

påbörjad räddningsinsats. 

• Räddningstjänstens operativa förmåga skall ständigt utvecklas och bli bättre. 
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 Kommunens förmåga 
"I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för 

att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har 

och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i 

fred som under höjd beredskap.” (LSO 2003:778, 3kap. 8§) 

 Räddningsstyrkor 
Räddningsstyrkorna i kommunen ska upprätthålla en förmåga som består av responstid och 

insatsförmåga där insatsförmågan utgörs av enheternas samlade förmåga. 

 Enheter 
Räddningsstyrkorna är indelade i enheter och dessa finns placerade på de fyra 

räddningsstationerna i kommunen. Nedan följer en övergripande beskrivning av respektive 

enhets förmåga 

Förstainsatsperson (FIP) 
Styrkeledaren, som är gruppens befäl, förfogar över ett eget fordon under beredskaptid. Detta 

gör att denne snabbt kan komma till platsen. Dels kan en livräddande eller skadeavhjälpande 

insats påbörjas, dels hinner styrkeledaren bilda sig en uppfattning om olyckan innan 

räddningsstyrkan anländer. I Värnamo tätort finns även en brandman med funktionen 

förstainsatsperson. 

Räddningsenhet (RE) 
Utgörs av en släckbil med fyra personers bemanning. Dessa enheter klarar grundläggande 

livräddning och skadebegränsning vid de flesta olyckor. 

Förberedande räddningsenhet (FRE) 
Utgörs av en mindre släckbil med två personers bemanning. Dessa enheter kan påbörja 

grundläggande livräddning och skadebegränsning vid de flesta olyckor. 

Höjdenhet (HE) 
Höjdenheten finns till för livräddning från bostäder upp till 23 meter, men är även ett 

arbetsfordon för bland annat arbete på hög höjd.  

Vattenenhet (VE) 
Vatten för brandsläckning finns dels i räddningsenheter och dels i brandpostsystemet. Utöver 

detta finns vattenenheter som utgörs av tankbilar med ca 8000 liter vatten.  

Ledningsenhet (LE) 
För att leda räddningsinsatser finns tre olika ledningsenheter; styrkeledare, insatsledare och 

brandingenjör. Beroende av olyckans art används olika antal ledningsenheter för att leda 

insatser och etablera staber.  

Specialenhet (SE) 
Exempel på specialenheter är kemdykning för kemiska olyckor, losstagning för fastklämda 

personer, rappelleringsenhet för räddning på höga höjder, terrängmotorcykel för 

terrängtransport etc. Ytlivräddning eller båt ger förmåga till vattenlivräddning vilket innebär 

möjlighet att rädda personer vid vattenytan. En skärsläckare agerar som förberedande 

räddningsenhet men ger också möjlighet att från utsidan snabbt släcka en invändig brand. 
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 Insatsförmåga 
Olika händelser kräver en samlad insats som består av flera enheter. Nedan beskrivs exempel 

på vilken operativ insatsförmåga som förstainsatsperson (FIP), ledningsenhet (LE), en-, två- 

tre-, respektive fyra räddningsenheter (RE) kan uppnå. 

Trafikolycka 

Enheter Förmåga 

Förstainsatsperson Livsuppehållande åtgärder 

En räddningsenhet Prehospitalt omhändertagande 

Två räddningsenheter Losstagning av fastklämda personer (SE losstagning) 

Tre räddningsenheter Räddningsinsats vid flera mindre fordon 

Fyra räddningsenheter Räddningsinsats vid större bussolycka 

Brand i byggnad 

Enheter Förmåga 

Förstainsatsperson Inledande begränsande insats 

En räddningsenhet Invändig livräddning i bostäder med hjälp av 
rökdykning, alternativt utvändig livräddning med 
stegutrustning. Begränsning och släckning av mindre 
bränder 

Två räddningsenheter Samtidig in- och utvändig livräddning vid bränder. 
Begränsning och släckning av normala 
bostadsbränder 

Tre räddningsenheter Brandsläckning vid omfattande bränder i bostäder 
och mindre bränder i stora objekt 

Fyra räddningsenheter Brandsläckning vid omfattande bränder i stora objekt 

Utsläpp av farligt ämne 

Enheter Förmåga 

Förstainsatsperson Initial riskbedömning, varning 

En räddningsenhet Livräddning samt inledande skadebegränsande 
insats 

Två räddningsenheter Skadebegränsande insats  

Tre räddningsenheter Skadebegränsande insats i farlig miljö  

Fyra räddningsenheter Skadebegränsande insats i farlig miljö med 
uthållighet 

Ledning 

Enheter Förmåga 

Styrkeledare Ledning av enskild räddningsstyrka 

Insatsledare Ledning och samordning av flera räddningsstyrkor 

Brandingenjör Ledning och samordning av flera räddningsstyrkor 

samt vid olyckor med omfattande konsekvenser. 
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 Kommunens resurser 
I Värnamo kommun skall det finnas 21 personer* i jour eller beredskap alla tider på dygnet 

under hela året. Dessa personella resurser skall i grundläget kunna bemanna tre 

räddningsenheter (RE), en förberedande räddningsenhet (FRE), tre vattenenheter (VE), en 

höjdenhet (HE) och två ledningsenheter (LE). Utöver detta finns en förmåga att resursmässigt 

bemanna enstaka ytterligare specialenheter (SE) beroende på vilket behov som föreligger. 

Samtidig förmåga till samtliga enheter finns inte inom kommunen utan löses genom 

samverkan inom länet (RäddSam F). 

Resurser Heltid/deltid Bemanning 
Jour/ 
beredskap 

Enheter Anspänningstid 

Ledning Heltid 
1 Brandingenjör* 
1 Insatsledare 

Beredskap 
Jour 

LE 
LE 

3 minuter 
90 sekunder 

Värnamo Heltid 
1 Styrkeledare 
3 Brandmän 

Jour 
RE, VE, HE, 
SE 

90 sekunder 

Värnamo Deltid 2 Brandmän Beredskap 
FIP 
VE, HE, SE 

3 minuter 
10 minuter 

Bredaryd Deltid 
1 Styrkeledare 
4 Brandmän 

Beredskap 
FIP 
RE, VE, SE 

3 minuter 
6 minuter 

Bor Deltid 
1 Styrkeledare** 
2 Brandmän 

Beredskap 
FIP 
FRE, SE 

3 minuter  
6 minuter 

Rydaholm Deltid 
1 Styrkeledare 
4 Brandmän 

Beredskap 
FIP 
RE, VE, SE 

3 minuter  
6 minuter 

(*Brandingenjör är gemensam för Värnamo, Gislaved och Gnosjö) 
(**Styrkeledaren i Bor har, efter enskilt beslut av räddningschefen, ett utökat beredskapsområde som 
förutom Bor även innefattar intilliggande beredskapsområden.) 

 

 Responstid 
Med responstid avses den tid, från larm, inom 

vilken räddningstjänstens enheter kan nå olika 

delar av kommunen och påbörja en 

räddningsinsats. I bilaga redovisas kartor över 

kommunen som beskriver responstider för olika 

enheter och förmågor. Kartorna beskriver den 

samlade förmågan som finns med både 

kommunens, länets och angränsade kommuners 

resurser.   

Exempelbild: Normal responstid för 

räddningsenheter med möjlighet till 

grundläggande livräddning och skadebegränsning 

vid de flesta olyckorna.  

(Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-

30min) 
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 Operativ organisation 
Räddningschefen ansvarar för ledning av kommunens operativa organisation. Uppdraget är 

delegerat till brandingenjör i beredskap samt jourhavande insatsledare, som på 

räddningschefens uppdrag ansvarar för insatsledning och del av systemledning. På varje 

brandstation finns en räddningsstyrka med en styrkeledare. Inom RäddSam F är alla 

styrkeledare, insatsledare samt brandingenjörer utsedda att vara räddningsledare i länets 

kommuner samt Ydre kommun enligt avtal.  

 

 Ledning 
”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att 

räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men får 

utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare.” (LSO 2003:778, 3kap. 16§) 

I Värnamo kommun skall det finnas en räddningschef med lägst behörighet 

Brandingenjörsexamen inkl. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst. Utöver räddningschefen 

skall det finnas en ställföreträdande räddningschef med samma kompetens.  

Räddningschefen rapporterar till Samhällsbyggnadsnämnden som är den politiska nämnd som 

är ansvarig för räddningstjänstens verksamhet. 

En räddningsinsats leds av en räddningsledare med lägst räddningsledarbehörighet. Ledning 

av räddningsinsatser sker i samverkan inom RäddSam F. Detta säkerställer att det finns 

resurser för att leda i olika nivåer och bygga upp staber till stöd för räddningsledningen. På 

räddningsstationen i Värnamo skall det finnas en förmåga att etablera en bakre operativ stab 

och på SOS-centralen i Jönköping skall det finnas möjlighet att etablera en strategisk stab 

med beslutsfattare.  

 

I undantagsfall, då befälskompetens lägst Räddningsledare A, inte kan upprätthållas vid en 

räddningsstyrka skall en arbetsledare utses som leder och fördelar arbetsuppgifter samt 

ansvarar för arbetsmiljöuppgifter. Räddningsledare är då närmst överställt befäl.  

 

Inom länet finns ett Inre befäl (IB) som är en bakre ledningsfunktion med uppdrag att stödja 

befintliga beslutsfattare hos de anslutna räddningstjänsterna inom RäddSam F. Inre befäl 

Jourhavande 
insatsledare

Brandingenjör i 
beredskap

Räddningschef

Värnamo 
Styrkeledare 

Räddningsstyrka

Bor                 
Styrkeledare 

Räddningsstyrka

Bredaryd        
Styrkeledare 

Räddningsstyrka

Rydaholm 
Styrkeledare 

Räddningsstyrka
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ingår i vårt bakre ledningssystem för att vi ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av 

räddningstjänsten, vilket sker dygnet runt i samverkan mellan kommunerna. 

 

Inom RäddSam F finns en gemensam räddningschef i beredskap (RCB). Denna bemannas 

gemensamt av brandingenjörer från RäddSam F. RCB ska vid större insatser infinna sig i 

JILL, Jönköpings läns integrerade larm- och ledningscentral, och stödja befäl i yttre tjänst, 

stödja IB, samt säkerställa att beredskap för ytterligare larm upprätthålls enligt respektive 

kommuns önskemål. RCB är också en kontaktväg från samverkande organisationer och 

myndigheter i länsgemensamma frågor. Gemensam rutin för RCB finns inom RäddSam F. 

 Kompetens för befäl och brandmän 
Räddningstjänstens befäl och brandmän ska lägst ha den utbildning som anges i tabellen. 

Utöver dessa utbildningar tillkommer komplettering enligt gemensamma mål inom RäddSam 

F. 

Befattning Utbildning (innefattar även motsvarande äldre utbildning) 

Räddningschef 
Brandingenjörsexamen 
Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

Stf räddningschef Enligt ovan 

Brandingenjör Enligt ovan 

Insatsledare 
Räddningsledning B 
Tillsyn A alt. Regional kurs om förebyggande brandskydd 

Styrkeledare heltid Räddningsledare A 

Styrkeledare deltid Räddningsledare A 

Brandman heltid 
Skydd mot olyckor eller 
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, GRIB kurs 1 och 2 

Brandman deltid Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, GRIB kurs 1 

Arbetsledare  Arbetsledarutbildning  

 Samverkan 
”Kommunerna skall ta tillvara på möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 

räddningstjänst” (LSO 2003:778, 3kap.7§) 

Räddningstjänsten i Värnamo kommun är organiserad för att klara flera samtidiga mindre 

räddningsinsatser i kommunen men för att klara omfattande insatser behövs samverkan med 

andra räddningstjänster. 

 RäddSam F 
RäddSam F är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län, räddningstjänsten i 

Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS Alarm. Det övergripande målet är att möjliggöra 

effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet genom samverkan och 

effektivt resursnyttjande. Räddningstjänsterna i Jönköpings län har ett brett uppdrag för att 

skapa trygghet åt invånarna.  

Både nya och tidigare uppgifter kräver ständig kompetensutveckling och expertkunskaper – 

en beredskap som ingen av länets kommuner kan upprätthålla på egen hand. Med RäddSam F 
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som paraply kan räddningstjänsterna utbilda gemensamma specialister med hög kompetens, 

vilken sprids vidare i organisationerna. Sammantaget finns det inom RäddSam F 44 hel- och 

deltidsstyrkor, med sammanlagt 213 personal i beredskap dygnet runt, som snabbt kan ge 

hjälp över hela länet samt i Ydre kommun. 

Inom RäddSam F finns flera avtal som styr den gemensamma verksamheten. Avtalet om 

ledningsresurser innebär att länets samtliga brandbefäl är utsedda att vara räddningsledare i 

alla kommuner ingående i RäddSam F. Vidare regleras i avtalet kompetens och befogenheter 

på de ingående ledningsenheterna.  

Avtalet om räddningsresurser beskriver målsättningar för taktiska enheter, och avtal finns 

också om första insats från närmaste räddningsstyrka oavsett kommungräns. Det innebär att 

styrkor från Värnamo kommun utgör en resurs även i andra kommuner och vid dessa tillfällen 

försämras beredskapen i Värnamo kommun. Målsättningen för tätorter med brandstation vid 

ett andralarm är att en räddningsinsats ska kunna påbörjas inom 20 minuter. 

 F-samverkan  
F-samverkan är en fördjupad samverkan inom Jönköpings län mellan myndigheter, 

kommuner och samverkande organisationer och företag. Syftet med samverkan är att stärka 

samhällets beredskap före, under, och efter en kris eller olycka. Samverkan avser den dialog 

som sker mellan olika självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat nå 

gemensamma mål. Den aktuella händelsen avgör vilka samhällsaktörer som ingår i 

samverkansledningen. Samverkansledningens uppgift är att samverka vid kris och olyckor 

såsom analysera behov och anpassa åtgärder efter situationen, samt identifiera och beakta 

avgränsningar mot lokal nivå. Detta kan ske genom samlad lägesbild, resursfördelning samt 

informationssamordning. 

 Vatten till brandsläckning 
”För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.” (LSO 2003:778 

3kap. 1§) 

Det är kommunens ansvar att se till att det vidtas åtgärder för att förebygga bränder. En sådan 

åtgärd är givetvis att säkerställa tillgång till släckvatten. Vatten är det släckmedel som i stort 

sett används till alla typer av bränder. Vattnet som används hämtas från kommunens 

brandpostsystem, branddammar eller via ett vattentag. 

Brandpostsystemet är kopplat till kommunens vattenledningsnät som förser kommuninvånare 

med dricksvatten och hanteringen skall därför även följa Livsmedelsverkets föreskrifter om 

dricksvatten. SLVFS 2001:30 innehåller bestämmelser kring hanteringen av dricksvatten och 

gränsvärden för olika ämnen i dricksvattnet. SLVFS 2001:30 reglerar också produktion och 

distribution av dricksvatten vid allmänna anläggningar. Dessa föreskrifter bygger på EG-

direktivet (98/83/EG) om dricksvatten. 

Tekniska kontoret ansvarar för kommunens dricksvatten och för att vatten för brandsläckning 

finns tillgängligt i brandpostsystemet. I vissa områden inom kommunen tillämpas det så 

kallade alternativsystemet för brandvattenförsörjning vilket innebär att brandpostsystemet kan 

glesas ut samtidigt som räddningstjänsten har tillgång till bemannade tankbilar. 

Kommunen tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens 

utrustning samt vatten för sprinkleranläggningar där förutsättningar finns. Riktlinjer och 
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anvisningar för dimensionering finns angivna i VAV-publikationerna VAV P833 Allmänna 

vattenledningsnät samt VAV P764 Vatten till brandsläckning. I detta dokument anges också 

de avvikelser från VAV som gäller i kommunen.  

Det finns tre olika system i Värnamo kommun för försörjning av vatten för brandsläckning. I 

huvudsak används brandposter men då dess flöde eller antal inte räcker till används även 

branddammar och vattentag. 

Anordning Tekniska kontorets ansvar Räddningstjänstens ansvar 

Brandposter Brandposter placerade med 
normalt 150 meter inbördes 
avstånd 

Slangutläggning från brandpost 
till brandplats 

Brandposter enligt 
alternativsystem 

Brandposter placerade högst 
1000 meter från bebyggelse 

Transport av vatten med hjälp 
av räddningstjänstens 
tankfordon från brandpost till 
brandplats 

Vatten från 
branddammar och 
vattentag med 
pumpplatser 

Anläggning och underhåll av 
kommunen ägda branddammar 
och uppställningsplatser för 
pumpar 

Transport av vatten sker med 
motorspruta och slangsystem 
upp till 600 meter alternativt 
med räddningstjänstens 
tankfordon 

 Brandposter 
System med brandposter finns i Värnamo, Forsheda, Bredaryd, Bor samt Rydaholm. 

För försörjning med vatten för brandsläckning ska det finnas tillräckligt antal 

vattenreservoarer samt brandposter anslutna till vattenledningsnätet enligt av tekniska 

kontoret upprättad och ajourhållen kartdatabas. Områden med alternativsystem enligt nedan 

ska anges i ajourhållen kartdatabas. Tryckstegringspumpar bör vara försedda med reservkraft 

när de försörjer enskilda tätorter eller stor mängd abonnenter inom större tätort om tillräcklig 

reservoarvolym saknas.  

Brandposternas antal och placering bestäms efter samråd med räddningschefen. Kapaciteten 

dimensioneras enligt, VAV P83, tabell nedan. 

Områdestyp Beskrivning Släckvatten 
förbrukning (l/s) 

Alternativsystem  
kan tillämpas 

A  Bostadsområden eller andra 
jämförbara områden med 
serviceanläggning 

  

A 1 Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, 
villor, radhus och kedjehus 

10 Ja 

A 2 Annan bostadsbebyggelse 20 Nej 

 
3 Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. (2001). Allmänna vattenledningsnät, Anvisningar för utformning, 

förnyelse och beräkning. VAV P83. Stockholm: Svensk Byggtjänst. 
4 Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. (1997). Vatten till brandsläckning. VAV P76. Stockholm: Svensk 

Byggtjänst. 
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B Industriområden, enstaka 
industrianläggningar eller andra från 
brandsynpunkt jämförbara områden 

  

B 1 Låg brandbelastning*, dvs. 
brandsäkra byggnader utan upplag av 
brännbart material 

10 Ja 

B 2 Normal brandbelastning, dvs. 
brandsäkra byggnader utan större 
upplag av brännbart material 

20 Nej 

B 3 Hög brandbelastning såsom 
snickerifabriker, brädgårdar o dyl. 

40 Nej 

B 4 Exceptionell brandbelastning såsom 
oljehanteringsanläggningar o dyl. 

>40 Nej 

Släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001. 
* Med brandbelastning avses mängden brännbart material per ytenhet 

 Brandposter enligt alternativsystem 
Inom tätorter med brandpostsystem kan alternativsystem tillämpas för bebyggelse enligt klass 

A1 eller B1 ovan med ett avstånd på en kilometer till brandpost med kapacitet på 15 l/s. 

 Vatten från branddammar och vattentag 
I de fall brandpost inte ger tillräcklig mängd vatten för brandsläckning ska branddammar eller 

vattentag anordnas. Utformning av dessa sker i beslut/samråd med räddningschefen. Ansvaret 

att anordna branddammar åligger fastighetsägare eller kommunen och bestäms i det enskilda 

fallet.  

 Ansvarsfördelning 
För att klara vattenförsörjning enligt ovan har tekniska kontoret och räddningstjänsten 

följande ansvar. 

Tekniska kontoret ska:  

• anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten till brandsläckning  

• ansvara för att brandposter och vattentag är tydligt utmärkta 

• ajourhålla kartdatabas med brandposter och områden för alternativsystem 

• genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter 

• efter avrop från räddningstjänsten ansvara för anläggning och underhåll av vattentag 

och branddammar inklusive uppställningsplatser för pumpar 

• underrätta räddningstjänsten vid planerade och akuta förändringar på brandpostnätet 

och övrig brandvattenförsörjning 

 

Räddningstjänsten ska: 

• förfoga över 3 vattenenheter med personal för vattenförsörjning enligt 

alternativsystem 

• förfoga över motorsprutor för vattenförsörjning från öppet vattentag 

• förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter 

• förfoga över brandposthuvuden med inbyggd backventil 

• meddela tekniska kontoret vid större vattenuttag i brandposter 

• genomföra tillsyn av vattentag och branddammar och avropa åtgärder från tekniska 

kontoret 
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• ajourhålla kartor som visar vattentagens och branddammarnas läge i kommunen 

 Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning  
Inom Värnamo tätort tillhandahåller normalt räddningstjänsten möjlighet till nödutrymning 

via höjdfordon från fönster och balkong högst 23 meter ovan mark. Särskild räddningsväg och 

uppställningsplats ska anordnas om inte åtkomlighet finns via ordinarie gatunät. 

Nybyggnation bör utföras så att utrymning kan ske utan räddningstjänstens hjälp. 

Nödutrymning med räddningstjänstens bärbara stegar kan ske, från högst tredje våning och 

max 11 meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till marken, under 

förutsättning att utrymning kan ske på ett betryggande sätt. Marken nedanför fönster eller 

balkong ska vara plan intill tre meter från fasad. Tätorterna Värnamo, Bredaryd och 

Rydaholm är områden där det normalt kan förväntas en räddningsinsats med bärbar 

stegutrustning. 

Observera att tid till påbörjad räddningsinsats med höjdfordon (5.4.2) endast gäller vid ett 

förstalarm i kommunen. 

 Höjd beredskap 
Räddningstjänsten ska ha en förmåga till räddningsinsats under höjd beredskap. Det som 

anges i denna plan avseende normala förhållanden gäller även under höjd beredskap. Denna 

förmåga kan fullt ut uppnås efter en eventuell återtagningsperiod.  

 

Under mandatperioden ska kommunen bland annat jobba med kontinuitetshantering av 

kommunens räddningsstationer och identifiera samhällsviktiga verksamheter i vårt 

geografiska område som räddningstjänsten behöver kunna skydda. 

 

Signalerna Flyglarm, Viktigt meddelande, Beredskapslarm samt Faran över ska kunna ges i 

Värnamo tätort. 

 Information och varning till allmänheten 
”Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att 

allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom 

skall de lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga 

olyckor.” (LSO 2003:778, 1kap. 7§) 

Rutiner ska finnas för information till allmänheten i samband med räddningstjänst. 

Räddningsledaren har rätt att begära sändning av viktigt meddelande i radio och tv som kan 

vara informationsmeddelande eller varningsmeddelande.  

Exempel på olyckor där allmänheten kan behöva varnas och informeras är vid:  

• utsläpp av giftiga eller brännbara kondenserade gaser  

• spridning av giftiga gaser från bränder  

• utsläpp av radioaktiva ämnen  

• dammbrott och översvämningar  

• ras och skred  

• skogsbränder  

Signalen ”Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges 

inom tätorten Värnamo samt i Hörle. Räddningsledare ska omedelbart kunna utlösa signalen 
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från SOS Alarm samt från ledningsplats på brandstationen i Värnamo. Räddningstjänsten ska 

svara för drift och underhåll av varningssystemet. Rutin för VMA ska finnas hos 

räddningstjänsten.  

Mobil högtalarutrustning ska finnas för att ge talade besked inom begränsade områden.  

Information om signalen ”Viktigt meddelande” ska finnas på kommunens webbplats. Vidare 

bör information ges genom räddningstjänstens försorg i samband med studiebesök, 

informationsträffar och utbildningar.  

 Alarmering 
”Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att 

det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen.” (LSO 2003:778, 6kap. 10§) 

SOS Alarm AB (SOS) utför enligt avtal utalarmering av räddningstjänstens enheter. Efter 

mottagning av inkommande 112-samtal eller automatiskt brandlarm verkställer SOS ett 

förberedande larm. Vid ett förberedande larm larmas berörd personal som då beger sig till 

enheten och förbereder sig för utryckning. Under pågående intervju med den drabbade väljer 

SOS-operatören vilken nivå på larmplan som skall gälla och verkställer utalarmering av de 

enheter som krävs. 

Vid avbrott eller störningar i alarmeringsfunktionen ska larmning till 112 kunna ske från alla 

brandstationer i kommunen.  

Utgående alarmering till respektive brandstation ska ske på två av varandra oberoende vägar. 

Larmmöjlighet av räddningsstyrka ska finnas från respektive brandstation. Mottagning av 

automatiska brandlarm sker till larmcentral. Vid bortfall av larmcentral ska utalarmering av 

räddningsstyrkor kunna ske från brandstationen i Värnamo.  

Räddningstjänsten har tillgång till radiosystemet Rakel för kommunikation och utalarmering 

samt även skadeplatssamband i eget analogt nät. 

 Insatsförmåga vid stora olyckor och katastrofer 
Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Dessa 

olyckor belastar också kommunen i sin helhet och kräver samverkan med många myndigheter 

och organisationer.  

I Jönköpings län finns en samlad förmåga att etablera ledning och stöd till ledning samt 

räddningsresurser för att gemensamt klara stora olyckor. 

Olyckor med katastrofala följder inträffar mycket sällan men har så stora konsekvenser att 

samhället ändå måste ha en viss förmåga att klara främst livräddning. Vid denna typ av 

olyckor krävs stora räddningsresurser från hela Sverige och även hjälp från utlandet. 
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 Undersökning av olyckor 
”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i 

skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts.” (LSO 2003:778, 3kap. 10§) 

Räddningstjänsten ansvarar för att en olycka som föranlett räddningsinsats undersöks, och 

dessa olycksutredningar skall vara ett underlag för såväl planeringen av kommunens 

förebyggandearbete som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna delas 

in i tre huvudbeståndsdelar; orsaksutredning, förloppsutredning och insatsutvärdering. 

Utredningar sker i olika nivåer beroende på hur allvarlig olyckan varit. Resultaten av 

utredningarna kommuniceras som statistik och i vissa fall som rapporter. Utredningarna utgör 

underlag för uppföljning och utvärdering, samt ger förslag till åtgärder för att förbättra 

kommunens skydd mot olyckor. 
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 Uppföljning 
Ansvar för uppföljning av detta dokument ligger på kommunens räddningschef. Detta görs en 

gång i halvåret och redovisas i räddningstjänstens delårs- samt helårsrapport. Dessa rapporter 

presenteras för den ansvariga nämnden inom kommunen.  
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 Bilagor 

 Responstid 
Kartorna beskriver den samlade förmågan som finns med både kommunens, länets och 

angränsade kommuners resurser. Kartorna gäller endast vid ett förstalarm. 

 
Normal responstid för förstainsatspersoner med möjlighet till att påbörja livräddande 

eller skadeavhjälpande åtgärder. 

Normal responstid för styrkeledare med möjlighet till ledning av enskild 

räddningsstyrka. 

(Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min)  
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Normal responstid för räddningsenheter med möjlighet till grundläggande livräddning 

och skadebegränsning vid de flesta olyckorna. 

Bor: Förberedande räddningsenhet med möjlighet till att påbörja grundläggande 

livräddning och skadebegränsning vid de flesta olyckorna. 

Normal responstid för vattenlivräddning vid drunkningsolycka. 

 

(Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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Normal responstid för räddningsenheter med möjlighet till invändig livräddning av 

person i rökfyllt rum. 

Normal responstid för räddningsenheter med möjlighet till utvändig livräddning från 

bostad med hjälp av bärbar stegutrustning. 

 (Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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Normal responstid för räddningsenhet med möjlighet till avancerad losstagning vid 

trafikolycka.  

 (Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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Normal responstid för utvändig livräddning från bostäder med hjälp av höjdfordon. 

Normal responstid för insatsledare med möjlighet till ledning och samordning av flera 

räddningsstyrkor.  

 (Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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 Avtal 
Avtal som berör räddningsinsatser är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter 

och organisationer. Avtal finns tillgängliga på förvaltningen. 

• Länets kommuner samt Ydre, Ljungby, Hylte, Växjö och Alvesta kommun. 

• Höglandets räddningstjänstförbund 

• SOS Alarm AB 

• Länsstyrelsen i Jönköpings län 

• Polismyndigheten i Jönköpings län 

• Region Jönköpings län 

• Trafikverket 

• Försäkringsbranschens restvärderäddning 

RäddSam F har också andra avtal och överenskommelser om resursstöd med de flesta 

kommunerna i södra Sverige. 
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2020-02-14 

 
Dnr 17.3329.219 

 

Plan för grönstruktur 
 

 

 
 

Beslutsförslag 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom sammanställning av remissvar för Plan för grönstruktur 

att  ställa sig bakom Plan för grönstruktur, framtagen februari 2020, samt 

att  överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande.  

 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 november 2017 att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för 

grönstruktur gällande Värnamo stad med omland. Plan för grönstruktur 

ersätter tidigare styrdokument Värnamo Grönplan (1991) och 

planeringsunderlag Gröna, sköna Värnamo (2007). Plan för grönstruktur 

har delvis finansierats med medel från den lokala naturvårdssatsningen 

(LONA).  

 

23 oktober 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att sända Plan för 

grönstruktur del 1 på remiss till relevanta myndigheter och föreningar. Inkomna 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Beredningsärende 
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synpunkter har lett till förändringar i dokumentet, främst redaktionella förändringar. 

Tillägg och omarbetningar i Plan för grönstruktur del 1 har färgen gul.  

 

 

Sammanfattning: Plan för grönstruktur  
Plan för grönstruktur är ett av de underlag som behövs för att Värnamo 

såväl idag som i framtiden ska vara en attraktiv, trygg och hållbar 

tillväxtkommun. Plan för grönstruktur är ett strategiskt dokument med 

kommunens ställningstaganden gällande grönstruktur och visar på 

riktningar och utvecklingsmöjligheter.  

 

Plan för grönstruktur är uppdelad i två dokument:   

 

• Del ett är planens huvuddokument och är en strategisk del som innehåller 

bakgrund, mål och strategier hur kommunen ska arbeta i frågor som berör 

grönstruktur i Värnamokommun.  

 

• Del två innehåller en inventering av Värnamo stads parker och större natur- 

och rekreationsområden, samt utvecklingsförslag. Del två ska fungera som 

planeringsunderlag och idébank.  

 

Plan för grönstruktur utgår ifrån begreppet hållbar utveckling som 

definieras av de tre dimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk. 

Dimensionerna konkretiseras så att det blir en tydlig koppling till planens 

ämne grönstruktur. För att kunna arbeta med dimensionerna på ett effektivt 

sätt har fem strategier tagits fram.  

 

 

 

 

 

 

Hanna Häljestig   

Projektledare  

 

Linus Enochson 

Projektledare 
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    Dnr 17.3329.219 

Plan för grönstruktur  

  
 

 

 

Remissvar  
 

ALLMÄNT 

23 oktober 2019 beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen att sända Plan för grönstruktur del 

1 på remiss till relevanta myndigheter och föreningar. 11 november till 20 december var planen 

ute på remiss. Under remisstiden kom 5 yttranden med kommentarer/erinringar in.  

 

 

 

YTTRANDEN MED KOMMENTARER /ERINRINGAR 

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 
”Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen tar fram ett grönstrukturunderlag. Plan för 

grönstruktur del 1 ger en enkel men mångbottnad beskrivning av grönstrukturens värden utifrån såväl 

ekologiska som sociala och rekreativa aspekter. I det fortsatta arbetet behöver strategierna konkretiseras 

och kompletteras med en redovisning av befintliga kartunderlag över grönstrukturens ekologiska och 

sociala kvaliteter. Detta är viktigt för att grönstrukturplanen ska bli ett användbart underlag för den 

fysiska planeringen, i det närmaste pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen.” 

 

”Bakgrundbeskrivningen som anger vilka styrdokument och mål som grönstrukturen tar utgångspunkt 

från, kan med fördel ses över så att den direkta kopplingen till grönstrukturplanen framgår.” 

 

”På sid.11 under rubriken Gröna nätverk kan tilläggas att olika arter har olika behov av grön 

infrastrukturför att kunna förflytta sig och skaffa mat. Vissa arter kan förflytta sig långt medan andra 

behöver ha samma typ av miljö i nära anslutning. Detta perspektiv bör finnas med vid framtagande av 

underlag i kommande arbete.” 

 

”I Länsstyrelsen underlag Grön handlingsplan finns begreppet nyckelfaktorer för att beskriva 

livsmiljöer som är viktiga för de arter som är unika i vårt län och som vi därför har extra ansvar 

för. I framtagandet av en grönstruktursplan kan det vara lämpligt att kartlägga var 

nyckelfaktorerna finns, till exempel inom och i anslutning till kommunens tätorter.” 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på Länsstyrelsens kommentarer och har gjort flera 

mindre justeringar efter föreslagna kommentarer. Kopplingar mot rådande och kommande 

styrdokument har gjorts tydligare. I del två finns inventering och analyser redovisade i 

kartunderlag. I arbetet med den pågående översiktsplanen diskuteras dessa aspekter ingående 

mellan respektive arbetsgrupp. 
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Plan för grönstruktur hanterar inte begreppet nyckelfaktorer direkt utan belyser vikten av ett 

varierat varierande landskap för rekreation och biologisk mångfald. Ett hävdat kulturlandskap 

i och intill staden är förutsättningen för fler av dessa nyckelarter. I Plan för grönstruktur läggs 

stor vikt kring hänsynstagande, utveckling och nyskapande av denna typ av biotoper. 

Ytterligare skrivningar har gjort för att tydliggöra detta.  

 

 

2. Skogsstyrelsen 

 

”Skogsstyrelsen ser positivt på att man i den föreslagna planen fäster stor vikt vid betydelsen 

av att bevara tätortsnära natur, både med hänsyn till invånarnas välbefinnande och biologisk 

mångfald. Planen ger intryck av att adekvat kunskap finns för att på ett bra sätt skapa en väl 

fungerande grönstruktur” 

 

”Det är i detta skede svårt att avgöra om genomförandet av planen kommer att påtagligt försvåra 

pågående skogsbruk, då det i planunderlaget inte finns någon geografisk information om den 

tänkta grönstrukturen” 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

I denna första del i Plan för grönstruktur hanteras inte enskilda skogsområden. Del ett är en 

övergripande del och innehåller bakgrund, mål och strategier hur kommunen ska arbeta i 

frågor som berör grönstruktur.  

Del två innehåller en inventering av Värnamo stads parker och naturområden, samt 

planeringsunderlag för det fortsatta arbetet med Värnamos grönstruktur där delar av den 

tätortsnära skogen ingår som en viktig del tillsammans med andra platser och gröna stråk. 

 

 

3. Nyfosa 

 

”Om vi vill att vi ska utveckla och förtäta staden i ett längre perspektiv ser vi det som positivt 

att det finns en planering för hur grönstrukturen skall planeras.  

Vi ställer dock oss frågande till ansatsen avseende formuleringen med skallkrav på sidan 16. 

Om dessa skallkrav blir gällande kan det försvåra den förtätning av stadskärnan som vi vill se 

framöver. Enligt vår mening bör denna skrivning mjukas upp med börformulering eller ”sträva 

mot”. Vi kan annars hamna i ett läge där vi drastiskt minskar möjligheterna till en förtätning i 

stadskärnan.”   

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förstår synpunktslämnarens kommentarer och kommer göra 

vissa omformuleringar gällande skallkrav. Kommunens ställning är fortfarande tydlig när det 

gäller att bygga en attraktiv och väl fungerande stad. Grönstrukturen tillsammans med 

bebyggelse- och trafikstruktur är alla viktiga byggstenar. En väl utbyggd och fungerande 

grönstruktur säkerställer yta för rekreation, biologisk mångfald och fungerande 

ekosystemtjänster i staden som blad annat temperaturreglering och infiltration av dagvatten. 

Avstånd och tillgång till kvalitativa grönområden är oerhört viktig då den är direkt avgörande 

för närrekreation. Plan för grönstruktur visar att det finns god tillgång till grönområden över 

nästan hela staden. Det som framför saknas är variation och kvalité för att få större nyttjande 

och fler funktioner. 

Plan för grönstruktur visar på möjligheteter inte begränsningar för att bygga en tät, attraktiv 

och väl fungerande stad över tid.  
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4. Nivika 

 

”Värnamo stad har enligt vårt tycke gott om grönytor som ägs av Värnamo kommun” 

 

”Om Värnamo skall växa och vi tillsammans ska nå 40000 invånare till 2035 är det nödvändigt 

att vi kan exploatera de andra ytor som finns utanför befintliga kommunala parker och 

grönområden” 

 

”Det kan inte vara rätt att så i detaljerat avgöra med meter var det ska finns ett grönområde. Vi 

måste enligt vårt tycke se att Värnamo är en liten stad med enorma grönområden runt hela 

Värnamo.” 

 

”Trygghetsaspekten är också viktig tycker vi, upplysta gator och torg och även parker mm skall 

vara väl belysta”    

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Se ovanstående svar. - 

 

 

6. Värnamo City 

 

”Värnamo City anser förs och främst att Plan för grönstruktur är bra” 

 

”För att Värnamo ka växa och handeln ska överleva i framtiden är en förtätning i stadskärnan 

nödvändig. På sidan 16 i planen finns ett antal ”I Värnamo stad ska”. Vi anser att formuleringen 

är för hård och istället bör ändras till ”I Värnamo stad bör” eller liknande.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Se ovanstående svar. - 

 

 

4. Värnamo LRF kommungrupp 

 

”Det är viktigt att vara rädd om stadens gröna ytor så väl som om åkermark. Närhet till natur 

har en lugnande inverkan på människan. Net stadsnära jordbruket är av betydelse, inte minst ur 

pedagogiskt synvinkel; det är viktigt att kunna visa upp hur lokalproducerade livsmedel 

produceras. Samspelet mellan stad och land är viktig för den biologiska mångfalden och för att 

skapa utrymmen för rekreation.” 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Jordbruksmark hanteras inte specifikt i Plan för grönstruktur. Denna hanteras i kommunens 

översiktsplan och i viss del i den fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad som är under 

framtagande. Plan för grönstruktur belyser däremot vikten av ett varierande landskap för 

rekreation och biologisk mångfald. Att arbeta med information, brukarmedverkan och 

pedagogiska miljöer är viktiga redskap när det handlar om att visa på vikten och  betydelsen 

av våra demensamma miljöer.  

 

 

 

5. Värnamo hembygdsförening 

 

” Oroväckande att Apladalen inte ens är omnämnt i programhandlingen.” 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
I denna första del i Plan för grönstruktur hanteras inte enskilda parker. 

Plan för grönstruktur del 1 är ett övergripande dokument med strategier gällande 

grönstruktur. De strategier som finns i dokumentet ska gälla Apladalen, såväl som andra 

parker i Värnamo. Apladalen är mycket viktig plats i vår stad tillsammans med andra platser 

och gröna stråk. 
 

 

 

 

 
 
 
Februari, 2020 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 

 

Plan för grönstruktur  

Del 1: Strategier 
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Fastställd av: Xxxxx 

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott 

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden, Plan- och byggavdelningen 
  

 
Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 

mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Begreppsförklaring  
 

Biologisk mångfald: Stor variation av växter och djur.  

Ekosystemtjänst: Samlingsbegrepp för de tjänster och funktioner som naturen tillhandahåller och 

som gynnar människan. Det är tjänster som vi får utförda ”kostnadsfritt” av naturen, vilket gör att de 

ofta tas för givna. Exempel på ekosystemtjänster är hur våtmarker renar vatten och hur vegetation 

reglerar stadens klimat. Ekosystemens delar är beroende av varandra.  

Flora- och faunapassage: Passage, till exempel bro eller tunnel, för djur och växter.  

Friluftsliv: Fritidsaktiviteter som genomförs utomhus.  

Gröna kilar: Större, sammanhängande naturområden som sträcker sig in mot Värnamo stad.  

Grönområde: Sammanhängande grönytor som är minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängliga.  

Grönstruktur:  Grönstruktur är nätverk av natur och vattenområden som bidrar till fungerande 

livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Med ordet nätverk avses fysiska 

relationer och egenskaper som tillsammans skapar förutsättningar för olika ekosystemtjänster.   

Grönstråk: Smala park-eller naturmarksstråk mellan parker och grönområden i tätorten.  

Habitat: Livsmiljö/hem för växter och djur. 

Klimatreglering: Ordet relaterat till Plan för grönstruktur beskriver hur medveten planering av 

vegetationen kan hjälpa till att exempelvis sänka temperaturen. 

Offentlig plats: Plats som är tillgänglig för alla, till exempel park, torg, naturområde eller allmänt 

tillgänglig yta framför byggnadsentréer.  

Parkrum: Olika platser i en park bidrar till att man som besökare upplever olika känslor beroende på 

hur platsen/ rummet är gestaltat. En park kan delas upp i olika rum precis som en bostad för att skapa 

variation och maximera upplevelsen och funktionen.  

Privat utemiljö: Avses i Plan för grönstruktur utemiljö med begränsad tillgänglighet som inte upplevs 

som offentlig. Privat utemiljö kan delas in i enskild och gemensam.  

Skolskog: Begränsat område i naturen inom gångavstånd från förskola eller skola där undervisning 

och fritidsverksamhet kan ske 

Sociotopvärde: Värde av funktioner och delar i grönområde som har betydelse för människors aktivitet och 

upplevelse av platsen. 

Tillgänglighet: Beskriver vilken grad det är möjligt för människor att fysiskt nå och använda sig av 

stadsrum.  

Uteklassrum: Ett komplement till inneklassrum.  
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Sammanfattning  
Värnamo kommun vill växa. Men vi vill växa på rätt sätt. Vi vill leva vår  

värdegrund och bygga framtiden på hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. 

Kommunen ser främst ett exploateringstryck i Värnamo stad. För att inte gå miste på 

kommunens gröna och blå värden måste kommunen ha strategier för grönstrukturen. 

Värnamo stad utvecklas ständigt och samtidigt som befolkningen ökar behöver vi bygga 

mer och tätare utan att förlora stadens gröna kvalitéer. Stadens och tätorternas parker och 

naturområden är en viktig värdeskapande resurs som måste tas till vara. Både människor, 

djur och växter behöver tillgång till varierande gröna miljöer och sammanhängande stråk 

och kilar samt de ekosystemtjänster parker och naturområden ger.   

 

Plan för grönstruktur är ett av de underlag som behövs för att Värnamo såväl idag som  

i framtiden ska vara en attraktiv, trygg och hållbar tillväxtkommun. Plan för grönstruktur 

är ett strategiskt dokument med kommunens ställningstaganden gällande grönstruktur och 

visar på riktningar och utvecklingsförslag.  

 

Plan för grönstruktur är uppdelad i två dokument:   

• Del ett är planens huvuddokument och är en strategisk del som innehåller bakgrund, 

mål och strategier hur kommunen ska arbeta i frågor som berör grönstruktur. 

Dokumentet behandlar Värnamo stad och kommunens större tätorter. 

• Del två innehåller en inventering av Värnamo stads parker och större natur- och 

rekreationsområden, samt utvecklingsförslag. Del två ska fungera som 

planeringsunderlag och idébank.  

 

 

Grönplanen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling som definieras av de tre 

dimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk. Dimensionerna konkretiseras så att det 

blir en tydlig koppling till planens ämne grönstruktur. För att kunna arbeta med 

dimensionerna på ett effektivt sätt har fem strategier tagits fram.  

 

  

 

Det finns även en film  

som sammanfattar Plan för 

grönstruktur. Scanna QR-

koden på mobilen eller gå in på 

www.varnamo.se/gronstruktur 

   
 

Bilden ovan visar grönplanens fem strategier.  
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Inledning 
Plan för grönstruktur i Värnamo stad (vidare kallad grönplan) har tagits fram på uppdrag 

av samhällsbyggnadsnämnden. Grönplanen har delvis finansierats med medel från den 

lokala naturvårdssatsningen (LONA). Grönplanen ersätter tidigare styrdokument Värnamo 

Grönplan (1991) och planeringsunderlag Gröna, sköna Värnamo (2007, ej antagen).  

 
Syfte 
Grönplanen är en viktig del av den översiktliga planeringen i kommunen. Grönplanen är 

ett styrdokument och planeringsunderlag som ska användas i den fysiska planeringen. 

Grönplanen lyfter grönstrukturens betydelse och visar hur den används eller bör användas 

för en hållbar samhällsutveckling.  

 
Avgränsning  
Grönplanen är ett styrdokument och planeringsunderlag som specifikt berör frågor 

kopplade till grönstruktur. Avvägning mellan flera intressen görs i kommunens 

översiktsplan. Det är i översiktsplanen som flera perspektiv bildar en helhet.  

 

Grönplanens fysiska avgränsning omfattar Värnamo stad med omland. Strategierna i 

grönplanen ska tillämpas på all allmän park-, natur- och gatumark i såväl centralorten som 

Värnamo kommuns större tätorter.  

 

I begreppet grönstruktur inryms begreppet blåstruktur (vatten). Grönplanen beskriver 

grönstruktur och blåstruktur som helhet och inte som separata delar.  

 

Grönplanen behandlar i första hand de befintliga kommunala grönområdena och allmän 

platsmark. Med grönområde menas publika till stor del vegetationsklädda områden. Med 

allmän plats avses ett område som i detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, till 

exempel natur, vatten, park, gata och torg. Övriga områden som också har betydelse för 

stadens grönstruktur behandlas endast till viss del.  

 

Grönplanen vänder sig i första hand till tjänstepersoner och politiker inom Värnamo 

kommun, men ska även kunna inspirera och fungera som källa till kunskap för lokala 

föreningar, markägare eller intresserad allmänhet.  
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Upplägg 
Grönplanen är uppdelad i två dokument:  

  

Plan för grönstruktur är uppdelad i två dokument:   

• Del ett är planens huvuddokument och är en strategisk 

del som innehåller bakgrund, mål och strategier hur 

kommunen ska arbeta i frågor som berör grönstruktur. 

Dokumentet behandlar Värnamo stad och kommunens 

större tätorter. 

• Del två innehåller en inventering av Värnamo stads 

parker och större natur- och rekreationsområden, samt 

utvecklingsförslag. Del två ska fungera som 

planeringsunderlag och idébank.  

 

  
Bilden till höger illustrerar grönplanens upplägg.  

Del 1 ligger som grund för del 2.  

 

 

 

 

 

Planens funktion  
Styrdokumentets funktion ska vägleda beslut och utförande i de olika leden planprocess, 

projektering, anläggning och drift av kommunalägd park-, natur- och gatumark. 

Under planprocessen 
Grönplanen fungerar som underlag och vägledning vid planläggning av både nya och 

befintliga bebyggelseområden. Möjligheterna att hitta goda lösningar blir större ju tidigare 

man tar med grönstrukturen i planeringen. Redan innan man har bestämt 

utbyggnadsinriktningen kan man söka upp lämpliga anslutningspunkter för fortsatt 

utbyggnad utifrån dagens grönstruktur.  

 
Investeringsprocessen 
Grönplanen fungerar som underlag och stöd vid ny- och ombyggnationer.  

Strategier ger riktlinjer för platsens framtida funktion och gestaltning.  

 
Anläggning och drift 
Grönplanen fungerar som underlag och stöd vid anläggning och drift av kommunens 

grönområden.   
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Bakgrund  
Grönplanen utgår från Värnamo stads 

grundförutsättningar, tidigare utredningar, 

styrdokument, planeringsunderlag, 

inventeringar, aktuellt forskningsläge samt 

omvärldens krav och påverkan. I följande 

kapitel ges en kort överblick av vilka mål, 

strategier och dokument som grönplanen 

berörs av.  

 

Värnamo kommuns vision  
Värnamo – den mänskliga 

tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet 

är de målkriterier som beskriver på vilket sätt 

kommunens utveckling ska ske. Grönplanen 

är ett av de underlag som behövs för att 

Värnamo såväl idag som i framtiden ska vara 

en attraktiv, trygg och hållbar 

tillväxtkommun. 

 

Översiktsplan för Värnamo 
kommun 
Värnamo kommuns översiktsplan omfattar 

fyra fokusområden med tillhörande 

planeringsstrategier och ställningstaganden, 

vilka grönplanen konkretiserar och utvecklar. 

Ställningstaganden från kommunens 

översiktsplan som grönplanen utgår ifrån är 

följande: 

 

• Kommunen ska verka för att grönstruktur bland annat i form av gröna och 

blåa kilar, parker och allmänna grönytor i tätorterna bevaras och utvecklas 

med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens och kommande 

generationer. Därför ska kommunen vara restriktiva med att ta grönytor i anspråk 

för andra ändamål (sid 31). 

 

• Kommunen ska i planering verka för en ökad kvalité på parker och grönytor när 

tätorterna förtätas. Detta för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när 

invånarantalet ökar (sid 31).  

 

• Vattendrag och våtmarker i och i anslutning till tätorter ska bevaras och 

utvecklas. Vid behov ska nya etableras för att minska konsekvenser av 

klimatförändringarna och för att öka rekreativa värden och naturvärden (sid 31). 

 

• I vidare planering ska kommunen fastställa en metod för grönytekompensation 

samt fastställa riktlinjer om kvantitet och kvalité av grönytor i kommunens tätorter 

(sid 31). 

 

• Värnamo kommun ska verka för att invånarna ska kunna odla på olika sätt i 

tätorterna. Tillgången till bostadsnära odlingslotter på kvartersmark ska öka i 

kommunen och befintliga områden avsatta för odling ska bevaras (sid 31). 

 

Parallellt med grönplanen pågår arbete med fördjupad översiktsplan för Värnamo stad 

(FÖP).  
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Övriga kommunala styrdokument och riktlinjer  
Grönplanen tar även sin utgångspunkt i ett flertal andra kommunala styrdokument och 

planeringsunderlag. Nedan listas de underlag som grönplanen integrerar med i 

samhällsplaneringen:  

 

• Plan för Värnamo kommuns miljöarbete  

• Plan för kulturmiljö i Värnamo kommun 

• Riktlinjer för skogsskötsel för Värnamo kommun 

• Ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad 

• Projekt Laganstråket 

• Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun 

 

Parallellt med grönplanen pågår arbete med skyfallskartering för Värnamo stad, 

centrumutvecklingsplan, Plan för trafik i Värnamo kommun, Plan för Värnamo kommuns 

friluftsliv och projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun (HUV).  

  

 

Statliga och regionala styrdokument 
Internationella, nationella och regionala lagar, mål och strategier som grönplanen utgår 

från är bland annat:  

 

• De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

”Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning.” 

 

• Riktlinjer från Boverket 

Den bostadsnära naturen ska enligt Boverket vara möjlig att nå till fots från 

bostaden. 300 m har visat sig vara ett gränsvärde för hur långt man är beredd att gå 

till ett grönområde för att man ska använda det ofta. 

 

• Svenska miljömålen 

”Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta 

tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 

planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.” 

 

”En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera 

stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och 

förvaltning i städer och tätorter.” 

 

• Friluftsmålen 

”Riksdagens mål om attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång 

till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till 

grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 

kulturmiljövärden.” 

 

• Grön handlingsplan 

Grön handlingsplan är framtagen i samverkan med länets 

aktörer och är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag 

att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, handlingsplan för 

grön infrastruktur och åtgärder för att nå friluftsmålen. 
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Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling fick internationell spridning i samband med FN-rapporten 

Vår gemensamma framtid och definieras av tre dimensioner: 

• Den ekologiska handlar om att hushålla med 

naturresurser utan att skada jordklotets 

ekosystem på lång sikt. 

• Den sociala handlar om att bygga ett samhälle 

där grundläggande mänskliga rättigheter 

uppfylls. 

• Den ekonomiska handlar om att motverka 

fattigdom så att alla har råd att tillgodose sina 

grundläggande behov i relation till jordklotets 

ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk 

utveckling som inte medför negativa 

konsekvenser för varken den ekologiska eller 

sociala dimensionen. 

Begreppet ”hållbar utveckling” bygger på uppfattningen att den ekologiska dimensionen 

sätter den yttersta gränsen för vad som utgör människans handlingsutrymme och att social 

och ekonomisk hållbarhet är omöjlig att uppnå om dessa gränser överskrids och 

naturresurser överexploateras. Ekonomin behöver därför fungera som ett verktyg för 

samhället att utveckla välfärd utan bekostnad på varken människor eller ekosystemet.  

 

Strategier  
Grönplanen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling som definieras av de tre 

dimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk. Dimensionerna konkretiseras så att det 

blir en tydlig koppling till planens ämne grönstruktur. För att kunna arbeta med 

dimensionerna på ett effektivt sätt har fem strategier tagits fram.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar grönplanens fem strategier.  
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Ekologisk dimension  
 

 

 

Värnamo är en grön sammanhållen stad 
med ett rikt växt- och djurliv och där 
ekosystemens tjänster tas tillvara. 

 
 

 

 

Mångfald och variation 

Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna anpassas till 

förändringar. Utan en mångfald av arter med olika funktioner finns stor risk att exempelvis 

ekosystemens långsiktiga förmåga att ge oss viktiga ekosystemtjänster försämras. 

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för mänsklig överlevnad. Försvinner en art så 

påverkas många.  

 

Grönt nätverk  

Spridningen av djur och växter mellan parker-, natur- och skogsområden behöver kunna 

ske utan större hinder. Olika arter har olika behov av grön infrastruktur för att kunna 

förflytta sig och skaffa mat. Vissa arter kan förflytta sig långt medan andra behöver ha 

samma typ av miljö i nära anslutning.  

 
Samspel 

De sociala och ekologiska faktorerna samverkar ofta. Miljöer med ett rikt växt- och djurliv 

är även miljöer som vi människor tilltalas och mår bra av. En viktig del av naturvården är 

att öka medvetenhet, kunskap, förståelse och engagemang för natur- och kulturmiljöns 

värden. 
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Social dimension 
 
 

 

Värnamo är en grön sammanhållen stad 
där de offentliga platserna bidrar till god 
folkhälsa och ett rikt stadsliv för alla. 

 

 

 

 

Folkhälsa  

Grönstrukturen ger invånare och besökare möjlighet till god hälsa, rekreation och lärande. 

Genom att locka våra kommuninvånare till att komma ut och röra på sig, träffa andra 

människor och varva ner i lugna miljöer kan vi som kommun främja folkhälsan. Naturen 

ger goda förutsättningar för lek, återhämtning och fysik aktivitet.  

 

Sammanhållen stad och närhet  

Det är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av gröna livsmiljöer i hela staden med 

omland. En sammanhängande grönstruktur ökar tillgängligheten och orienterbarheten till 

målpunkter i och utanför staden.  

 

Närhet till parker och naturområden med hög kvalitet och variation är extra viktigt för 

barn, äldre och andra som har begränsade möjligheter att förflytta sig. Finns parker och 

naturområden nära och som kan nås utan att passera barriärer i form av större vägar kan 

barn tillåtas att cykla eller gå dit själva.  

 

Möte och inkludering 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att Värnamo erbjuder offentliga rum där alla 

kan mötas på lika villkor. Det är viktigt att olika perspektiv, intressen och behov får ta plats 

och synas i samhällsplaneringen. Människor i olika åldrar, med olika könstillhörigheter, 

från olika bakgrund och utifrån olika funktionsförmågor har olika syn på vad som är 

attraktivt och goda livsmiljöer. Parker och naturområden som fungerar som mötesplatser 

kan bidra till en ökad social samanhållning.  

 

Identitet och tydlighet 

Tydliga platser i det offentliga rummet bjuder in till aktivitet och gör det lättare att 

orientera sig i staden. För att inte planera bort parkers och naturområdens karaktär är det 

viktigt att hänsyn tas till gröna kulturhistoriska värden.  
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Ekonomisk dimension 
 

 

 

Värnamo är en attraktiv grön stad där 
investeringar i den offentliga miljön sker 
med avvägningar och prioriteringar 
utifrån kunskap om ett hållbart 
samhällsbyggande. 
 

 

Folkhälsa 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa en ekonomisk utveckling, utan att slita på 

naturresurser eller människan. Med höga befolkningsmål och hög grad av ny exploatering 

kommer också ett ökat ansvar gällande att hålla god folkhälsa bland kommuninvånarna. 

Mångfunktionella grönytor är en viktig pusselbit för att uppmuntra och möjliggöra sociala 

interaktioner, fysiska aktivitet och avkoppling. Möjlighet till återhämtning och rekreation 

är en allt viktigare fråga i en tid med uppskruvat tempo med utbredd psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa kostar samhället mycket, som till exempel sjukskrivningar.  

 

En avgörande faktor för investeringar, utveckling och för ett framgångsrikt förvaltande i 

stadens parker och grönområden är kunskapen om hur människor interagerar med sin 

miljö.  

 

Exploatering 

Staden har som ambition att växa och exploateringen sker snabbt. Kunskap kring hur 

grönstrukturen ser ut samt vad det är för ekosystemtjänster som påverkas, på vilket sätt det 

påverkas och om det finns alternativ eller kompensationsåtgärder, är viktiga delar som 

behöver utvecklas för en hållbar tillväxt.  

 

Platsens förutsättningar och befintlig grönstruktur är en värdefull resurs vid exploatering 

och förtätning. Med strategisk planering av stadens gröna tillgångar kan ekonomiska 

förluster förebyggas. Grönstrukturen mildrar till exempel effekterna av extremt väder så 

som skyfall och värmeböljor. I en sammanhållen bebyggelse med hårdgjorda ytor blir 

effekterna av skyfall och värmeböljor mer påtagligt, då vattnet har svårare att rinna undan.  

 

Platsvärde 

Den goda naturtillgången är en viktig kvalité för staden. Genom att investera i grönstruktur 

kan stadens attraktivitet, platsvärde och även betalningsviljan för bostäder öka. En god 

gestaltning av grönstruktur och offentliga platser med hänsyn till stadens historia, 

kulturmiljö och karaktär bidrar till både kvarterets och hela stadens attraktion. 
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Strategi: Säkerställ god tillgång till 
parker och naturområden  
 

 

 
 

Både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv är det viktigt att det finns ett brett utbud av 

parker och naturområden i varierande skala. Parker och naturområden ska finnas i hela 

staden och de ska vara lätta att nå. Närhet till parker och naturområden är särskilt viktigt 

för barn, äldre och personer med funktionsvariation. Forskning visar att användandet avtar 

med avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till rekreations- och friluftsområden inom 

rimligt avstånd, vistelse i naturen har positiv betydelse för såväl den fysiska som psykiska 

hälsan.  

 

Säkerställ tillräckligt stora parker och naturområden vid nybyggnation och förtätning 

Framtida exploatering ska sträva efter att integrera bebyggelse och grönstruktur. Den 

sammanlagda mängden parkmark ska tillgodose invånarnas rekreationsbehov. Behovet av 

yta varierar beroende på hur många personer som bor nära och som besöker området, hur 

terrängen ser ut och vilka funktioner och upplevelsevärden som ska rymmas. Då staden ska 

förtätas för fler invånare är det av stor vikt att vi inte tar befintliga parker och 

naturområden i anspråk i stadsdelar där behovet kommer öka allt eftersom staden förtätas. 

Försiktighetsprincipen gäller vid planering av stadens befintliga parker och naturområden.  

 

Planera för att vägen till parker och naturområden ska vara utan större barriärer 

Den fysiska planeringen, genomförandet och skötseln ska verka för att binda samman 

parker och naturområden och stärka dess värden. Parker ska vara tillgängliga och 

kommunen ska sträva efter att minska upplevda hinder. Hinder kan vara både fysiska och 

psykiska barriärer. Fysiska barriärer kan vara vägar, vattendrag och nivåskillnader. 

Psykiska barriärer kan vara industriområden som under kvällstid upplevs otrygga att röra 

sig igenom eller en dåligt belyst väg till och i parken. Den upplevda sträcka till en 

bostadsnära park minskar om vägen dit upplevs trivsam, trygg och tillgänglig.  

 

Säkerställ tillräckligt stora naturområden för ett rikt växt- och djurliv 

Värnamo stads parker och naturområden ska utvecklas och förvaltas på ett sätt som främjar 

biologisk mångfald. Vissa arter, framförallt däggdjur och fåglar, kräver stora 

sammanhängande naturområden för att kunna röra sig obehindrat. Därför behöver 

Värnamo kommun arbeta för att motverka barriäreffekter och istället skapa och bibehålla 

gröna kopplingar mellan viktiga platser.  
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Planera för att parker och naturområden ska finnas inom rimligt avstånd  

Avståndet till parker och naturområden har stor betydelse för tillgänglighet och 

användning. Möjligheten att nå ett område styrs av avståndet dit, barriärer på vägen och 

om det är möjligt att ta sig dit genom att gå och cykla. Lokalisering av nya bostäder, 

förskolor, skolor, vård- och omsorgsverksamheter ska planeras i nära anslutning till park- 

och naturområde. Boverkets rekommendationer samt forskning som folkhälsoinstitutet 

gjort visar att människor vistas mer regelbundet om avståndet inte överstiger 300 meter 

(FHI, 2009). 

 

I grönplanen delas Värnamos stads parkytor in i tre olika kategorier: närpark, stadsdelspark 

och större natur- och rekreationsområde. Detta för att erbjuda både god tillgång och 

varierat innehåll. Utöver de tre kategorierna finns flera grönområden, stora och små, som 

binder samman parker och bildar stadens grönstruktur.  

 

• Närpark: Mindre park som bör finnas inom nära avstånd från bostad, arbetsplats, 

äldreboende, förskolor och skolor. Närparken ska erbjuda ett enklare basutbud av 

funktioner och vägen till närparken ska vara utan barriärer för yngre barn. 

 

• Stadsdelspark: En stadsdelspark är större och ska innehålla fler funktioner än en 

närpark. Stadsdelsparken ska lokaliseras så den har ett större upptagningsområde 

än en närpark. Stadsdelsparken riktar sig främst till boende inom gångavstånd till 

parken men ska också erbjuda kvaliteter som gör den attraktiv för hela staden.  

 

• Större natur- och rekreationsområden: I Värnamo stad ska det vara nära till större 

natur- och rekreationsområden. Större natur- och rekreationsområden ska erbjuda 

större sammanhängande områden där du kan få en andningspaus, njuta av naturen 

eller motionera. Tack vare att staden är byggd på ett varierat landskap med olika 

naturmiljöer kan natur- och rekreationsområdena erbjuda flera upplevelsevärden.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Typ av område Upplevelsekvalitéer/  Sociotopvärden 

Närpark Vila, möte och fysisk aktivitet/ lek. 

Stadsdelspark Vila, möte, fysisk aktivitet/ lek, odling, 

picknick och promenad. 

Större natur- och 

rekreationsområden 

Vila, möte, fysisk aktivitet/ lek, grön oas, 

naturupplevelse, rofylldhet, promenad och 

löpning.   
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Bilden till vänster visar rekommenderade innehåll 
i Värnamo stads olika parker och grönområden. 
Tiderna motsvarar avstånd från bostad till 
sociotopvärden inom respektive cirkel.  

 

 

 

Använd kompensationsåtgärder  

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att 

motverka att värden och funktioner minskar ska kompensationsåtgärder fungera som en 

ersättning. Kompensationsåtgärder avser skapandet av helt nya eller förbättring av 

befintliga natur- eller grönmiljöer. Kompenserat värde ska ersätts så nära värdets 

lokalisering som möjligt. I PBL finns idag inte möjlighet att ställa krav på kompensation. 

Planeringens uppgift bör vara att så långt som möjligt ta tillvara på de befintliga 

naturvärdena.   

 

Vid planering ska Värnamo kommun i första hand undvika påverkan och i andra hand 

minimera påverkan genom skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt ska 

kompensation övervägas. Detta görs genom följande modell, även kallad 

skadelindringshierarkin, där punkt 1–2 är skyddsåtgärder och 3–4 är 

kompensationsåtgärder, se figur nedan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Boverket 
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Strategi: Skapa ett varierat innehåll i 
parker och naturområden  

 

 

 

 
 

Kommunen ska verka för en mångfald av gröna rum som riktar sig till flera målgrupper. 

Stadens parker och naturområden ska uppmuntra människor till att komma ut och få frisk 

luft, röra på sig, träffa andra, uppleva nya saker och stressa ner från en hektisk vardag. 

Attraktiva gröna platser för alla är en angelägen fråga för att skapa god folkhälsa, både 

idag och i framtiden.  

 

Arbeta med att skapa upplevelserika parker och naturområden 

Parker och naturområden ska vara användbara, tillgängliga, attraktiva och erbjuda en 

variation av upplevelsevärden och aktiviteter. Innehåll i parker och naturområden kan 

variera. Viktigt är dock att det finns ett helhetstänk. Stor variation i och mellan områden 

lockar fler till utevistelse och ökar möjligheten till spontana möten mellan människor.  

 

Trygghet i staden är förknippat med människorna i staden. Vi söker oss gärna till platser 

där det finns andra människor eftersom det känns tryggt. För att locka människor till 

parker, naturområden och gröna stråk ska målpunkter med aktiviteter och funktioner för 

vistelse skapas.  

 

Vid planering av parker och naturområden ska hänsyn tas till områdets karaktär. Genom att 

bevara, anlägga, sköta och utveckla olika typer av parker och naturområden skapas också 

ett brett spektrum av livsmiljöer för växter och djur, vilket bidrar till en rik biologisk 

mångfald. I Värnamo har vi goda möjligheter att skapa en variationsrikedom bland stadens 

parker och naturområden. Detta genom att ta tillvara naturlandskapet som staden är byggd 

i och synliggöra platsspecifikt kulturvärde i naturen eller arkitekturen. Istället för att 

anlägga nya gröna strukturer är det mer fördelaktigt att bevara, återupprätta men också 

rekonstruera och reparera landskapets historiska gröna strukturer.  

 

Stadsdelsvisa kartor och inventeringskartor för befintliga grönområden innehållande 

upplevelsevärden kan användas som bedömning av ett områdes kvalitet, samt är en metod 

som kommunen kan arbeta vidare med (se del 2).  

 

Kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda mark för initiativ från medborgare. Att ställa 

mark till förfogande är ett sätt för att skapa rikare upplevelser i stadens parker och 

naturområden.  
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Bild: Åbroparken, Värnamo. Foto: Joakim Norgren. 

 

Främja folkhälsa genom att erbjuda rum för alla  

Folkhälsa ska ses som en viktig utgångspunkt vid planering och utveckling av parker och 

naturområden. Grönskans bidrag till mänskligt välbefinnande ska tas tillvara i fysisk 

planering och i förvaltning. Utevistelse främjar god folkhälsa. Den fysiska aktivitetsnivån 

ökar, kroppen återhämtar sig och stressnivån sjunker.  

 

Olika perspektiv, intressen och behov ska synas i samhällsplaneringen. Människor i olika 

åldrar, med olika könstillhörigheter, från olika bakgrund och utifrån olika 

funktionsförmågor har olika syn på vad som är kvalitativa och tillgängliga parker och 

naturområden, samt använder dem på olika sätt.  

Barn och unga 

Barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling främjas om de vistas i 

grönområden. Koncentrationsförmågan påverkas positivt, barnen rör på sig mer och 

är friskare. För barn är det viktigt med vildvuxna och ”ostädade” grönområden där 

de får upptäcka, hitta gömslen och bygga kojor. Även att få ta del av naturens 

skafferi genom att ha tillgång till fruktträd och vattenelement är viktigt för att främja 

barnens lärande och lek i naturen. De traditionella lekplatserna ska begränsas i antal 

och satsningar ska göras på stadsdelsparker med större spontanaktivitetsyta för flera 

målgrupper. I närparker ska mer naturliga lekmöjligheter främjas.  

Äldre 

Möjligheten att vara aktiv även på äldre dagar är en viktig del i ett gott åldrande. 

Exempel på attraktiva element är grönska, vatten, skugga, vackra vyer, sittplatser 

och möjligheter att se och träffa andra människor. Att känna igen växter och djur är 

också betydelsefullt, likaså naturliga målpunkter dit man kan söka sig.  
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Personer med funktionsnedsättningar 

För att alla ska kunna använda parker och naturområden i Värnamo stad, krävs rätt 

förutsättningar i det fysiska rummet. Att det ska vara möjligt att förflytta sig 

självständigt och säkert i miljön är självklart. Detta kan åstadkommas genom 

exempelvis jämna, fasta underlag, genom att göra det möjligt att undvika trappor, 

branta sluttningar och trånga passager samt att det finns rymliga toaletter, anpassade 

räcken och belysning. Det är även viktigt att tänka på att det främst är den natur som 

är allra närmast vägen eller passagen som blir upplevelsevärdet.  

Socioekonomiskt utsatta grupper  

Socioekonomiskt utsatta grupper nyttjar grönområden i mindre utsträckning än 

andra grupper. Bland dessa är graderna av fysisk aktivitet lägre och ohälsan större. 

De har inte heller i lika stor utsträckning tillgång till fritidshus eller egen trädgård, 

vilket ger dem sämre förutsättningar att vistas i gröna miljöer. För att attrahera flera 

befolkningsgrupper kan satsningar göras på promenadstråk med naturliga 

målpunkter, grillplatser, mötesplatser, fiskevatten och dess närmiljöer.  

 

Arbeta för en rik biologisk mångfald genom att bevara och förstärka variationen av 

värdefulla naturtyper och arter 

Stadens invånare ska ha tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett varierat växt- och 

djurliv inom promenadavstånd från sin bostad. Landskapets och platsens karaktär ska vara 

utgångspunkt för utvecklingen.  

 

Olika arter kräver olika typer av miljöer. En stor variation bland stadens parker och 

naturområden ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Värnamo har goda 

möjligheter till detta eftersom staden är byggd på ett varierat landskap med olika 

naturmiljöer. Många arter och livsmiljöer för växter och djur är beroende av skötsel. Äldre 

metoder för skötsel av landskapet gav innehållsrika miljöer. Idag finns det endast rester 

kvar av de klassiska miljöerna i jordbruks- och skogslandskapet och många arter återfinns 

istället i staden. Mänsklig närvaro och medverkan kan ofta vara positiv för biologisk 

mångfald.  

 

Vi bör skapa så många olika livsmiljöer som möjligt, både i en stor och i en liten skala. 

Anläggning och skötsel av till exempel dammar, våtmarker och ängar gynnar många arter 

och skapar ofta en varierad och upplevelserik miljö. För att bevara och utveckla den 

biologiska mångfalden är det därför viktigt att arbeta strategiskt med skötselinsatser. 

 

Eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden 

Buller kan bidra till ogästvänliga miljöer i stadsmiljön. Stadens parker och större natur- 

och rekreationsområden ska där det är möjligt fungera som gröna oaser, pauser i stadens 

brus. I parker och större natur- och rekreationsområden ska låg bullernivå eftersträvas. 

Grönytor bidrar till att dämpa buller, både det mätbara men framför allt det upplevda.   

 

Eftersträva god ljuskvalitet i parker och naturområden  

Kommunen ska arbeta med belysning som både skapar trygghet och förstärker gröna 

upplevelser och platsbildningar. Viktigt att inte störa ljuskänsliga/nattlevande varelser eller 

skapa ljusförorening.  
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Strategi: Stärk de gröna kopplingarna i 
staden 
 

 

 

 

 

Vid exploatering och förtätning av staden ska kommunen ta hänsyn till platsens 

förutsättningar och se grönstrukturen som en värdefull resurs.  

 

Värnamos parker och övriga grönområden ska tillsammans utgöra en sammanhängande 

grönstruktur där gröna och blå kvaliteter tas tillvara. En sammanhängande grönstruktur 

ökar tillgängligheten och orienterbarheten till målpunkter i staden.  

 

Värna och utveckla gröna stråk i staden för att locka människor till rörelse  

Stadens gröna stråk bör ha olika karaktär. Den anlagda välskötta parken kan såväl som det 

lummiga naturområdet båda utgöra gröna stråk. Gröna stråk kan även utgöras av gång- och 

cykelstråk, trädalléer och gatuplanteringar. Genom friluftsinsatser kan vandrings- och 

cykelleder utvecklas och skapas. Lederna gör det möjligt att lära känna sin stad med 

omland, utöva friluftsliv och vara fysiskt aktiv i och nära staden.  

 

De gröna kopplingarna i staden ska erbjuda god framkomlighet, samt intressant och 

upplevelserik miljö att röra sig i. Rekreativa, kulturhistoriska och biologiska värden ska 

bevaras och utvecklas längs kopplingarna till intressanta upplevelserika miljöer.  

 

Stadens gröna kopplingar utgör tillsammans ett grönt nätverk, vilket ska vara lätt att nå 

från alla bostäder. Längs de gröna kopplingarna ska de visuella sambanden och 

överblickbarheten stärkas. Nya kopplingar i stadens utbyggnadsområden ska utvecklas så 

att de ansluter till värdefull tätortsnära grönstruktur.  

 

Möjliggör att spridningen av djur och växter mellan värdefulla naturområden kan ske  

Att bevara och skapa nya gröna spridningskorridorer och gröna kopplingar är viktigt för 

djurs och växters möjligheter att sprida sig till och röra sig mellan olika grönområden. 

Möjligheterna till ett rikt växt- och djurliv ska stärkas genom att bevara och utveckla 

viktiga grönområden och gröna kopplingar.  

 

Vid anläggning eller ombyggnad av vägar och annan infrastruktur ska möjligheten att 

skapa flora- och faunapassager eftersträvas för att motverka barriäreffekter.  
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Strategi: Synliggör stadens 
grönområden och gör medborgarna 
delaktiga 

 

 

 
 

Parker och naturområden är stadens gemensamma vardagsrum. Användningen är gratis 

och alla är välkomna. För att skapa dessa rum måste Värnamo kommun planera 

förvaltningsövergripande och tillsammans med olika målgrupper.   

 

Informera invånare och besökare om grönområden 

Information om stadens parker och större natur- och rekreationsområden ska vara lätt att 

hitta och lätt att förstå. Information genom bilder och andra språk är viktigt för att nå en 

bred målgrupp. Värnamo kommun bör arbeta mer med att kommunicera besöksvärda 

platser och stråk, samt nyttan/värdet med platsen.  

 

Kommunicera för att skapa tillit och delaktighet 

För att skapa platser för alla, ska kommunen planera förvaltningsövergripande och 

tillsammans med olika målgrupper. Grundläggande mål för kommunikation vid 

förändringar är att de som är berörda ska veta vad som kommer ske och varför. Beroende 

på hur stor förändringen är eller hur känslig den kan vara ska kommunikation och 

delaktighet planeras in i god tid.  

 

 

 
 

Illustration: SKL.  
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Bilderna ovan är från medborgardialog i Vråenparken, Värnamo. Foto: Hanna Häljestig och Linus Enochson.  

 

Öka kunskap om naturen 

Det finns samband mellan privat tomt och angränsande allmänna ytor. För djur, växter och 

gröna samband, finns inga juridiska gränser. Kommunen ska verka för en ökad förståelse 

kring grönstrukturens samband och den enskildes påverkan på ekosystemtjänster. 

 

Park- och naturområdenas potential för naturpedagogik ska beaktas i samhällsplaneringen. 

Barn är en viktig målgrupp och pedagogiskt samarbete med skolor är viktigt. 

Kompetensutveckling och förutsättningar för skolskog eller uteklassrum är något som 

kommunen kan utveckla.  

 

Skolor och föreningar ska erbjudas möjlighet att aktivt delta i att gynna den biologiska 

mångfalden genom att exempelvis odla grönsaker och sköta ängar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bild från Apladalen, Värnamo. Foto: Linus Enochson. 
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läs mer om dagvatten 

– strategier 

 
Strategi: Nyttja och utveckla 
ekosystemtjänster 

 

 

 

 
I Värnamo kommun ska de nyttor som de gröna miljöerna bidrar med förvaltas och 

utvecklas. Stadens grönstruktur ska ses som en viktig resurs att utgå ifrån när vi planerar, 

utvecklar och bygger Värnamo. Om staden planeras så att de ekosystemtjänster som finns i 

staden både kan bestå och utvecklas skapas samhällsekonomiska vinster. Grönområden 

kommer i framtiden att spela en allt viktigare roll som klimatreglerare i tätorter. Nedan 

följer ett antal ekosystemtjänster, vilka i grönplanen är prioriterade att arbetas vidare med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bilden ovan är en värmekarta tagen 3 juni 2018 över Värnamo stad. Kartan visar vikten av stora 
sammanhängande skogs- och vattenområden. De varmaste delarna i staden bör kompletteras med mer 
grönska.  

 

 

Arbeta med klimat- och vattenreglering 

Klimatförändringar kommer att påverka Värnamo på många olika sätt. Extrema 

väderhändelser som skyfall och värmeböljor blir sannolikt vanligare. 

 

Grönstrukturen ska användas som resurs för att möta och hantera klimatförändringar.   

Ekosystemtjänster fungerar på olika sätt som klimatreglerare i stadsmiljön. Vegetation, 

framförallt träd, fungerar klimatreglerande genom att sänka temperaturen. Stor grönyta ger 

bättre och mer utspridd kylande effekt till omgivningen. Temperaturen påverkas också av 

stadens vattenstrukturer eftersom avdunstning ifrån större öppna vattenytor har en 

avkylande effekt. Äldre, barn och personer med funktionsnedsättning är extra känsliga för 

värmeböljor. 

 

I ett klimat där extrema regn blir mer vanliga kommer en allt större mängd dagvatten att 
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behöva avledas genom bebyggelsen till recipienter. Genom innovativa lösningar, god 

design och medveten arkitektur kan vi förbättra dagvattenlösningar i nya och befintliga 

miljöer. Kommunen ska använda dagvatten som en rekreativ, pedagogisk och estetisk 

tillgång. Allmänna platser, till exempel gator och grönområden, ska användas för att avleda 

vatten vid stora skyfall. 

 

Arbeta med luft- och vattenrening 

Vegetationen i staden bidrar till ökad luftkvalitet. Detta främst genom att skadliga partiklar 

fastnar i vegetationen. Träd har generellt bättre reningseffekt än gräs och buskar. Ju större 

bladyta desto fler partiklar tas om hand. Kommunen ska därför verka för att stora träd 

bevaras och att nya planteras. Både artval och placering av växter kräver kunskap för att få 

avsedd effekt. Vegetation och icke hårdgjord mark har även effekt på förorenat dagvatten. 

Luftföroreningar, som fastnat på hårdgjorda ytor som vägar och tak, sköljs bort med 

regnvattnet. Leds vattnet till öppna grönytor filtreras vattnet genom marken. Nedbrytande 

organismer har då möjlighet att fånga upp föroreningarna, istället för att de belastar våra 

öppna sjöar och vattendrag. 

 

Planera för biologisk mångfald 

I Värnamo ska möjligheterna till ett rikt växt- och djurliv stärkas genom mångfald och 

variation bland stadens parker och naturområden. Många ekosystemtjänster är beroende av 

varandra, och framförallt av den biologiska mångfalden för att fungera. När ekosystem 

råkar ut för störningar är förmågan till att återhämta sig större när systemet har en stor 

variation inom sig och är kopplad i ett nätverk av andra system. Många växter och djur har 

hittat nya livsmiljöer i och kring staden. Detta främst genom effektiviseringar inom  

skogs- och jordbruk har utarmat deras vanliga livsmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                           Foto: Linus Enochson. 
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Vid skötsel av befintlig allmän plats och exploatering ska möjligheter till att stärka den 

biologiska mångfalden eftersträvas. För att gynna den biologiska mångfalden är det viktigt 

att behålla och förstärka ett väl utvecklat och variationsrikt vegetationsskikt, samt att 

bevara och utveckla kopplingar mellan parker och naturområden. Planera för biologisk 

mångfald i staden kan innebära att plantera ett varierat artval av träd och buskar och aktivt 

jobba för att bevara och utveckla miljöer för pollinerande insekter. 

 

 

 
Bilden ovan är från Bolaskogen, Värnamo. Bolaskogen är ett exempel på område som har hög nyttjandegrad 
samt innehåller ett rikt växt- och djurliv. Foto: Linus Enochson. 

 

Dämpa buller och störande ljus 

Kommunen ska arbeta med grönstruktur för att minimera upplevd störning av buller och 

ljus. Buller och störande ljus har en negativ effekt på människors välbefinnande och 

därmed på folkhälsan i stort. Vegetation bidrar i viss mån till att dämpa buller och att skapa 

tystare miljöer, men grönska och vattenljud kan användas för att minska upplevelsen av 

buller. Grönskan skärmar av ljudkällan visuellt medan vattenljudet kamouflerar det 

negativa bruset.  
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Organisation och ansvar 
Kommunfullmäktige äger styrdokumentet och ansvarar för dess aktualisering. 

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för dokumentet. Dokumentet efterlevnad ligger på 

respektive berörd nämnd och utskott.  

 
Plan för grönstruktur har tagits fram under ledning av Linus Enochson på tekniska 

förvaltningen och Hanna Häljestig på samhällsbyggnadsförvaltningen. I arbetsgruppen 

har det ingått representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska 

förvaltningen.  

 

Uppföljning 
De strategier som är fastställda i grönplanen är beroende av uppföljning och revidering. 

Värnamo kommun har infört ett arbetssätt med rullande översiktsplan. I samband med 

aktualisering och komplettering av kommunen översiktsplan bör också grönplanen 

revideras och utvecklas. Genom kontinuerlig uppföljning och revidering säkerställer 

kommunen ett uppdaterat styrdokument och planeringsunderlag.  

Indikatorer 
o Avståndet till parker och större natur- och rekreationsområden från bostad, äldreboende, 

arbetsplats och skolor 

o Ljudnivå på allmän platsmark, park- och naturmark (enl. Boverkets rek för skola (55 dBA 

ekvivalent nivå)) 

o Information och medborgardelaktighet 

o Andel ängsmark respektive bruksgräsmatta och slaghacksyta. 

Revidering 
Revidering sker löpande under varje mandatperiod.  
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Plan för grönstruktur i Värnamo stad

 

Antagen i kommunfullmäktige: XXXX - XX - XX

Del 2: Inventering och utvecklingsmöjligheter
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Inledning
Värnamo kommun vill växa. Men vi vill växa på rätt sätt. Vi vill leva vår 
värdegrund och bygga framtiden på hållbarhet, attraktivitet, trygghet och 
tillväxt. För att inte gå miste på kommunens gröna värden måste kommunen 
ha strategier för grönstrukturen. Värnamo stad utvecklas 
ständigt och samtidigt som befolkningen ökar behöver vi bygga mer och 
tätare utan att förlora stadens gröna kvalitéer. Stadens och 
tätorternas parker och naturområden är en viktig värdeskapande resurs som 
måste tas till vara. Människor, djur och växter behöver tillgång till 
varierande gröna miljöer och sammanhängande stråk och kilar samt de 
ekosystemtjänster parker och naturområden ger.  
  

Plan för grönstruktur (vidare kallad grönplan) är ett av de underlag som 
behövs för att Värnamo såväl idag som i framtiden ska vara en attraktiv, trygg 
och hållbar tillväxtkommun. Plan för grönstruktur är ett strategiskt dokument 
med kommunens ställningstaganden gällande grönstruktur och visar på 
riktningar och utvecklingsförslag. Detta är grönplan del två. Grönplan del två 
innehåller en inventering av Värnamo stads parker och naturområden. Även 
utvecklingsmöjligheter föreslås för att säkerställa en hållbar utveckling för 
stadens grönstruktur. Del två fungerar som planeringsunderlag och idébank. 
Utvecklingsmöjligheter som presenteras förmedlar inte ”såhär ska vi göra”, utan 
är endast förslag utifrån de strategier som tagits fram.  

Del två fungerar som samtalsunderlag 

och idébank.

Detta är grönplan del 2

Här finns en inventering av 

Värnamo stads grönstruktur.
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Del 1
Grönplanen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling som definieras av de tre 
hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk. Dimensionerna 
konkretiseras så att det blir en tydlig koppling till planens ämne grönstruktur. 
För att kunna arbeta med dimensionerna på ett effektivt sätt har fem strategier 
tagits fram. 

Del 2
Del 2 utgår från del 1. I del två presenteras kvaliteter och brister som finns i 
stadens grönstruktur. Även utvecklingsmöjligheter diskuteras för att säkerställa 
en hållbar utveckling för stadens grönstruktur. Diskussion kring 
utvecklingsmöjligheter i del två utgår från de fem strategier som tagits fram. 
Strategierna är på så vis den röda tråden genom dokumentet. 

Inventeringen av Värnamo stads grönstruktur gjordes under 
perioden 2018-2019 och omfattar befintliga kommunalägda grönytor så som 
parker, naturområden och grönstråk (smala parkstråk eller naturmark mellan 
parker i tätorter). Syftet med inventeringen var att få ett bättre underlag för 
kommande planering och utveckling av Värnamo stad.

Grönplanens upplägg

Del ett är planens huvuddokument och är en strategisk del som 
innehåller bakgrund, mål och strategier hur kommunen ska arbeta i 
frågor som berör grönstruktur. Dokumentet behandlar Värnamo stad 
och kommunens större tätorter.

Del två innehåller en inventering av Värnamo stads parker och större 
natur- och rekreationsområden, samt utvecklingsförslag. Del två ska 
fungera som planeringsunderlag och idébank.  

Plan för grönstruktur är uppdelad i två delar: 
Del 1, Överpripande del med bakgrund, mål och strategier
Del 2, Inventering och utvecklingsmöjligheter
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Illustrationen ovan visar grönplanens fem strategier. Strategierna utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
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Dialog
Dialog med medborgare har genomförts i olika forum och med olika 
dialogmetoder. Detta för att fånga perspektiv från så många 
medborgargrupper som möjligt. Dialogen har genomförts i kommunens 
regi genom enkäter, evenemang och möten med allmänheten. Syftet med 
dialogen har varit att få kunskaper om hur Värnamo stads invånare 
använder och ser på de gröna miljöerna i staden.

En digital enkät har funnits på kommunens hemsida under hösten 2018 -
våren 2019. Enkäten baseras på frågor från liknade enkäter som tagits fram av 
Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun och Kristianstad kommun. Utöver 
detta har skriftliga enkäter delats ut. 

105 invånare svarade på den digitala enkäten ”Min gröna plats”. Tyvärr har 
målgruppen 0-20 år inte fångats in i enkäten. Kompletterande dialog 
rekommenderas. Cirka 60 kommentarer och förslag har inkommit i enkätens 
öppna kommentarsfält från medborgarna kring kommunens grönstruktur och 
hur den kan bli bättre för dem. 

Bilderna ovan är från medborgardialog i Vråenparken, Värnamo stad. 

Bild: Inspirationsföreläsning med Martin Emtenäs i Värnamo. Foto: Linus Enochson.

Bild: Inspirationsföreläsning med Hannu Sarenström i Värnamo. Foto: Linus Enochson.
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Vad tycker du är viktigast att utveckla när det 

gäller stadens gröna platser?

Tillgänglighet

Bättre 
belysning

Mer vild
natur

Ord som vägde tyngst i enkäten.
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Åldersfördelning - enkät

I Värnamo syns ett mönster kring att de svarande placerat ut sina gröna platser vid Apladalen, Osudden, 
Borgen och Prostsjön. 

Upp till 12 år

13 - 20 år

21 - 40 år

41 - 60 år

61 år eller äldre 

Hur långt tar du dig för att komma till din gröna 

favoritplats? 

0 - 200 m

200 m - 1 km

Mer än 1 km

Hur ofta besöker du din gröna favoritplats? 

Oftare än en gång i veckan

Oftare än en gång i månaden

Flera gånger per år

Mer sällan 
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Några av utvecklingsförslagen som kom 

in i samband med enkäten:

”Sätta upp 
skyltar vad träd, 

buskar och 
blommor heter”

”Barnvänliga 
saker att

upptäcka”

”Lekplats
vid 

Prostsjön”

”Generations-
park”

”Belysning
runt 

Prostsjön”

”Brygga utmed 
Lagan så man kan 
gå utmed vattnet 
vid Åbroparkens 

strandkant”

”Odlings-
lotter”
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Analys - tillgänglighet
Att ha tillgång till både parker och naturområden är viktigt för att uppnå 
hållbar samhällsplanering. Avståndet till parker och naturområden har stor 
betydelse för tillgänglighet och användning. Möjligheterna att nå ett område 
styrs av avståndet dit, barriärer på vägen och om det är möjligt att ta sig dit 
genom att gå eller cykla. 

I grönplanen delas Värnamos stads parkytor in i tre olika kategorier: närpark, 
stadsdelspark och större natur- och rekreationsområde. Detta för att erbjuda både 
god tillgång och varierat innehåll. Utöver de tre kategorierna finns flera 
grönområden, stora och små, som binder samman parker och bildar stadens 
grönstruktur. 

Närpark: Mindre park som bör finnas inom nära avstånd från bostad, arbetsplats, 
äldreboende, förskolor och skolor. Närparken ska erbjuda ett enklare basutbud av 
funktioner så som plats för möte, vila och enklare lek. 

Stadsdelspark: En stadsdelspark är större och ska innehålla fler funktioner än en 
närpark och ska lokaliseras så de har ett större upptagningsområde än närparken. 
Stadsdelsparken riktar sig främst till boende inom stadsdelen men ska erbjuda 
kvaliteter som gör dem attraktiva för hela staden. 

Större natur- och rekreationsområden: I Värnamo stad ska det vara nära till större 
natur- och rekreationsområden. Större natur- och rekreationsområden ska erbjuda 
större sammanhängande områden där du kan få en andningspaus, njuta av naturen 
eller motionera. 

Ovanstående karta visar tillgången till närparker med en radie av 250 
meter. Tillgången är god till parkmark i hela staden men rekreationsvärdena 
och nyttjande är över lag lågt.  

Enligt rapporten Grönytor och grönområden i tätorter 2015 (SCB) har 
94% av befolkningen i Sveriges tätorter tillgång till grönområde inom 
200 meter. Med grönområde avses i rapporten sammanhängande 
grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt 
tillgängliga. Rapporten indikerar att kommunen till stor del uppfyller 
målen om tillgång till grönstruktur. Det största utvecklingsbehovet är 
grönytornas sociala och ekologiska kvaliteter. 
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De utpekade staddelsparkerna som ska ha ett upptagningsområde på 
500 meter har en god täckning. Stadsdelsparkerna behöver erbjuda fler 
funktioner.  

Större rekreations- och naturområden finns att tillgå på 1000 meters avstånd 
från bostaden. Flera av de utpekade områdena har de kvalitéer som behövs 
men några brister i sitt utbud.     
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Gröna kilar i Värnamo stad

Borgenkilen
Ljussevekakilen/ Lagankilen

Vråenkilen

Lagankilen/ Vidösternkilen

Sörsjökilen

I Värnamo stad finns sex stycken utpekade gröna kilar. De är värdefulla för 
bevarandet av den biologiska mångfalden och stadens identitet. Kilarnas 
karaktär ska stärkas när Värnamo stad utvecklas.

Borgenskilen: 
Borgenkilen ansluter staden via Borgenområdet. Kilen är nära många boenden och 
har potential för vidareutveckling. Idag har kilen otydliga länkar in mot 
bebyggelsen. Borgenområdet är ett viktigt rekreationsområde för hela staden. 
Kilen har skogskaraktär och öster om gröndalsleden övergår karaktären till äldre 
äng- och betesmark med vidkroniga stora lövträd där ek dominerar. Vid planering 
intill Borgenkilen bör karaktären förstärkas in mot stadens centrala delar, till 
exempel längs med Sveavägen. 

Gröndalskilen:
Nära många boenden och används flitigt för närrekreation. Potential för 
vidareutveckling finns. Idag har kilen svag koppling med centrum. Gröndalkilen 
tar sin början i barrskogsområdena väster om Gröndalssleden. Flera 
sammanhängande parkområden genom stadsdelen har denna karaktär som 
sträcker sig ända in till Folkets park. Vid vidare utveckling av parker och 
grönområden i området bör denna skogskaraktär behållas och utvecklas för att 
skapa en visuellt och ekologiskt sammanhängande grönstruktur.  

Gröndalskilen

Bilden till vänster visar sex stycken utpekade gröna kilar i Värnamo stad.
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Sörsjökilen:
Kilen är osynlig och otillgänglig. Kilen är viktig vid framtida utvidgning av 
staden. Sörsjön med sina intilliggande rekreationsområden (koloniområden och
ridanläggningar) har stor potential att vidareutvecklas. Kopplingarna in till staden 
är idag otydliga och behöver stärkas. Området har en god variation gällande 
naturtyper och småskaliga verksamheter. Vid framtida exploatering kommer detta 
området vara viktig för att tillgodose behovet tätortsnära natur och rekreation. 
Pålabobäcken är ett viktigt element i Sörsjökilen. 

Lagankilen Norr/ Ljussevekakilen:
Har en ”vild” och naturpräglad karaktär. Barrskog med tall och gran dominerar. 
Även lövträd så som al, sälg och björk finns. Finnvedsvallen, Ljusseveka 
idrottsområde och området runt Prostsjön är målpunkter som lockar många 
besökare. Kilen är väldigt viktig, i samband med att staden förtätas ökar också 
behovet av rekreation. Fler människor ger fler behov att tillgodose. 

Lagankilen Söder/ Vidösternkilen:
Ett av stadens flitigast nyttjade rekreationsområden med stora kulturvärden. Stor 
variation av öppet och slutet landskap. Här finns också flera olika 
vegetationstyper. Kilen har god kontakt med centrum. Osudden, Vandalorum och 
Apladalen är målpunkter som drar många besökare. Upplevelsen av odling- och 
kulturlandskap kan förstärkas ytterligare in mot stadens centrala delar. Kilen 
omfattar även Vidösterns västra och östra sidor mot Åminne och Tånnö.  
Vid exploatering vid Vidöstern är detta en viktig länk mellan stad och landsbygd. 

 

Vråenkilen:
Kilen är nära många boenden, men når inte speciellt långt in i staden. Tätortsnära 
natur med skogskaraktär. Vråenkilen har ett stort naturvärde då den ger 
naturkänsla och rekreation till Värnamos östligaste bostadsområden.
Grönstrukturen med skogskaraktär kan stärkas ytterligare intill naturliga stråk så 
som gång- och cykelvägar. På så sätt kan stråket komma längre in i staden. En 
stark avdelande barriär i Vråenkilen är Europaväg 4. 

 

I Värnamo stad finns sex
stycken utpekade gröna kilar

Kilarnas karaktär ska stärkas
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Gröna stråk i Värnamo stad 

I grönplanen för Värnamo stad föreslås åtta stycken gröna huvudstråk för att 
binda samman stadens ytterområden och större grönområden med de 
centrala delarna. 

1. Norregårdsstråket
Borgen - Österås/Norregård - Österåsparken – Åsenvägen - Gröna Lunden – 
Folkets park. GC-vägar följer huvudsakligen grönstråket. En önskvärd fortsättning 
är att utveckla gröna kvalitéer längs Götavägen - Sveavägen mot sjukhusområdet 
och vidare söder ut.

2. Borgenstråket
Borgen - Norra Gröndal / Söderåsparken - Folkets park. GC-vägar följer 
huvudsakligen grönströket. Stråket delar sig i flera armar men samlar sig vid 
Folkets park. 

3. Bolaskogsstråket
Alandsryd – Sörskog - Bolaskogen – Folkets Park. GC-vägar följer huvudsakligen 
grönstråket. Stråkets många armar kopplar samman flera av de nord/sydgående 
stråken. 

4. Sörsjöstråket
Sörsjö – skogen vid sjukhuset - Hornaryds industriområde -  Karlsskog - 
Bolaskogen - Folkets park. Idag har stråket bristande GC-vägsförbindelse. Stråket 
har sin början söder om väg 27 väster om sjukhuset. Hornaryds industriområde är 
idag en stor barriär i stråket. 

5. Laganstråket
Vidöstern - Apladalen – Luddö Källa – Åbroparken/ Enehagsparken – Tinas Ö/ 
Prostsjön – Finnvedsvallen – Ågårdsparken / Ljusseveka. GC-vägar saknas längs 
med stora delar av Laganstråket, framförallt norr om centrum. Lagan utgör 
ryggraden i stadens grönstruktur. Stora rekreativa och ekologiska värden. 

6

Bilden till vänster visar Värnamo stads gröna stråk och noder. 

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

333



15

6. Nylundsstråket 
Bäckaskog – Grönstråk öster om Nydalavägen – Krycklebäcken. Vid Vråenvägen 
delar sig stråket i armar. En vidare längs Vråenvägen mot Vråenparken och en 
vidare längs bäcken mot Lagan. GC-vägar följer huvudsakligen grönstråket.

7. Vråenstråket
Vråenskogen – Vråenparken - Storgatan. GC-vägar följer huvudsakligen 
grönstråket. Gröna kvalitéer bör utvecklas eftersom stråket idag inte är komplett. 

8. Nöbbelestråket
Bredasten – Skogsfållen/ Exposkolan – Rörstorpsskolan/ 
Blomstervägen - Rörstorpsgatan - Apladalen. GC-vägar följer huvudsakligen 
grönstråket.

I grönplanen för Värnamo stad föreslås även två sekundära gröna huvudstråk 
som är värdefulla för bevarandet av den biologiska mångfalden och stadens 
identitet, samt är viktiga när staden expanderar söderut. 

9. Pålabobäcksstråket
Alandsryd - Pålabobäcken – Sörskog – Krögareparken -  Hornarydsparken – 
vidare längs Pålabobäcken mot Sörsjö. GC-vägar följer grönstråket.
Ett av stadens mest sammanhängande stråk. 

10. Mosslelundsstråket
Helmershus – Mosslelund – Libanonparken/ Järnvägen – Sågareliden – 
Viadukten. GC-stråk i vissa delar. Stråket är bristfälligt med flera luckor.

Foto: Linus Enochson.

10 stycken gröna stråk

Framtida huvudstråk

Strategiska noder

Svaga kopplingar

Strategiska noder 
Folkets park med angränsande områden ska utgöra nod för grönstrukturen 
i den västra delen av staden.

Åbroparken och området kring åbron är den utpekade centrala noden för 
huvudstråken i staden. 

Vråenparken med angränsande grömnområden ska utgöra nod för 
grönstrukturen i den östra delen av staden. 

3 stycken noder för grönstruktur
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Typsektioner

Här är exempel på olika typsektioner. Sektionerna visar gatumiljöer och natur-
mark. Sektionernas syfte är att visa hur vi bör arbeta med grönstruktur både 
ur det sociala, ekologiska och ekonomiska perspektivet. Dessa aspekter är 
viktiga att planera för både i stor och i liten skala. 

Erbjuda plats för vila, rekreation samt flera ekologiska 
värden.

Erbjuda rika naturmiljöer. 

Öppen dagvattenhantering som ger flera olika typer av 
ekosystemtjänster.

dagvatten

äng

bryn

biologisk mångfald

vila

flera upplevelser

Bild: Norra Djurgårdsstaden. Bild från Stockholms stad.  
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Stora och gröna vegetationsvolymer bidrar till flera ekosystemtjänster, bla, 
temperaturreglering och ökad luftkvalité.

anpassat växtval efter platsens förutsättningar.

dagvatten

Separera motortrafik från gång- och cykeltrafik genom att 
addera gröna värden i gatumiljö. 

klimatreglering

gröna upplevelser

smala skogskorridorer och 
skogsbryn 

Utveckla sluttande brynzoner för rikare biologisk mångfald och 
rationellare skötsel över tid.       

Bild: Norra Djurgårdsstaden. Bild från Stockholms stad.  

336



18

Lagan-
dalen
norr

Rörstorp

Vråen
Nylund

Hornaryd
Doktorn
Mosslelund

Gröndal
Västhorja

Norrås
Norra Jönköpingsvägen

Stadskärnan

Lagan-
dalen
söder

Områdesindelning 
Här presenteras grönstrukturen i åtta olika områdesindelningar. Varje 
områdesindelning redovisas med en beskrivning och förslag på 
utvecklingsmöjligheter. 

Grönstrukturen i varje områdesindelning ger förutsättningarna för den 
övergripande grönstrukturen i hela staden. Totalt har 57 parker och 
grönområden för rekreation studerats. Storlek, innehåll och vistelsevärden 
varierar mycket från park till park. Även tillgången till rekreativa parker och 
naturområden varierar kraftigt mellan områdesindelningarna. 

Översiktskarta som visar de parker och naturområden som ingått i inventeringen av parkekvaliteter. 
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Begreppsförklaringar: 

I grönplanen delas Värnamos stads parkytor in i tre olika kategorier: närpark, 
stadsdelspark och större natur- och rekreationsområde. Detta för att erbjuda både 
god tillgång och varierat innehåll. Utöver de tre kategorierna finns flera 
grönområden, stora och små, som binder samman parker och bildar stadens 
grönstruktur. 

Närpark: Mindre park som bör finnas inom nära avstånd från bostad, arbetsplats, 
äldreboende, förskolor och skolor. Närparken ska erbjuda ett enklare basutbud av 
funktioner och vägen till närparken ska vara utan barriärer för yngre barn.

Stadsdelspark: En stadsdelspark är större och ska innehålla fler funktioner än en 
närpark. Stadsdelsparken ska lokaliseras så den har ett större upptagningsområde 
än en närpark. Stadsdelsparken riktar sig främst till boende inom gångavstånd till 
parken men ska också erbjuda kvaliteter som gör den attraktiv för hela staden. 

Större natur- och rekreationsområden: I Värnamo stad ska det vara nära till större 
natur- och rekreationsområden. Större natur- och rekreationsområden ska erbjuda 
större sammanhängande områden där du kan få en andningspaus, njuta av naturen 
eller motionera. Tack vare att staden är byggd på ett varierat landskap med olika 
naturmiljöer kan natur- och rekreationsområdena erbjuda flera upplevelsevärden.

Sociotopvärden: närpark Sociotopvärden: stadsdelspark Sociotopvärden: större natur 
och rekreationsområde

Värdering och klassning av stadens parker 
och naturområden   

Värnamo stads parker och naturområden har inventerats enligt inventeringsmodell 
från Gröna, sköna Värnamo (2007) (se modell på sista sidan). 
Inventeringsmodellen har bidragit till en tydlig indikation kring dagsläge och 
utveckling. Inventeringen visar på ett tydligt sätt att parkerna i Värnamo förlorat 
både sociala och ekologiska värden. Medelvärde 2007 var 6,7 av 14. Idag är 
medelvärdet 5,9 av 14 enligt inventeringsmodellen.  Även när man tittar tillbaka 
på inventering och underlag från Värnamo Grönplan (1991) ser man samma 
utveckling. Denna utveckling kan förklaras med att det saknas strategiskt 
långsiktigt arbete med stadens grönstruktur. I den mån man har tittat på tidigare 
underlag har fokus legat på den enskilda parken eller grönytan och inte helheten.

I Värnamo grönplan (1991) klassade stadens parker i:
I. Omistliga
II. Värdefulla
III. Viktiga, men kan efter moget övervägande delvis användas till annat. 

Denna klassning ska ligga till grund för kommunens framtida ställningstaganden. 
I det fall friytor överförs till andra ändamål ska resterande friytor i grannskapet 
ges en kvalitetshöjning som motsvarar förlusten. 

Värdering enligt Gröna, sköna Värnamo (2007):  
En värdering av parker utifrån parkkvaliteter har gjorts enligt en denna metod. 
Maximalt kan ett område få 14 poäng där varje poäng utgår ett konkret innehåll 
eller värde. Inventeringsmallen finns på sista sidan i detta 
dokument. 

Exempel Luddö källa: 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I) 6 (9)
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Stadskärnan

Stadskärnan är den stadsdel som är sämst försörjd med grönytor. Det gröna 
existerar främst i form av gatuträd och diverse blomsterutsmyckningar. Det finns 
också en del hårdgjorda allmäna ytor så som torg och gator som fungerar som 
viktiga aktivitets- och mötesplatser. Dominerande grönstruktur är årummet längs 
med ån Lagan.  

Lagan och angränsande grönytor är viktiga delar i stadskärnans 
grönstruktur. Lagan bidrar både med rekreation och biologisk mångfald. Årummet 
längs Lagan genom centrum är också en viktig del sett ur ett kulturellt perspektiv. 
Lagan är ett av stadens mest unika karaktärselement. Årummet har stor potential 
som inte utnyttjas fullt ut idag. 

Det finns inga vilda naturområden inom stadskärnan men 
Laganstråket förbinder stadskärnan med natur- och rekreationsområden så som 
Apladalen, Osudden och Prostskogen. Stadskärnans befintliga grönstruktur är 
mycket värdefull på grund av den begränsade tillgången. 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
I takt med att Värnamo stads centrala delar växer och förtätas finns 
behov av bättre tillgänglighet till befintliga parker. 
Det handlar främst om att förbättra och utveckla befintliga 
områden och föra in mer grönska i gaturummen. Vattenkontakten bör 
utvecklas.  

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
De parker och naturområden som finns bör utvecklas med fler funktioner 
och vistelsevärden över hela året, kvällstid såväl som dagtid.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Grönstrukturen bör stärkas ytterligare längs med 
stråk så som gång- och cykelvägar. Lagan är ryggraden i grönstrukturen 
och bör prioriteras.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Lagan och dess värden bör synliggöras ytterligare. Laganstråket ska vara 
ett tydligt rekreationsstråk med berikande grönska som 
förbinder stadskärnan med andra delar av staden.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Spara de stora träden och plantera nya intill gång- och 
cykelvägar. Även funktioner såsom dagvattendammar och 
regnbäddar kan utvecklas i stadens centrala delar.

Strategier

Bild: Tillfällig möblering i Värnamo stad. Foto: Linus Enochson.  
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Åbroparken

Beskrivning
Park med anor från 1920-talet. Då en promenadpark och idag 
en stadspark med rum för både kultur och aktiviteter. 
Åbroparken är stadens enda stadspark och ligger i ett 
attraktivt läge intill Lagan och Åbron. Trots det centrala läget 
kan parken upplevs som avskild. Detta på grund av barriärer 
så som höjdskillnad och trafikerade gator. 

I parken finns skatepark, prydnadsplanteringar, stora träd 
och sittplatser. Skateparksdelen används flitigt av 
skateboardåkande barn och ungdomar i olika åldrar. 
Förutom skateparken har Åbroparken lågt nyttjande med 
tanke på parkens centrala läge. Senaste åren har parken 
aktiverats när det har varit evenemang, vilket främst är 
under sommarhalvåret. I samband med att staden 
utvecklas och förtätas måste Åbroparken tåla ett högt 
nyttjande, till exempel plats för evenemang.                                                                                                                                       
                                                                                                   
Storlek: 11 000 m2

Nuläge:

Åbron

skatepark

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, 
odling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I) 9 (9)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken bör uppmärksammas ytterligare. Parken är en viktig plats i 
Värnamo stad på grund av det centrala läget. Stadskärnan har brister när 
det gäller anlagda parker/grönområden. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Mer upplevelsevärden. Satsa på att utveckla fler funktioner, aktiviteter 
och parkkaraktärer. Förutom skateparken inbjuder inte Åbroparken till 
längre vistelse. Tillgängligheten till vattnet bör förbättras.  

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Kopplingen till Lagan är viktig. Det är främst den som gör 
Åbroparken intressant. Årummet som också innefattar Åbron, 
Enehagsparken, Storgatan, Pelikanen och Färgarens ö bör upplevas som 
en helhet, till exempel genom sammanhängande gestaltning. 
Önskvärt vore också en bättre gång- och cykelförbindelse söder och norr 
ut. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Parken måste vända sig bättre mot staden med tydliga 
entréer. Genom att synliggöra de kvaliteter som årummet har kan också 
stadens identitet stärkas. Det är intill Lagan och Åbron som Värnamo 
vuxit fram.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att stärka den biologiska mångfalden kan 
vegetationen varieras ytterligare samt slänter mot Lagan 
utvecklas och ger större variation över året. 

Utvecklingsmöjligheter:

E

e

e

Åbron

skatepark

lek

scen

plantering

terrass 

terrass 

e

Strategier 
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Enehagsparken

Beskrivning:
Enehagsparken tillsammans med Åbroparken utgör en viktig 
länk i Laganstråket som sträcker sig mellan Ljussevekaleden 
i norr till Osudden i söder. 

Enehagsparken är en traditionell gräsmattepark innehållande 
planteringar, sittplatser, träd, vattenspegel och gång- och 
cykelväg. Parken har ett mycket attraktivt läge, mitt i 
stadskärnan, med en fin utsikt över Lagan. Det är en plats 
som många ser och upplever dagligen. Trots att parken har 
ett centralt och attraktivt läge är nyttjandet lågt. Formspråket 
är enkelt. Enehagsparken får sin karaktär från 
Missionskyrkan i norra delen av parken. Öppenheten, det vill 
säga avsaknaden av inramning, gör att 
användningsmöjligheterna för parken minskar. Intill 
Enehagsparken ligger också Åbron och Åbroparken, vilka 
återspeglar stadens historia och är viktiga karaktärselement. 

Storlek: 3 500 m2

vatten-
spegel

En
eh

ag
sv

äg
en

Storgatan

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte.  

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I) 5 (5)
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möte

terrass 

paviljong/
verksamhet

vatten-
spegel

En
eh

ag
sv

äg
en

Storgatan

E

e

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken bör uppmärksammas ytterligare. Parken är en viktig plats i 
Värnamo stad, många som passerar här på grund av det centrala läget. 
Tillsammans med Åbroparken kan ytan bli mer tydlig. Tillgängligheten 
till vattnet bör förbättras. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Stärka de kvaliteter som Lagan tillför stadsrummet. Förslag är att 
utveckla möjlighet till bättre vattenkontakt, till exempel terrass i 
österläge för eftermiddagshäng.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Parken är en viktig del i stadens gröna nätverk längs Lagan och bör stär-
kas som urbant vistelserum. Parken kan utvecklas som målpunkt i 
Laganstråket och i stadsstråket. Kopplingen till Lagan är viktig. Det 
är främst den som gör Enehagsparken intressant. Årummet som också 
innefattar Åbron med Storgatan, Färgarens ö samt Åbroparken bör 
upplevas som en helhet, till exempel genom sammanhängande 
gestaltning.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggör de kvaliteter som årummet har. Genom att 
synliggöra Lagan ytterligare kan också stadens identitet stärkas. Det är 
intill Lagan och Åbron som staden växt fram. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att stärka den biologiska mångfalden kan 
vegetationen varieras ytterligare samt slänter mot Lagan 
utvecklas och ger större variation över året. 

StrategierUtvecklingsmöjligheter:
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Park i kv. Plåten 

Beskrivning
Liten prydnadspark i korsningen Brogatan/Pilgatan. Parken 
avgränsas med en klippt häck mot norr, stora träd i väster 
och klippt gräsmatta i söder. I parken finns sittplatser, 
blommande buskar och vintergröna växter. Platsen har idag 
lågt nyttjande. 

Storlek: 650 m2

919

Pilgatan

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (-) 6 (7)
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Strategier

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Eftersom stadsdelen har brist på grönytor är denna 
prydnadspark viktig för området. Parken bör bli mer tillgänglig som ett 
grönt och attraktivt vardagsrum.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken bör gestaltas om och få en bättre funktion än den har idag. Fler 
kvaliteter som får människor att stanna upp, betrakta och slå sig ner en 
stund. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Parken bör stärkas som målpunkt, till exempel genom utmärkande 
element som gör parken mer unik. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet. För att parken ska vara i människors medvetande 
behövs något unik tillämpas på platsen, kan till exempel vara 
planteringar, konst eller ljussättning.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan fler blommande 
träd och växter planteras. De stora träden erbjuder skugga under soliga 
dagar.

Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Ulla molins trädgård, Höganäs. Foto:Anna Andréasson.
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Kruckenbergska brinken

Beskrivning
Parken är främst en närpark för omkringliggande villor och 
flerfamiljshus. Parken omges av trädgårdar och har potential 
till att bli en intim och trevlig grön lunga. En stor tillgång 
är att parken ligger väl skyddad från störande trafik. Parken 
innehåller en sluttande gräsmatta, lekplats, buskage och 
stora träd. Sluttningen kan användas som pulkabacka på 
vintern. Nyttjandet är lågt. Få känner till denna plats, då den 
ligger dold mellan villorna. Närliggande förskola 
använder ibland platsen. 

Storlek: 2 500 m2

Flintgatan

pulka

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 8 (8)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken är viktig för de boende inom området. Detta eftersom 
stadskärnan har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
De kvaliteter som finns i parken bör utvecklas. Parken skulle kunna få 
mer vegetation för en tydligare rumslighet och fler naturliga lekmiljöer. 
Lekplatsen bör kompletteras med träd som ger skugga. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Idag upplevs parken väldigt isolerad inne bland 
bebyggelsen och det är få som känner till den. Tydligare entréer och 
kopplingar in till parken bör utvecklas. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Parken bör synliggöras, till exempel genom skyltning eller 
markbekägging som inbjuder till att besöka platsen. Närliggande 
förskolor bör tas extra i beaktande vid omgestaltning.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Bevara och plantera fler stora träd för klimatreglering. Närliggande 
villaträdgårdar saknar stora vegetationsvolymer.

Strategier

Flintgatan

E

plats för 
bollspellek

grillplats
pulka

E

E

Utvecklingsmöjligheter:
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Grönyta vid Lagastigen

Beskrivning:
Grönytan ligger inklämd i bebyggelsen vid 
Lagastigen. Grönytan har idag ingen tydlig funktion, utan 
upplevs som en restyta.

Storlek: 1 700 m2

Lagastigen

Vikingagatan

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

III (-)  2 (-)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
I dagsläget finns få anledningar att gå hit. Kommunen bör 
fundera över funktion och mening. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Fler stora träd kan planeras längs Lagastigen.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Grönytan ingår inte i något stråk i staden. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Viktigt med informationsinsatser vid eventuell omgestaltning. 
Medborgarna ska veta vad som sker och varför. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan utvecklas ytterligare på ytan och längs 
Lagastigen. Detta genom att till exempel anlägga dagvattendamm eller 
plantera fler stora träd och utveckla ängsmark. 

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Dagvattendamm. Foto: VA-Syd.
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Park vid församlingshemmet

Beskrivning:
Liten kuperad park med klippt gräsmatta och naturmark. 
Genom parken rinner Krycklebäcken som ger parken 
karaktär och kvalitéer för såväl människor, djur och växter. 
Genom parken finns också gång- och cykelväg. 
Parken har idag lågt nyttjande. Parken används främst som 
genomfart/genväg för fotgängare och cyklister.  

Storlek: 3000 m2

Kyrkogatan

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I)  8 (8)
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Strategier

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Stadsdelen har stora brister när det gäller anlagd parkmark. Detta gör 
denna park till en viktig plats som närpark. Krycklebäcken bör 
tydliggöras. Det är få platser i staden som erbjuder direktkontakt med 
vatten, vilket denna plats gör.  

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Fler upplevelsevärden. Ett förslag för att öka parkens attraktion är att 
förstärka platsens lummighet genom plantera fler arter av träd och 
buskar. Bänkar kan också placeras i goda lägen för att höja 
parkkänslan och inbjuda till att stanna upp en stund. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Parken kan utvecklas ytterligare som målpunkt i stadens nätverk av 
mötesplatser. Ytan bör kopplas tydligare till befintliga gång och
cykelvägar. Parken ligger idag mitt emellan Prostsjöområdet och 
Apladalen.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet. Förslag är att synliggöra platsen med något 
exklusivt upplevelsevärde. Detta gör att platsen får en starkare identitet. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden och parkens klimatreglerande funktion kan 
utvecklas ytterligare genom att plantera fler träd och buskar.

Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Rhododendronplantering. Foto: Linus Enochson.
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Vråen och Nylund

Vråen och Nylund ligger på den östra sidan av staden och är det största 
området när det gäller invånarantal. Stora delar av områdena Vråen och Nylund 
byggdes under 60- och 70-talet. En stor del av invånarna bor i flerfamiljshus i 
Vråen, medan övriga bor i villor med egen trädgård på Nylund och Amerika. 

Grönstrukturen kring Vråen domineras av Vråenparken, en stor öppen gräsyta. 
Nylund och Vråen erbjuder på vissa höjdlägen fina vyer ut över staden. Nu pågår 
nyexploatering med villor och flerfamiljshus på kvarteren Draken och Ödlan intill 
Vråenvägen. Där planeras även ny närpark.

Småhuskvarteren har de bästa förutsättningarna med mer eller mindre 
direktkontakt med naturmark, medan flerfamiljshusen har betydligt mindre, 
triviala och tristare grönytor. De flesta av parkerna är väl tilltagna ytmässigt men 
innehåller dock oftast inte mer än en klippt gräsmatta, lekplats och fotbollsmål.  

Den största delen av park- och naturområdena i Vråen och Nylund utgörs av 
naturmark längs E4n och Nydalavägen. Vråenskogen, vilken sträcker sig ganska 
långt in i staden, har ett stort värde då den ger naturkänsla och rekreation till 
Värnamos östligaste bostadsområden. I den tätortsnära naturen finns trevliga 
stigar som nyttjas av hundägare och andra. Från E4n, vilken är en avdelande 
barriär, kommer dock väldigt mycket störande buller. 

Vråenskogen kan upplevas otillgänglig eftersom området saknar tydliga entréer 
och skyltning. Positivt är att flera av gång- och cykelstråken i områdena Nylund 
och Amerika är separerade från trafiken. 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Extra fokus på att utveckla stadsdelsparkerna Vråenparken och 
Nylundsparken gällande tillgänglighet, funktion, entréer och kopplingar 
till övriga grönområden och stråk.  

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
De parker och naturområden som finns bör utvecklas med fler funktioner, 
aktiviteter och vistelsevärden. Stadelsparkerna har prioritet. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Bygga vidare på karaktären som Vråenskogen utgör och låta den komma 
in mer i staden. Stärk grönstrukturen intill stråk så som 
gång- och cykelvägar. Kopplingarna mellan park- och naturområden kan 
stärkas med fler rekreativa värden. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Förbättra entréer och informera om naturens nyttor och funktioner. I 
stadsdelsparkerna Vråenparken och Nylundsparken bör äldre- och 
ungdomsperspektivet framträda tydligare eftersom det idag till stor del 
saknas. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla fler nyttor! Utveckla dagvattendammar och verka för att stora 
träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befintliga 
grönytor. Fler träd kan även planteras längs gång- och cykelvägarna. 
Ofta saknas stora träd på de enskilda tomterna. 

Strategier
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Vråenparken

Beskrivning:
Vråenparken är en stor gräsmattepark och har ett 
centralt läge i Vråen, nära både skola och förskolor. 
Vråenparken fungerar som stadsdelspark för ett stort antal 
människor, där många bor i flerfamiljshus. 
Vråenparken tillhör 70-talets stadsplaneideal, där bostäder, 
service, gång- och cykelvägar är separerade från biltrafiken. 

Trots parkens stora storlek är funktionen till stor del oklar 
och nyttjandet relativt lågt. Ytan känns tom och öde. Idag 
innehåller Vråenparken en pulkabacke, hundrastgård, plats 
för bollspel, några stora träd och en björkallé med 
kulturhistoriskt värde. Runt om parken finns asfalterade 
gång- och cykelvägar och bilvägar. Många fotgängare och 
cyklister som passerar förbi parken dagligen.

Storlek: 51 500 m2

pulka 

björkallé 
hund-
rastgård

Växjövägen

Vr
åe

nv
äg

en

Nuläge:

förskola

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I)  3 (6)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Vråenparken är med sitt strategiska läge en viktig park för boende och 
verksamheter i området. Tydliga entréer till parken och tydliga 
rumsbildningar bör utvecklas. Vråenparken är också en 
stadsdelspark, vilket betyder att fler funktioner måste utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Utveckla Vråenparken med mer innehåll och funktioner för såväl 
människor, djur och växter. Det finns redan planer på att utveckla delar 
av parken med regnbäddar, plats för möten, fysisk aktivitet, 
rekreation och lek. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Vråenparken bör kopplas ihop ytterligare med de gång- och cykelvägar 
som finns i anslutning till parken och stärkas som målpunkt/ 
stadsdelspark.  

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Dialogmetoder kan utvecklas i syfte att skapa ökad mångfald och social 
sammanhållning i stadsdelen. En metod för att öka den sociala 
sammanhållningen kan vara att utveckla stadsodling. Vråenparken kan 
också ge pedagogiska värden, till exempel att det finns information om 
de nyttor som regnbäddarna tillför platsen och området. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla fler ekosystemtjänster i Vråenparken så som  regnbäddar och 
ett varierat artval av träd och buskar. 

Strategier
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Utvecklingsmöjligheter
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Grönområde vid Svartkråkevägen

Beskrivning:
Trevlig park med fin lekutrustning, öppna gräsytor och 
sparade skogsdungar med naturmark. I parken finns en 
lekplats med god rumsbildning och växtlighet. Parken har 
direktkontakt med Vråenskogen och ligger helt separerad 
från biltrafik. Lekplatsen kan upplevas som något 
privatiserad av kringliggande villor. Tydlig entré saknas. 

Parken används mest som närpark av de närboende. I 
parken finns sittplatser med bord och växlighet för att ge 
avgränsade rum i parken. Naturmarken sköts idag med 
enstaka röjningar. I anslutning till parken finns två 
obebyggda villatomter i form av gräsytor. 

Storlek: 7 500 m2

lek lek

Växjövägen
Sv

art
krå

ke
vä

gen

plats för 
bollspel

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II)  7 (7)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Utan god lokalkännedom är det svårt att hitta till park- och naturområdet. 
Tydlig entré och koppling från Växjövägen och vidare mot Vråenskogen 
kan stärkas ytterligare. Idag finns ingen entré från Växjövägen. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Utveckla med mer innehåll och funktioner för såväl människor, djur och 
växter.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Kopplingen mellan Vråenskogen och Växjövägens gång- och cykelväg 
kan utvecklas.  

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Parken behöver synliggöras för att inte upplevas som privatiserad av 
kringliggande villor. Informera närboende om vikten av ängsmark, 
biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som park- och 
naturområdet bidrar med.
 
Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare. Detta kan göras 
genom att låta någon del av den klippta gräsytan omvandlas till 
ängsmark. Även ett mer variationsrikt artval av träd och buskar kan 
planteras. Död ved och stenrösen kan också placeras ut som faunadepå.

lek
lek

ängsmark

E

biologisk mångfald

Växjövägen
Sv

art
krå

ke
vä

gen

plats för 
bollspel

obebyggd 
tomtmark

e

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

e

E
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Grönområde vid Magnusgatan

Beskrivning:
Naturområdets östra del består till största del av 
öppen skog med höga barrträd. Mittendelen av 
området består främst av unga lövträd och västra delen 
består av en blandning av lövträd och barrträd. Genom 
området finns en gång- och cykelväg med belysning. Inom 
området finns också en del spontana stigar, vilka nyttjas av 
boende i området. I den tätortsnära skogen finns även spår 
av naturlek. Området är relativt kuperat med lågpunkten 
i västra delen och högsta punkten i öster. Inom området 
finns också en lekplats, pulkabacke och närhet till elljusspår. 

Lekplatsen med intilliggande naturområde fungerar som 
en närpark för omkringliggande villor (byggda på 70-talet). 
Kommunen planerar att ta delar av området längs 
Magnusgatan i anspråk för förskoleändamål. 

Storlek: 54 500 m2

lek
pulka

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 9 (5)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Entréer bör tydliggöras och i flera fall kan nya och befintliga stigar 
utvecklas. Delar av de befintliga stigarna kommer att försvinna i och med 
en ny förskola i området. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Bevara naturmarkskaraktären och öppna upp fler möjligheter till 
promenad genom naturområdet. Skogen i sig erbjuder spännande 
lekmiljöer. Förslag till utveckling av området kan vara att jobba med 
huggning och röjning för att skapa spänning mellan öppna och slutna 
rum. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Säkerställ kopplingar till Vråenskogen genom att anlägga tydligare 
stigsystem i området. Även plantera ett mer varierat artval av träd och 
buskar eller ängsmark i naturområdets västra del för att stärka den gröna 
kil som naturområdet utgör. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Arbeta med att förbättra och synliggöra nya kopplingar och entréer. 
Även arbeta med informationsinsatser till närboende när området 
förändras med ny förskola. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till 
exempel genom att plantera ett mer varierat artval av träd och buskar i 
området eller utveckla ängsmark i naturområdets västra del. 

framtida förskola

E
E

E

E
lek

pulka

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

E

E

Bild: Smal skogskorridor. Foto: Linus Enochson.
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Grönyta vid Malmstensgatan 

Beskrivning:
En liten grön lunga, till största delen bestående av 
naturmark, inklämd i villabebyggelsen. Parken har idag inte 
direkt någon funktion, utan känns mer som en ödetomt. 

Storlek:  1 750 m2

Malmstensgatan

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

III (II)  5 (7)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Bör fundera på ytans funktion och mening. Ny entré från 
Malmstensvägen kan utvecklas. Detta så att parken upptäcks och kan 
användas. Idag är den väldigt anonym och kan upplevas som privat. Ett 
annat alternativ är att sälja marken och bygga på den. Parktillgången i 
området är god. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Ett förslag är att utveckla en stig från Malmstensgatan till Karl 
Johansgatan. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Idag är parken inte kopplad till någon annan park eller 
naturområde. En ambition kan vara att Viktoriaparken blir en länk mellan 
Nylundparken och Magnusskogen.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggöra entréerna. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla vegetation för klimatreglering.

Utvecklingsmöjligheter: Strategier

Bild: Ädellövslund. Foto: Linus Enochson.
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Nylundsparken 

Beskrivning:
Varierad park med naturmark, lekplats, bord och bänkar,
pulkabacke och öppna ytor för aktivitet så som fotboll. Ytor 
och utrustning upplevs slitna. Vid lekplatsen har 
buskar använts för att skapa rumsbildning och skydd. 
Parken används huvudsakligen för lek. 

Parken har olika parkkaraktärer. Här finns naturmark och 
traditionell parkmark. Många fotgängare och cyklister 
passerar här. I och kring parken finns ett gång- och 
cykelstråk. Ingen biltrafik finns i anslutning till parken. 
Runt om parken är det villabebyggelse från 70-talet. 

En stor tillgång är att parken ligger väl skyddad från 
störande trafik. 

Storlek: 10 500 m2

Karlavägen

plats för
bollspel

lek

lek

lek

pulka

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats för lek/ 
fysisk aktivitet, vila, odling, picknick och 
promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (II)  8 (8)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Nylundsparken är en viktig målpunkt för de boende i området. 
Parken är en stadsdelspark, vilket betyder att fler funktioner måste till 
och befintliga bör uppgraderas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken och dess ytor ska aktiveras mer. Parken skulle bli trevligare om 
fler rum definierades utan att förstöra dagens funktioner. Utveckla 
aktiviteter för en bredare målgrupp och ge besökaren fler skäl till att 
stanna här utöver lekplatsen.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling från Nylundsparken och grönytan vid Ingelundsvägen kan 
stärkas ytterligare. Idag utgör Vråenvägen en stark barriär. Även
koppling till Nylundsstråket  kan stärkas ytterligare.  

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla regelbunden dialog kring platsens utveckling och drift med 
boende inom området. Entré från Vråenvägen bör synliggöras ytterligare. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Fler stora träd kan planteras. Detta eftersom närliggande 
villaträdgårdar är för små för att kunna ha stora träd. 
Även ängsmark kan utvecklas på någon del av den klippta gräsytan. 

Karlavägen
E

E

E

ängsmark

plats för 
bollspel

lek

lek

lek

pulka

e

kv. Ödlan/
Draken

Strategier Utvecklingsmöjligheter:
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Grönyta vid Vasagatan

Beskrivning:
Parken består av ett naturmarksparti och en mer 
parkliknande del med träd och klippt gräsmatta. 
Parken omges på tre sidor av gator med trottoarer, så 
många av de närboende passerar här. 

Storlek: 2 500 m2

Karlavägen
Vasagatan

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II)  4 (5)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Bevara parken som en grön lunga mellan Nylundparken och 
Vråenskogen. Parken ska fungera som entré till Vråenskogen. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Förslag är att stärka ytan med naturkaraktär. Artrik flerskiktad 
ädellövslund med rikt fältskikt bör vara målbilden. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Grön koppling från Vråenskogen mot Nylundsparken bör stärkas 
ytterligare. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Koppla ytan tydligare mot Vråenskogen.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och placera ut död ved och stenrösen. 

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Varierat fältskikt. Foto: Linus Enochson
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Park vid Vråenskogen  

Beskrivning:
Liten gräsmattepark intill Vråenskogen vid 
villabebyggelse. Parken används främst för lek och är en 
närpark för omkringliggande villor. 

Storlek: 1 500 m2 

lek

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (-)  4 (-)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Utan god lokalkännedom är det svårt att hitta till parken intill 
Vråenskogen. Entré från Vråenskogen kan utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Integrera lekplatsen i skogsmiljön. Parken skulle kunna få mer 
vegetation för mer intim känsla och fler naturlika lekmiljöer. 
Lekplatsen bör kompletteras med träd som ger skugga. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till natur- och rekreationsområdet Vråenskogen kan utvecklas.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggör parken från Vråenskogen/ elljusspåret. Förslag kan vara att 
plantera in en överraskning mellan parken och Vråenskogen, något som 
man ser från båda hållen, till exempel blommande träd. 
Informationsinsatser till närboende är viktiga vid omgestaltning eller 
utveckling av ängsmark. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och plantera mer träd. 

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Överraskning. Foto: Linus Enochson.
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Grönyta vid Högabergsgatan

Beskrivning:
Två sparade bitar naturmark med varierad topografi inne 
bland villabebyggelsen. Inom naturmarken finns tall, ek, 
bok och andra lövträd. Här finns också ett litet berg, stigar 
och spår av lek. Inga lekredskap, bänkar eller andra 
arrangemang finns här, utan det naturmarken som bjuder på 
förutsättningarna.

Storlek: 4 700 m2

Högabergsgatan

Hög
ab

er
gs

ga
tan

Ju
lia

s v
äg

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II)  5 (5)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Ytan bör bevaras som den är. Parken ska fortsätta vara en park där det är 
naturens förutsättningar som bjuder in till aktivitet. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken ska ha kvar sin unika karaktär med storvuxna bokar, ekar och 
andra lövträd. Förslag är att parken kompletteras med mer träd i 
brynzonen för att skapa en mer skyddad skogsinteriör.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till gång- och cykelväg intill Julias väg, 
Vråenskogen och Nylundsparken är viktig. Ytan ingår i Nylundskilen, 
vilken bör förstärkas med naturkaraktär längs hela Julias väg.  

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggör platsens unika karaktär med berget, bokarna, ekarna och de 
andra lövträden. Förslag är att belysa träden och berget under årets 
mörka dagar. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel kan 
fler träd och buskar planteras och död ved placeras ut för lek och 
faunavård. 

Utvecklingsmöjligheter: Strategier

Bild: Ljussättning. Foto: Linus Enochson. 
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Grönyta vid Drabanterör

Beskrivning:
Ytan används sannolikt mycket lite. Parken består av en 
klippt gräsmatta.  

Storlek:  2 500 m2

Julia
s v

äg 

Drabranterörgatan 

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

III (III) 1 (1)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Om användbarheten ska förbättas behövs en omgestalning.  Ett annat
alternativ är att sälja marken och bygga på den. Parktillgången på 
Nylund är god. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Funktionen och användbarheten skulle förbättras väsentligt om ytan fick 
en rejäl rumslig avgränsning mot den omgivande gatan med hjälp av en 
kraftig plantering med träd och buskar. Ytan kan med en god 
gestaltning fungera som entré till bostadsområdet.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Samspel med naturmarken norr om parken kan förbättras. Detta genom 
att till exempel utveckla en ängskaraktär till platsen. Något man bör 
fundera på är den smala naturremsan i sydvästs funktion och mening. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Genom att till exempel utveckla ängsmark kan områdets 
karaktär stärkas ytterligare. Naturmarken i norr präglas också av 
ängsmark. Om ängsmark ska utvecklas på platsen behövs 
informationsinsatser. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och plantera fler träd och buskar.

Utvecklingsmöjligheter: Strategier

Bild: Ängsmark, Lawn project SLU. Foto: Maria Ignatieva.
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Grönområde vid Korslidsvägen 

Beskrivning:
Naturområde bestående av skogs- och ängsmark. 
Naturmarken används troligen i begränsad omfattning för 
främst lek och promenad. Idag slås ängsytorna på 
sensommaren, vilket är en lagom skötselnivå. Här finns tre 
registrerade fornlämningar i form av stensättningar/gravar.

Ängsmarken bidrar till att stadsdelen får en variationsrik 
karaktär och bidrar till biologisk mångfald. Miljöer med ett 
rikt växt- och djurliv är miljöer som vi människor tilltalas 
och mår bra av.

Sydöst, en bit bort, ligger Vråenskogen med elljusspår. 

Storlek: 30 000 m2

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II)  4 (3)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Bevara karaktären. Man skulle kunna aktivera naturområdet och dess 
ytor mer, samt fundera över funktion och mening. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Naturområdet kan utvecklas. Genom att bevara och 
utveckla olika typer av naturområden skapas ett brett spektra av 
livsmiljöer för växter och djur, vilket bidrar till biologisk mångfald. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till Vråenskogen kan stärkas ytterligare. Även 
entré från Ugglegatan kan utvecklas. Fler skäl till att stanna här bör 
skapas. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla platsens identitet! Informera närboende om vikten av 
ängsmark, biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som 
naturområdet bidrar med. Även fornlämningarna skulle kommunen 
kunna informera om. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att plantera ett mer varierat artval av träd och buskar. Även död ved kan 
placeras ut för lek och 
faunavård.

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Informationstavla. Foto: Linus Enochson
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Grönområde mot Nydalavägen

Beskrivning:
Parken består av öppen gräsmattepark, varav en del är 
bollplan och en del är naturmark. En trädplanterad 
bullervall ger skydd mot Nydalavägen, vilken är en tungt 
trafikerad väg. Parken används sporadiskt för bollspel, 
pulka och lek. Ytans läge i utkanten av staden gör att den 
främst fungerar som närpark för omkringliggande villor. 

Genom parken finns också gång- och cykelväg, vilken 
leder vidare mot Bäckaskog med vackra öppna/halvöppna 
marker. Flera som promenerar den så kallade 
”Bäckaskogsrundan”. 

Storlek: 28 000 m2

pulka

plats för
bollspel

lek

lek

lek

Nydalavägen

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II)  9 (9)
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ängsmark

pulka

Plats för 
bollspel

lek

lek

lek

E

E

Nydalavägen

Strategier 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken skulle kunna få bättre rumsbildningar och på så sätt upplevas som 
mer tydlig. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Man skulle kunna aktivera parken och dess ytor mer och fundera på den 
västra parkbitens funktion och mening. Förslag är att utveckla 
vegetation och mer kuperad topografi för att göra platsen mer spännande 
och attraktiv. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling från parken till Julias väg skulle kunna stärkas ytterligare med 
träd eller ängsmark. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Informationsinsatser är viktiga vid omgestaltning eller utveckling av 
parkmarken. Informera om kringliggande rekreationsstråk, till exmpel 
”Bäckaskogsrundan” på så vis blir parken en målpunkt för det rekreativa 
nätverket i området. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och ett variationsrikt artval av träd och buskar. 

Utvecklingsmöjligheter:

varierad
topografi
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Grönområde längs bäckstråk 

Beskrivning:
Parken består av stor öppen gräsmattepark och av 
naturmark. En kvalitet är Krycklebäcken som rinner längs 
med parken/ naturområdet. Idag saknas dock 
vattenkontakt med bäcken. Området är en skyddszon 
mellan bostadshusen på Törnskatevägen och 
verksamheterna vid Nydalavägen. Området används främst 
för lek, pulka och bollspel. Nära parken ligger Nylunds 
förskola, vilka använder parken för kojbygge, lek och 
dylikt. 

Storlek: 40 000 m2 

lek

plats för 
bollspel

pulka

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 7 (8)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Det är svårt att hitta till parken utan god lokalkännedom. Förslag är att 
göra en tydlig entré från Julias väg som leder besökaren in till platsen. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Den biologiska mångfalden kan stärkas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och ett större artval av träd och buskar. Fler träd 
och buskar bidrar också till att parken får en tydligare och mer intima 
rumsbildningar. Även vattenkontakt till Krycklebäcken bör utvecklas. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling från parken till Julias väg kan stärkas ytterligare, till exempel 
genom en tydlig entré. Även koppling i norr mot Bäckaskog kan 
utvecklas. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Förslag är att samtala med närliggande förskola, vad de ser för 
pedagogisk utvecklingspotential inom parkområdet.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och ett variationsriks artval av träd och buskar.

E

lek

plats för
bollspel

pulka

e

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Bäckstråk. Foto: Linus Enochson
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Förslag på ny park.

S Stadsdelspark.

N Närpark.

Park- eller grönområden som ingår i 
förteckningen över parker- och 
grönområden för respektive 
stadsdel. 

Övriga grönområden.

N
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S
Skogsfållen

Grönt huvudstråk. Utveckla 
gröna kvalitéer.

Grönt stråk. Utveckla gröna 
kvalitéer.

Norrefållen
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Rörstorp

Rörstorp består främst av en blandning av flerfamiljshus och villakvarter byggda 
under 60- och 70-talet. Grönstrukturen utgörs främst av två naturmarksområden, 
Skogsfållen och Norrefållen. Skogsfållen utgör ett av de viktigaste 
naturområdena, men saknar tydliga entréer och kan upplevas otillgängligt. Särskilt 
för personer med funktionsvariation, äldre och personer med barnvagn. 
Villabebyggelsen är väl försörjt med parker- och naturområden genom att gränsa 
mer eller mindre direkt mot naturmarksområdena. Tillgången för flerfamiljshusen 
är väsentligt sämre. En del av flerfamiljshusen saknar närpark inom 250 m. 

Gång- och cykelvägarna följer delvis gröna stråk. Trädplanteringar på många 
platser bidrar till attraktivitet och gröna upplevelser att röra sig i och längs med. 
Gång- och cykelvägnätet har under senaste åren byggts ut men är fortfarande 
fragmenterad. Det bidrar till att orienteringen blir otydlig och utan god lokal 
kännedom är det svårt att hitta fram till de grönområden som finns. 

Under de två senaste decennierna har tillkomsten av området Sydsvenska krysset 
gjort att staden expanderat mot öster med olika verksamhetsområden, främst för 
bilburna kunder. Det är i närheten av området Sydsvenska krysset som Värnamo 
kommun planerar för nytt stationsläge intill framtida höghastighetsjärnväg. 
Vandalorum – museum för konst och design finns också inom denna 
områdesindelning, nära Rörstorp söder om väg 27. 

Området omges av skogsmark i öster och jordbruksmark i söder. Det öppna 
landskapet i söder med ekar och fina vyer ner mot Vidöstern erbjuder en mycket 
attraktiv landskapsbild. Angränsade naturområden med goda 
rekreationsmöjligheter är Vråenskogen. 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Extra fokus bör läggas på stadsdelsparken Skogsfållen gällande 
tillgänglighet, entréer, funktion och förhållande till övriga grönområden 
och stråk. Även grönområdet vid Rörstorpskolan och Rörstorpsgården 
kan utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
De parker och grönområden som finns bör utvecklas med fler funktioner, 
aktiviteter och vistelsevärden. Stadelsparken Skogsfållen och viktiga 
målpunkter har prioritet. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Bygga vidare på de naturkaraktärer som finns (skog/ jordbruk) och låta 
dem komma in mer i staden. Även verka för att stärka grönstrukturen, 
det gröna nätverket mellan de olika grönytorna, intill gång- och 
cykelvägar, samt målpunkter. Vråenparken norr om Växjövägen är också 
viktig för stadsdelens försörning av parkmark. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Förbättra entréer och informera om grönytornas nyttor och funktioner. 
Viktigt med dialog med närboende och närliggande verksamheter när vi 
utvecklar park- och naturområden. Även äldre- och ungdomsperspektivet 
bör framträda tydligare eftersom det idag till stor del saknas.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla fler nyttor. Utveckla dagvattendammar (som både är tekniska 
och som innehåller rekreativa värden) och verka för att stora träd sparas 
i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befintliga grönytor. Ofta 
saknas stora träd på de enskilda tomterna. 

Strategier
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Skogsfållen 

Beskrivning:
Ett naturpräglat parkområde med villabebyggelse runt om. 
Större delen av parken består av ungskog med stor andel 
lövträd. Undantaget är norra delen som består av en 
ängsmark och klippt gräsmatta in mot bebyggelsen. 
Skogsfållen har en fin blandning av ytor med olika 
karaktärer och funktioner. Topografin är varierad. Här finns 
skog tillräckligt stor för att ströva i, öppna ytor med äng 
och gräsmatta, samt en trevlig lekplats integrerad i park/
skogsmiljön. Parken används för lek, bollspel, promenad 
och rekreation av människor i olika åldrar. 

En stor tillgång för parken är att dess form, topografi, 
placering och de många entréerna som gör att parken är 
enkel och åtkomlig för många. 

Storlek: 53 500 m2

Smultronvägen

plats för 
bollspel

lek, möte

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.   

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I) 10 (10)

381



63

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Entréerna kan tydliggöras. Förlag är också att tillföra fler stigar. 
Skogsfållen är en stadsdelspark, vilket betyder att den ska erbjuda fler 
upplevelser och funktioner än en närpark, samt vara lätt att besöka och 
uppleva. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Skogsfållen ska fortsätta vara en park med naturkaraktär. Platser för 
utblick/utsikt över staden kan utvecklas på de höjder som finns i parken. 
Förslag till utveckling kan också vara att röja ungskog på några ställen 
för att skapa en spänning mellan öppet och slutet. Plantera in 
överraskningar i skogen, så som blommande träd/buskar. Man skulle 
kunna fundera på den sydöstra parkbitens funktion och mening. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till naturområdet vid Smultronvägen söder om Skogsfållen kan 
utvecklas. Genom att utveckla stigsystem genom området kan 
kringliggande bostadsområden kopplas samman. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggöra entréerna in till Skogsfållen ytterligare. 
Kommunen bör även samtala med närliggande förskola och skola vad de 
ser för pedagogisk utvecklingspotential inom parkområdet. 
  
Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas, till exempel 
genom att utveckla ängsmarken ytterligare och förstärka de olika 
vegetationstyperna. Även död ved kan placeras ut för lek och faunavård.SmultronvägenE

e

e

e

e

e

e

E

e
plats för 
bollspel

ängsmark

?

utblick

lek, möte

Utvecklingsmöjligheter: Strategier Skogsfållen 
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Grönområde vid Expovägen

Beskrivning:
Mellan villabebyggelsen på Smultronvägen och 
industriområdet på Expovägen finns detta naturområde. 
Naturområdet innehåller granskog med inslag av lövträd. 
Frånvaro av funktioner ger få skäl att vistas här. 

Naturområdet är en skyddszon mellan Smultronvägen och 
Expovägen. En gång- och cykelväg går genom 
naturområdets östra del. Även Nöbbelestråket och 
konstverket All inclusive med flaggstänger från Rörstorp 
till Vandalorum finns inom området i öster. 

Storlek: 60 000 m2

Expovägen 

Exboskolan

E4

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (II) 4 (4)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Nya stigar och tydliga entréer bör utvecklas inom området för att 
synliggöra naturområdet. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Det finns stora möjligheter att utveckla stigar för rekreation och fysisk 
aktivitet. Genom detta får ytan en tydligare 
funktion.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling mellan naturområdet och Skogsfållen bör utvecklas ytterligare. 
Även viktigt att Exposkolan kopplas ihop med naturområdet.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla dialog med Exposkolan. Vad ser de för utvecklingspotentialer 
inom naturområdet, vilka kan gynna hälsa och den pedagogiska 
verksamheten?

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Naturområdet förser staden med en rad olika ekosystemtjänster. 

Expovägen 

Exposkolan
Koppling Skogsfållen

E

E

E

e
e

E

E4

Strategier Utvecklingsmöjligheter:
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Rörstorps station

Beskrivning:
Vid tåghållplatsen Rörstorp ligger denna lilla park. Parken 
innehåller regnbädd med vattenspegel, sittplatser och ett 
litet naturmarksparti i öster. I parken finns också
konstverket All inclusive som med sina 80 flaggstänger 
leder besökare från tåghållplatsen till Vandalorum.
Det var inte länge sedan denna park omgestaltades. 

Storlek: 4 400 m2

Expovägen 
konst

damm
plats 
för 
vila 

cykelp.

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (-) 6 (-)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken är en viktig målpunkt i Värnamo stad. Många som passerar här 
på grund av tåghållplatsen.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken innehåller många attraktiva funktioner idag med en bra blandning 
av ordnat och vilt.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Viktigt att det finns tydlig koppling mellan tåghållplatsen och 
stadskärnan och tåghållplatsen och Sydsvenska krysset. Den smala 
skogskorridoren i nordväst kan utvecklas som koppling till Norrefållen 
och Skogsfållen.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Dammen och konstverket All Inclusive ger platsen en identitet som 
många andra platser saknar.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Mångfunktionaliteten bör bevaras och eventuellt kan fler arter av 
vegetation utvecklas. Regnbäddens funktion är både att ta emot och rena 
dagvattnet, samtidigt som den också har ett rekreativt värde. 

Utvecklingsmöjligheter: Strategier

Bild: Visuell koppling. Illustration: Klas Eriksson. 
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Grönyta vid Malmövägen 

Beskrivning:
Ytan saknar nyttjande och används som anläggning för 
dagvattenhantering. Trafikerad gång-, cykel och bilväg 
ligger i anslutning till grönytan. Ytan ingår i 
Nöbbelsestråkets gröna nätverk. Ligger mellan  Apladalen 
och Rörstorpsskolan, så många som passerar här. 

Storlek: 3 500 m2

M
al

m
öv

äg
en

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (-) 1 (-)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Plats för rekreation kan utvecklas. Detta eftersom Rörstorp består av 
mycket lite anlagd parkmark.  

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Platsen kan utvecklas med fler funktioner för såväl människor som djur 
och växter. Stora träd och växter utefter platsens förutsättningar kan 
planteras. Fler träd och växter bidrar till att verksamheterna i norr 
skärmas av från bostadsområdena och att platsen får en karaktär. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Platsen kan utvecklas som målpunkt som lockar till vistelse i det så 
kallade Nöbbelestråket. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet ”dagvattenpark”. Informera om de funktioner som 
platsen har, till exempel genom skyltar. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Parken hanterar idag bara dagvatten. Med fler träd och växter kan platsen 
också agera som klimatreglerande. Luften är svalare och renare där det 
finns träd i staden än områden utan träd. 

M
al

m
öv

äg
en

ny bro

variationsrikt
artval av träd och 
buskar

Utvecklingsmöjligheter: Strategier

E

E

Bild: Alskog med strutbräken. Foto: Jörg Brunet SLU.
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Gåsaparken

Beskrivning:
Liten kuperad gräsmattepark nära Vråenparken. 
Parken innehåller träd, planteringar och sittplatser. 
Parken ligger i korsningen Växjövägen / Ringvägen, så 
många passerar här. Intill parken finns även 
busstopp och gång- och cykelväg. Parken har idag lågt 
nyttjande. Här fanns tidigare ett konstverk i form av en 
gås, därav namnet Gåsaparken.

Storlek: 1 900 m2

Växjövägen

Ri
ng

vä
ge

n

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (-) 5 (6)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Stadsdelen Rörstorp består av mycket lite anlagd parkmark, vilket gör 
Gåsaparken till en viktig närpark.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Ett större artval av träd och buskar kan utvecklas. Förslag är även att 
tillsätta något, utöver bänkar, som inbjuder till att stanna upp en stund. 
Parken bör vara ett komplement till närliggande Vråenparken. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Entréerna kan bli mer tydliga.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Förslag är att synliggöra det lilla berget som är unikt för Gåsaparken. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla Gåsaparken till ett Woodland med fler träd och buskar. Detta 
eftersom villaträdgårdarna är för små för att kunna ha stora träd. Även de 
närliggande flerfamiljsbostädernas bostadsgårdar saknar stora träd. 

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Det berg som finns i Gåsaparken bör lyftas fram. Foto: Linus Enochson.
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Grönyta vid Smultronvägen

Beskrivning:
Grönytan ligger intill villabebyggelse och består av några 
stora träd och klippt gräsmatta. Grönytan har idag lågt 
nyttjande av allmänheten. Upplevs som en restyta. En 
privat väg går genom grönytan till Värnamo Sliperi och 
Glasmästeri. 

Storlek: 900 m2

Sm
ultronvägen

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

III (-) 1 (-)

391



73

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Man behöver fundera på grönytans funktion och mening. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Den biologiska mångfalden kan stärkas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark, fjärilsväxter, faunadepåer och bihotell. En 
kontrast till villaområdets mer ordnade gestaltning. Ett annat alternativ är 
att sälja marken. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Saknar helt kopplingar till grönstråk men kan utvecklas till en vild 
fickpark i villaområdet. Bryter upp och erbjuder något nytt.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Informera om de ekosystemtjänster som platsen förser närområdet med, 
till exempel genom skyltar. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla ängsmark, bihotell för ett rikt 
växt- och djurliv. Vildbin och andra pollinatörer hjälper närliggande 
odlingar. Även död ved kan placeras ut för lek och faunavård.

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Biologisk mångfald. Foto: Linus Enochson.

392



74

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"
"

"
"

"
"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"
"

"

"
"

"
"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"
"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"
"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"""

" " "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Galgaplan

Sveaplan

Torsgränd

Dalstigen

Floragatan

Rörstorpsgatan

S
ni ck are g ata

n

BrännerigatanSödra Övergången

B
ac

ke
gå

rd
sg

at
an

S
m

ål an dsg at an

L är lin g sg a ta n

B
o n de g a ta n

Blåbärsvägen

P
ila gå rd sg at an

Sve
ns

by
gge

vä
ge

n

Brändögatan

R
in

gv
äg

en

Tä
t ti

ng
vä

ge
n

M
alm

övägen

H
al

lo
nv

äg
en

Ängagatan

Vallmovägen

Tr
an

bä
r s

vä
ge

n

E
g na h em

s v ä
g e n

Kullagatan

R
y dg a ta n

Solbacksgatan

Hat
tm

ak
a re

g Storgatsbacken

Myntgatan

Köpmansgatan

Halmstadsvägen

Viadukten

Boagatan

Klevaliden

L udd öga tan

Västra Pumparegatan

Jär nv äg sga ta n

G
am

l a
 M

ov
äg

e n

M
a j

or
sg

at
an

V
ä ste rm

o ga tan

Källgränd

B
ru

nn
sg

at
an

V
ä ste rm

o ga tan

Karlsdalsgatan

Norra Övergången

Ny
ga

ta
n

Rektorsgatan

B
an gård sga

tan

S
m

ed gata n

Jönköpingsvägen

Trädgårdsgatan

Smedgatan

Högal ids gatan

Jönköpingsvägen

P
ostga tan

Magasinsgatan

Flintgatan

B
ro

ga
ta

n

K
r u

c k
e n

b e
r g

s  
B

rin
k

Lagastigen

Lagastigen

S
ve a vä g en

Sparbanksplan

B
an

gå
rd

sg
a

ta
n

Br
og

at
an

Järnvägs-

plan

Lagastigen

E
ne

ha
g s

vä
ge

n

P
ro

st
gå

rd
sv

ä g
en

Storgatan

S
ko

lg
at

an

Vi
k i

ng
ag

at
an

Kyrkogatan

P
in

ns
to

ls
ga

ta
n

O
uc

ht
er

lo
ny

g a
ta

n Storgatan

Va
tte

ng
at

a n

Lagmansgatan

V
 K

yr
ko

gå
rd

sg
at

an

Tunadalsgatan

A
pl

ad
al

s g
a t

an

Växjövägen

Ö
 K

yr
ko

gå
rd

sg

Hasselbergsgatan

Tånnö g a ta n

N
y d

al
av

äg
e n

Ju
lia

s  väg

O
skarsgat an

Ing
elunds

vä
gen

Karlavägen

Ingelunds vägen

Hornsgat an

V rå env äge n

S
tu regatan

Fol kungagata n

Ingelundsvägen

Nyd
ala

vä
gen

Kapellgata n

Nyda
lav

ägen

Malmstensga tan

B
irger Jarlsga

tan

O
lo

fs
ga

ta
n

Malmstensga tan

Storgatan

E
r ik sg a tan

Karl Johansgatan

Ve rks ta ds ga
tan

L ag as tig en

P
ila gård sga tan

Gjuterigatan

Magnusgata

Ynglingagatan

Gästgivaregatan

Br
us

h a
ne

g a
t a

n

Vallgatan

Östra Pumparegatan

Gärdesvägen

Flintgatan

Fi
nn

ga
ta

n

La
sa

re
tts

ga
ta

n

Pa
rk

ga
ta

n

La
sa

re
tts

ga
ta

n

P
i lg

at
an

Norra vägen

P rostsjövägen

Lillegårdsgatan

Tr änsvägen

Bygelvägen

Selkroks-

Fors gränd

S
län tvä gen

Tryggarpsbacken

Sandgatan

N
or

rå
sv

äg
en

Duvelundsga tan

Kva rnä ng sg ata n

B
an går dsga

tan

Oxdrivaregränd

Selkroksvägen

Åsenvägen

vägen

Selkroksvägen

Bangårdsga tan

G
rö

na
 g

a t
an

Oxtorgsgatan

Sadelvägen

Repgatan

S
äv gatan

Va
ss

g a
t a

n

Ånabäcksvägen

Skördevägen

Slåttervägen

Odlarevägen

K
ävs jövägen

Bangårdsga tan

Wellvägen

Tö
rn

sk
at

ev
äg

en

Tornfalksv.

Stenfalksvägen

Ju
lia

s v
äg

Ugglegatan

Ugglegatan

M
argretelundsvägen

M
a l

m
ga

ta
n

Växjövägen

rra Torpgatan

B rink-

vägen

Norregårds-

tunneln

Rydbecks trappa

Engelbrektsgatan

 Plombo-
husplan

Malmöplan

Klevalids-
tunneln

Duvelunds-tunneln

Kävsjö-porten

Nyhems-

tunneln

N
yg

at
an

K
a p

te
n s

g a
ta

n

Kaptensgatan

G
öt av ä g en

R
un

em
ov

äg
e

n

Torgstigen

Lagasti gen

T hu re  S
äll be rg sg ata n

Varpvägen

Västb
ovägen

Hantverkaregatan

Västhorjavägen

Pilgatan

Å
gatan

Å
gå

rd
s g

at
an

Jö
nk

öp
i n

gs
vä

ge
n

Kyrkogatan

N
or

rg
at

an

H
agagat an

Mustagatan

Finngatan

Sågareliden

Nylundsplan

Ånabäcksplan

G
röna bron

Åbron

Nämndemanssstigen

Vädursvägen

Karlaplan

Nylu
nd

sg
ata

n

N
yhem

sväg en

0 250 500125 375 m

Lagandalen 
Norr

Prostsjön

Prostskogen

ny 
bebyggelse

Ågårdsparken

Laganstråket

LAGANDALEN - NORR
Ljussevekaleden

Förslag på ny park.

S Stadsdelspark.

N Närpark.

Park- eller grönområden som ingår i 
förteckningen över parker- och 
grönområden för respektive 
stadsdel. 

Övriga grönområden.

N

S

Grönt huvudstråk. Utveckla 
gröna kvalitéer.

Grönt stråk. Utveckla gröna 
kvalitéer.

Ljusseveckastråket

N?
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Lagandalen norr

Lagandalen norr har flera gröna och blå kvaliteter, vilka bidrar till rekreation och 
biologisk mångfald. Inom Lagandalen norr finns Lagan, Prostsjöområdet 
(strövvänlig tallskog, bad, lek och m.m.) och stadens två 
kyrkogårdar. Enda anlagda parken inom området är Ågårdsparken som fungerar 
som stadsdelspark. Rekreation erbjuds både på östra och västra sidan av Lagan. 
Stråket längs Lagans västra strand är tillgänglig bara längs kortare sträckor. 
Antingen ligger strandområdet på privat mark eller så gör terrängen med 
branta slänter att man inte kan ta sig fram. Det är angeläget att stråket längs Lagan 
iordningsställs från Åbroparken till Oxtorget. Stråket längs Lagans östra strand har 
betydligt bättre tillgänglighet. Även om Lagan är en stor kvalitet för hela staden är 
den också en barriär. Inom området finns få kopplingar över Lagan. 

Prostsjöområdet
Prostsjöområdet är ett av stadens viktigaste natur- och rekreationsområde med 
stort upptagningsområde. Området består till stor del av skogsmark med många 
stråk och stigar. Prostskogen används flitigt året runt. 

Prostsjöområdet angränsar till kyrkogård, flertal bostadsområden, verksamheter så 
som skolor och aktivitetsområdet Tinas Ö. Vid Prostsjön finns dessutom badplats 
och campingområde. 

Söder om Prostsjöområdet ligger gamla Lasarettsområdet. Det finns planer på att 
utveckla Lasarettområdet med ny bebyggelse. Det finns även långt gångna planer 
på att bygga blandad bostadsbebyggelse vid Prostsjöområdet, nära Prostsjön. I 
samband med att staden förtätas kommer Prostsjöområdet behöva utvecklas med 
fler kvaliteter för att kunna tillgodose fler människors behov. 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Öka tillgängligheten till Lagan så att det finns möjlighet att röra sig längs 
vattnet men också möjlighet till vattenkontakt. Ytterligare gång- och 
cykelbroar skulle underlätta för närrekreation längs Lagan. 
Den tätortsnära skogen är viktig, framför allt utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Utveckla Prostsjöområdet med fler funktioner och kvaliteter. Områdets 
skogliga karaktär får inte förloras när området i större grad exploateras.  
Viktigt att både barn, äldre- och ungdomsperspektivet framträder när 
stadens parker och naturområden utvecklas.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Fler träd bör planteras i hårdgjora miljöer, då främst längs gator så som
Lagastigen, Jönköpingsvägen och Nydalavägen. Fler kopplingar över 
Lagan kan utvecklas för att koppla ihop stadens olika delar. Även fler 
målpunkter kan utvecklas/stärkas i Prostsjöområdet. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Bevara och utveckla den karaktär som finns. Laganstråkets norra del har 
en mer orörd och vild naturpräglad karaktär. Förbättra entréer till parker 
och naturområden. Viktigt med dialog med närboende och närliggande 
verksamheter när områden exploateras. Intressanta platser och miljöer 
bör skyltas. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturen vid exploatering 
av Prostsjöområdet. Även utveckla dagvattendammar och verka för att 
stora träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och 
övriga befintliga grönytor. 

Strategier
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Ågårdsparken

Beskrivning
Avlångt och varierat parkrum längs Lagans strand med 
blandad topografi. I södra delen finns en stor fotbollsplan. 
Resten av området består av naturmark med små stigar 
som leder till en lekplats och klippt gräsyta längst i norr. 
Området används för promenad, vistelse, lek, pulka, 
vattensport och bollspel. 

Inom naturområdet finns miljöer med kulturhistoriska 
värden. Vid bron i söder finns lämningar av stadens första 
kvarn och ett gammalt brofäste.  

Storlek: 50 000 m2

Ljusseveka

pulka

lek

plats för 
bollspel

plats för 
bollspel

trädäck

gamla
brofästen
vattensport

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 9 (10)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Eftersom stadsdelen har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden är detta parkrum viktigt. En viktig kvalitet för parken och 
hela området är närheten till Lagan. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla mer ängsmark som också leder till bättre rumsbildningar. 
Om nytt broläge blir aktuellt i områdets norra del bör man fundera på att 
flytta lekplatsen till ett mer strategiskt läge.                                                                                                                                           

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Kopplingar i väst, mot Jönköpingsvägen, kan utvecklas. Koppling med 
eventuellt nytt bostadsområde i norr och koppling till Ljusseveka i öster 
bör också hanteras och arbetas vidare med. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Eftersom högvuxna ängsytor kan uppleves stökiga är det viktigt att 
informera om syftet. Kommunen bör även arbeta vidare med att lyfta 
fram det gamla brofästet och stadens första kvarn som finns i områdets 
södra del. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla mer varierande naturkaraktärer.

lek

ängsmark

ängsmark

Ljusseveka

pulka

fotboll

plats för 
bollspel

trädäck

gamla
brofästen

e

e

E
vattensport

nytt 
broläge

e

E

StrategierUtvecklingsmöjligheter:
396
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Lagandalen söder 

Lagandalen söder har flera gröna och blå kvaliteter, vilka 
bidrar till rekreation och biologisk mångfald. Inom området Lagandalen söder 
finns Lagan, Apladalen, Osuddenrundan och sjön Vidöstern. 

Karlsdal - väster om Lagan
Området Karlsdal ligger längs Lagans västra strand. Här är flera parker och 
naturområden integrerade i kvarteren. Laganstråket är en viktig kvalitet för 
Karlsdal. I söder finns en gång- och cykelväg som leder vidare mot Osudden. 
Norrut bryts stråket vid Tunadalsgatan och vid Åbron. Dessa avbrott bör avhjälpas 
för att få ett sammanhängande stråk längs Lagan.  

Stadskärnan med sitt höga exploateringstryck gör att gröna områden ständigt 
måste omformas och utvecklas. Parken vid Luddö bör till exempel utvecklas med 
mer innehåll och fler kvaliteter. 

Öster/ Apladalsområdet - öster om Lagan
Förutom Apladalen och Lagans strand finns här mycket få parker och 
naturområden. Stadsdelen upplevs dock som väldigt grön på grund av stor andel 
uppvuxna villaträdgårdar. Apladalen fyller funktionen som närpark och 
stadsdelspark för flertalet boende. 

Osudden
Osudden med kommunens största badplats ligger vid sjön Vidösterns norra spets.
Osuddenrundan som är stadens flitigast nyttjade promenadstråk leder hit. Intill 
badplatsen och lagans mynning ligger motor- och segelbåtsklubb. 
 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Stråken längs Lagan bör uppmärksammas särskilt. Stadskärnan med högt 
exploateringstryck gör att centrala Värnamo är helt beroende av 
ytterligare grönska. Parken vid Luddö bör därför utvecklas till 
stadsdelspark. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
De parker som finns bör utvecklas så att de får fler funktioner och 
kvaliteter. Prioriterade parker är parkerna vid Luddö och Karlsdal.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Grönstrukturen kan stärkas ytterligare längs stråk så som 
gång- och cykelvägar. Särskilt prioterade platser är där motortrafiken är 
ett hinder.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggöra Lagan och de offentliga rummen längs Lagan ytterligare. 
Laganstråket ska vara ett tydligt rekreationsstråk med berikande grönska 
som knyter ihop stadens olika delar.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Verka för att stora träd sparas i så stor utsträckning som möjligt. Det är 
svårt att tillskapa nya grönytor och de som finns bör nyttjas för att få in 
så mycket gröna vegetationsvolymer som möjligt.

Strategier
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Apladalen

Beskrivning

Apladalden har höga attraktionsvärden som lockar ett stort 
antal närboende och mer långväga besökare. Apladalen 
har i sin helhet karaktär av natur- och kulturpark men 
inrymmer också en av Värnamos största lekplatser. 
Apladalen är ett av Värnamo stads starkaste varumärken 
med stora kulturvärden.
 

Inom parkområdet finns miljöer med stora upplevelse- och 
kulturhistoriska värden. I parken finns lekplats, 
promenadstråk, kryddträdgård, restaurang och café, 
friluftsscen samt offentliga toaletter. 

Storlek: 225 000 m2

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I) 13 (14)

Bild: Apladalen. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Eftersom stadsdelen har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden är Apladalen oerhört viktig. En viktig kvalitet för parken 
och hela området är närheten till Lagan och kopplingen ner mot 
Osudden. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Apladalen med sin storlek skulle vinna på att fler karaktärsområden 
utvecklas. Den biologiska mångfalden bör utvecklas ytterligare.
Hembygdsparken med sina byggnader tillför stora kvaliteér som bör 
tas till vara. Staden största lekplats kunde vinna på att få en sam-
lad gestaltning som bättre passar till platsen och dess kulturmiljö.                                                                                                                                     
      
Stärk de gröna kopplingarna i staden
Parkens entréer och huvudstråk bör ses över för att området ska bli mer 
tydligt.  

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
För att parken ska vara levande hela året behövs ett brett samarbete 
mellan olika aktörer. En rutin för samarbete bör tas fram. Information 
och kommunikation kring innehållet i parken bör utvecklas. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla mer varierande naturkaraktärer. 

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

År 1825 sådde bryggare R. Cox nio 
kärnor av sorten ’Ribston’ på sin 
egendom Colnbrook Lawn i 
Buckinghamshire, England. En minst 
sagt lyckad sådd. Ett av de 
uppväxande träden resulterade i 
’Cox’s Orange Pippin’, ett annat i 
’Cox’s Pomona’.

Släktskapet till trots är sorterna inte alls 
lika. Frukter av ’Cox’s Orange Pippin’ är 
tämligen små, runda och guldgula med 
rodnad. Fruktköttet är gulaktigt, fint och 
utpräglat aromatiskt.

Enligt tidens manér blev frukter av 
’Cox’s Orange Pippin’ utställda på 
celebra fruktutställningar där de rönte 
stor uppskattning och vann utmärkelser. 
Fruktkommittén vid Kgl. 
Trädgårdssällskapet i London menade 
att sorten var bäst i landet. 
Uppmärksamheten bidrog till att ’Cox’s 
Orange Pippin’ spreds och snart fanns i 
flertalet äppleodlande länder. Till 
Sverige lär sorten ha kommit 1865, och 
tre kvarts sekel senare var det coxska 
äpplet vår viktigaste handelssort.

Det har sagts att ’Cox’s Orange 
Pippin’ är världens mest älskade äpple. 
Av svenska pomologer har det kallats 
”den yppersta av bordsfrukter” och ”den 
ädlaste av vintersorter”. ’Cox’s Orange 
Pippin’ når sin fulla utveckling i 
december. Att i julens tid få njuta 
frukternas karaktäristiska doft och 
oförglömliga smak är skäl nog att odla 
denna underbara, om än något 
svårodlade sort.

• Små, runda och guldgula med rodnad
 
• Fruktköttet är gulaktigt och fint 

• Den ädlaste av vintersorter

’Cox’s Orange Pippin’

Kännetecken:

Text: Inger Hjalmarsson, Programmet för Odlad Mångfald vid SLU.

Målning av H. Sjöberg ur Svenska fruktsorter av A. Pihl och J. 
Eriksson 1912.

Bild: Exempel på hur parkens innehåll kan synliggöras. Växtbeskrivning till äppelträd. 
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Luddö källa 

Beskrivning:
Stor gräsmattepark i centralt läge intill Lagan. Parken 
utgörs av två grönytor på vardera sidan om den 
gång- och cykelväg som går genom parken. Både östra 
och västra sidan av gång- och cykelvägen har skålad 
terräng. Med tanke på parkens centrala läge är 
nyttjandet idag väldigt lågt.

Parken har ett attraktivt läge intill Lagan som idag inte 
nyttjas. Ytan känns idag för öppen och saknar innehåll. 

Storlek: 8 500 m2

Pumparegatan

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I) 6 (9)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken bör uppmärksammas ytterligare på grund av det attraktiva läget. 
Det finns behov av lekplatser i centrumnära lägen, samt plats för större 
evenemang, samvaro och folkliv.Parkens storlek gör också att den 
lämpar sig som stadsdelspark. Entréer bör utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken behöver utvecklas för att fungera som stadsdelspark. Större 
variation gestaltningsmässigt men också innehållsmässigt. Ett förslag är 
att skapa en friluftsscen som följer platsens topografi. Under vintertid 
kan läktaren användas till pulka.  

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Angränsande grönytor längs Lagan bör bör kopplas samman med en 
enhetlig gestaltning. Om parken blir en stadsdelpark med fler samlande 
funktioner blir parken också en attraktiv målpunkt i staden.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet efter platsens förutsättningar. Förslag är att 
ljussätta några av de storvuxna lövträden på båda sidor om Lagan. 
Viktigt att barn, äldre- och ungdomsperspektivet framträder vid 
omgestaltning. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla eventuell dagvattendamm och spara flera av de stora träden 
som idag finns i parken.

"

"

"

"

"

"

"

"

PumparegatanE e

E

plats för 
evenemang 

scen

dagvattendamm

lek visuell 
kontakt

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Sandgrundsparken, Karlstad. Thorbjörn Andersson SWECO. 
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Grönyta vid åkanten

Beskrivning:
Intill Lagan ligger denna lilla park med naturmarksprägel. 
Slänten vid Lagan är tätt bevuxen och hindrar utblick. 
Intill parken finns gång- och cykelväg. 

Platsen är en del i Laganstråkets gröna och rekreativa
nätverk. Platsen upplevs idag anonym och har lågt 
nyttjande.

Storlek: 2 200 m2

Luddöparken

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (I) 5 (-)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken bör uppmärksammas ytterligare. Viktig del i det gröna och 
rekreativa nätverket som Laganstråket utgör. Attraktiva platser som ingår 
i ett nätverk medför att vi rör oss mer i det offentliga rummet. 
Tillgängligheten till vattnet kan förbättras. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken kan utvecklas med fler värden som berikar platsen med 
upplevelser. Förslag för att skapa variation längs med Laganstråket är att 
berika platsen med ljussättning, konst och en utblicksplats vid åkanten. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Utveckla en identitet. Visuell kontakt till Luddöparken på andra sidan av 
ån bör också stärkas för att skapa mer varierande upplevelsekvaliteter i 
anslutning till platsen. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Viktigt att det tydligt framgår att platsen är ett offentligt rum. Sitt- och 
utblicksplatser för att synliggöra Lagan kan också utvecklas.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan slänten mot 
Lagan utvecklas och ger större variation över året. 

Luddöparken

utblick

visuell
kontakt

konst

E

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Bänken Polygon. Foto: Pauline Blom. 
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Grönområde vid Floragatan

Beskrivning:
Stor gräsmattepark mellan bostadsbebyggelse och 
järnväg. Har en stor öppen yta för bollsport och en mer 
småskalig del vid järnvägen med kulle, rumsbildande 
buskar, stora träd, lekplats och sittplatser. Här finns också 
en liten ekdunge som bevarats från det tidigare ängs- och 
beteslandskapet. Inom området finns också gång- och 
cykelväg, samt tunnel som binder ihop områdena Karlsdal 
och Mossle. Många passerar här. 

Parken fungerar som närpark för de boende i 
området. Det finns få funktioner att uppehålla sig vid 
utöver lekplatsen. 

Storlek: 15 000 m2

Fl
or

ag
at

an

plats för
bollspel

lek
möte pulka

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 4 (5)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Något man bör fundera på är parkbiten i mittens funktion och syfte. Ett 
förslag är att bebygga den. Kompensation från kommunen bör då vara att 
stärka de andra grönytorna i parken med fler funktioner. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken kan utvecklas med mer upplevelsevärden och vistelsekvaliteter, 
till exempel kan mer intima rumsbildningar, ängsmark och ett större 
artval av träd och buskar utvecklas. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Kopplingen mot Lagan och dess intilliggande ytor bör stärkas.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet. Förslag kan vara att plantera blommande träd. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Förslag till utveckling av parken kan vara att låta någon del av den 
klippta gräsytan omvandlas till ängsmark. Även fler blommande träd kan 
planteras.

?

plats för
bollspel

lek
möte

kulle

E

äppelodling

ängsmark

möte
e

e

e

e

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Lokalt engagemang. Foto: Linus Enochson. 
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Lagaparken

Beskrivning:
Ett grönt stråk längs med Lagan, avlång till formen. 
Stränderna är inte så höga, utan man har god kontakt med 
vattnet. Består till största delen av ängsmark och en 
trädridå längs ån. Platsen är en viktig länk i Laganstråkets 
gröna och rekreativa nätverk. 

I södra delen av Lagaparken finns 
gång- och cykelväg, vilken leder till Osudden. 
Gång- och cykelvägen har högt nyttjande och är ett viktigt 
rekreationsstråk i Värnamo. 

Platsen används främst som genomfart för fotgängare och 
cyklister. Frånvaron av funktioner ger få skäl att stanna. 
Bebyggelsen intill parken är villor och radhus från 
50-talet. 

Storlek: 24 000 m2

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (I) 6 (6)
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e

äppelodling/
blommande träd

fysisk 
aktivitet

visuell 
kontakt

E

Apladalen

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Det gröna stråket längs med ån är en viktig tillgång för staden. 
Vattenkontakten till Lagan bör prioriteras och utvecklas ytterligare.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Det krävs mer möblering för att ytan ska kännas som en park och inte 
bara som ett grönstråk. Förslag är att utveckla en informell stig som 
leder till vattenkontakt och något som lockar till vistelse, till exempel en 
hinderbana.
 
Stärk de gröna kopplingarna i staden
Park vid Floragatan/ Karlsdal i väst och Apladalen i öst bör bindas ihop 
ytterligare. Ytorna bör ses som en helhet där de stärker varandra. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Platsen bör synliggöras ytterligare med fler entréer och få en stärkare 
identitet. Idag är det främst en plats man passerar och inte reflekterar 
över. Synliggöra Lagan bör prioriteras. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan ängsmark 
utvecklas och blommande träd planteras.

Strategier Utvecklingsmöjligheter:
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Grönyta vid Brännerigatan

Beskrivning
Gräspattepark med enstaka träd. Parken upplevs idag 
som ett mellanrum mellan bebyggelsen och gatan och har 
ett lågt nyttjande. Under juletid belyses platsen med en 
julgran. 

Storlek: 2000 m2

Brännerigatan

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

III (II) 3 (4)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Man behöver funderar på ytans funktion och mening. Idag  upplevs inte 
ytan som allmän parkmark. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
För att skapa mer variation och erbjuda fler funktioner/ nyttor kan fler 
träd planteras. Ett annat alternativ är att komplettera ytan med 
bebyggelse.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Ytan ingår idag inte i ett av stadens större stråk, vilket är ytterligare ett 
argument till att bebygga hela eller delar av ytan för andra behov. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Oavsett, hur kommunen väljer att arbeta vidare med platsen är 
informationsinsatser för närboende viktigt. Medborgarna ska veta vad 
som sker och varför, samt bli medvetna om kompensationsåtgärder. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Vid eventuell ny bebyggelse bör kompensation från kommunen vara att 
lägga tid på att arbeta med att nyttja och utveckla ekosystemtjänster på 
andra platser inom området, till exempel Lagaparken, Luddö källa eller 
park vid Floragatan. 

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Stora träd ger viktiga ekosystemtjänster. Foto: Linus Enochson. 
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Grönområde vid Odengatan

Beskrivning:
Parkens norra del består av en klippt öppen gräsyta som 
övergår i naturmark. Nyttjandet i den norra delen är lågt. I 
söder består parken av en iordningsställd del med lekplats 
och fin utblick ner mot Osudden. Lekplatsen används av 
de närboende området.  

Storlek: 10 000 m2

visuell 
kontakt mot Osudden

lek

O
de

ng
at

an

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 6 (2)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Viktig närpark för de närboende i området. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Naturmarken bör få utvecklas mer eller mindre fritt. Den mer 
iordningsställda delen i söder kan kompletteras med skuggivande träd 
vid lekplatsen. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Den visuella koppling till Osudden bör bevaras/ utvecklas. Även 
koppling från lekplatsen i söder till undergången vidare mot Karlsdal kan 
utvecklas.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Viktigt att informera alla de närboende vid eventuell omgestaltning. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att nyttja och utveckla ekosystemtjänster kan till exempel fler träd 
planteras och ängsmark utvecklas.

visuell 
kontakt mot Osudden

lek

ängsmark

O
de

ng
at

an

StrategierUtvecklingsmöjligheter:
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Söderslätt

Beskrivning:
En stor gräsmattepark intill Ringvägen och 
Pilagårdsgatan. Gräsmatteparken kan upplevas 
överdimensionerad och svårorienterad. En del av den 
stora gräsytan används för fotboll. I övrigt har parken 
lågt nyttjande och det är svårt att finna någon funktion i 
parken. En gång- och cykelväg går genom parken. 
Inne i bostadsområdet ligger en mindre väl fungerande 
närpark.

Storlek: 16 250 m2

plats 
för
bollspel

Ringvägen

Nuläge:

lek

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 2 (2) (lekplats: 6 (6))
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Man behöver funderar på ytans funktion och mening. Bebyggelse på 
delar av ytan? Närparken inne i radhusområdet har stora kvaliteter.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Fler stora träd kan planteras och ängsmark kan utvecklas. Om området 
har behov av regnbädd finns det plats för det här. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till Apladalen kan stärkas ytterligare, till exempel genom att 
utveckla ängskaraktär till platsen.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet. Även viktigt med informationsinsatser till vid 
eventuell omgestaltning.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att planera fler träd och utveckla ängsmark.

E

E

e

?

Ringvägen

ängsmark

ängs-
mark

plats för
bollspel

dagvatten?

Strategier 

lek

Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Dagvattendamm Nacka kommun. 
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Norrås/ Norra Jönköpingsvägen

Skördevägen

N

Bäckängen
Förslag på ny park.

S Stadsdelspark.

N Närpark.

Park- eller grönområden som ingår i 
förteckningen över parker- och 
grönområden för respektive 
stadsdel. 

Övriga grönområden.

N

Grönt stråk. Utveckla gröna 
kvalitéer.
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Utveckla så att parken vid Skördevägen får direktkontakt med 
Ågårdsparken vid Lagan i öster och Norregårdsparken i väster.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Park vid Skördevägen bör ha prioritet. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Utveckla gröna stråk mellan park vid Skördevägen och övriga större 
parker och naturområden. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Förbättra orienterbarheten till park- och naturområden som finns utanför 
områdesindelningen norr. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Vegetation och ängsmark kan utvecklas. Möjlighet att plantera fler träd 
längs vägarna i området. 

Norregård/ Norra Jönköpingsvägen

 
Norregård är den minsta stadsdelen i Värnamo stad. Stadsdelen är avgränsad av 
järnvägar i öster och väster och av industriområden i norr och söder. Den enda 
anlagda parken i stadsdelen är parken vid Skördevägen. Därtill finns grönska i 
form av trädplanteringar mot järnvägen i väster. Stadsdelen har inte direktkontakt 
med naturmark så som flertalet andra stadsdelar i Värnamo stad. I framtiden kan 
behov finnas av gång- och cykelväg norrut mot Torp.

Strategier 

Bild: Varierat artval. Foto: Linus Enochson.
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Grönyta vid Skördevägen  

Beskrivning
Stor gräspark med några uppväxta träd. I parken finns 
lekplats, plats för bollspel och en liten kulle. Parken 
omges av bostadsbebyggelse i söder och 
industriverksamheter i norr. Öster och väster om parken 
omges denna av järnväg. Parken har idag ett lågt 
nyttjande.

Storlek: 8 250 m2

Skördevägen

lek

kulle/
pulka

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 4 (6)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Eftersom detta är den enda anlagda parken i området är den viktig för de 
närboende. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Fler träd skulle göra så att platsen känns mer tydlig och inbjudande. 
Varierad topografi skulle också berika ytan som idag är stor och öppen. 
Lekplatsen bör också kompletteras med skuggivande träd. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Arbeta för att parken vid Skördevägen får tydligare koppling med 
naturmarken i öster och väster. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att nyttja och utveckla ekosystemtjänster kan till exempel fler träd 
planteras och ängsmark, samt faunadepåer utvecklas.

lek
ängsmark/
plats för bollspel

Skördevägen

pulka

höjdskillnader

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Varierat artval. Foto: Linus Enochson.
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Bäckängen  

Beskrivning
Sparad naturmark mellan Jönköpingsvägen och 
järnvägen. Inom naturområdet finns rik
vegetationsvariation, en liten bäck och något spår av 
aktivitet. 

Storlek: 3 500 m2

Jö
nk

öp
in

gs
vä

ge
n

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 6 (6)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Ytan bör bevaras. En viktig grön lunga som förser staden med flera 
gröna kvaliteter. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Utveckla de kvaliteter som grönytan har. Den rika vegetationen och 
vattnet på platsen är en kontrast mot villa- och verksamhetsbebyggelsen. 
Bryter upp och erbjuder något nytt. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Förslag är att stärka kopplingen mot öster, Ågårdsparken vid Lagan. Om 
grönytan blir mer kopplad till inkringliggande grönska hamnar den mer i 
ett sammanhang, vilket idag saknas. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Med tydliga entréer  och nya stigar lockas besökare till att stanna upp. 
Informera om de ekosystemtjänster som platsen förser närområdet med, 
till exempel genom skyltar. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Stor sammanhängande vegetationsvolym och vatten bidrar till rikt 
växt- och djurliv. 

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Bäckängen 2019. Foto: Linus Enochson.
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Gröndal/ Västhorja

Gröndal/ Västhorja är en stor stadsdel med mycket folk. Stadsdelen har inte så 
många anlagda parker, men har mycket fina naturområden som fungerar som 
närparker. Naturområdena är dessutom invävda i bebyggelsen och har god kontakt 
med de flesta bostadskvarter. I området Gröndal finns ett av stadens större 
sammanhängande grönstråk, Bolaskogsstråket. Här finns också ett mycket fint 
nätverk av gröna gång- och cykelstråk med generellt hög standard av 
framkomlighet och orienterbarhet. Dock kan det vara svårt att uppfatta vad som är 
privat eller allmän mark. 

Gröndalsleden är en barriär i väster och avgränsar området. Området omges av 
skogsmark i väster och av stora ekar och betesmark i norr. Ekarna och 
betesmarken skapar en vacker landskapsbild. Ett annat viktig karaktärselement 
som finns inom området är Pålabobäcken. Pålabobäcken har flera attraktiva 
värden som idag inte utnyttjas fullt ut. Pålabobäcken är ett viktigt stråk som binder 
ihop Gröndal och Hornaryd.

Viktiga målpunkter är främst skolor och förskolor, samt butikerna längs 
Halmstadvägen och Sveaplan. Angränsande naturområde med goda 
rekreationsmöjligheter är friluftsområdet Borgen. 

Nyare bebyggelse finns väster om Gröndalsleden. Här finns allt från klassisk 
arkitektur, funktionalistiska lamellhus i tre till fyra våningar runt ett gemensamt 
gårdsrum, 60- och 70-talsbebyggelse, 80- och 90-talets brokiga arkitektur till 
2000-talets nymodernistiska arkitektur med vitputsade fasader. 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Särskilt fokus bör ligga på att utveckla gröna stråk och 
parker som ligger i anslutning till skolor, förskolor och äldreboende då 
de utgör en daglig vistelsemiljö för ett stort antal invånare. 
Tillgängligheten till Pålabobäcken bör också förbättras. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Fokus bör vara på att rusta upp stadsdelsparkerna, Söderåsparken, 
Folkparken och Österåsparken och ge dem ökad variation och fler 
funktioner. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Utveckla och stärk stråken mot Alandsryd och centrum. Även utnyttja 
stråkens knutpunkter och stärka de målpunkter som finns i stråken. 
 
Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggöra entréer och informera om grönytornas nyttor och funktioner. 
Även viktigt med dialog med närboende och närliggande verksamheter 
när park- och grönområden utvecklas. Pålabobäcken bör också 
synliggöras ytterligare. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla fler nyttor. Utveckla dagvattendammar och verka för att stora 
träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befintliga 
grönytor. Även fler stora träd kan planteras vid gator och befintliga 
grönytor. Ofta saknas stora träd på de enskilda tomterna. 

Strategier
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Folkets Park 

Beskrivning:
Folkets Park är en tidigare evenemangspark som under 
senaste decennierna fört en allt mer tynande tillvaro. Med 
Parkens centrala läge finns god potential för att skapa en 
stadsdelspark av rang. Parken är nu under en 
förändringsprocess tillsammans med skola och 
föreningsliv.
Norr om Folkets park ligger ett större naturområde. 
Skogen intill Bolaskolan är stadens mest nyttjade lekskog. 

Storlek: 27 000 m2 

Nuläge:

1203

1

KOTTEN

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats för lek/ 
fysisk aktivitet, vila, odling, picknick och 
promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 5 (6)
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1203

1

KOTTEN

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Folkets Park är med sitt strategiska läge en viktig park för 
boende och verksamheter i området. Tydliga entréer till 
parken och tydliga rumsbildningar bör utvecklas. 
Folkets Park är också en stadsdelspark, vilket betyder att fler 
funktioner måste utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Utveckla Folkets Park med mer innehåll och funktioner för 
såväl människor, djur och växter. Det finns redan planer på 
att utveckla parken för fler målgrupper. Naturmarkerna bör 
bevaras men tillgängligheten öka.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Folkets Park är med sitt strategiska läge en nod i stadsdelen. 
Platsen bör kopplas ihop ytterligare med de gång- och 
cykelvägar som finns i och i anslutning till parken. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Dialogmetoder kan utvecklas i syfte att skapa ökad 
mångfald och social sammanhållning i stadsdelen. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla fler ekosystemtjänster i Folkets Park och 
närliggnade naturområden så som regnbäddar och ett varierat 
artval av träd och buskar. 

Utvecklingsmöjligheter:

E

e

e

Strategier
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Bolaskogen

Beskrivning:
Bolaskogen är allt annat än traditionell. I denna naturpark 
upplever du stora delar av världen via träd och växter. När 
orkanen Gudrun vände upp och ner på Bolaskogen 
skapades ett delvis nytt landskap. Strax väster om 
Gröndalsskolan letar sig cykelvägar och små 
promenadstigar genom stadsdelens smala 
vegetationskorridorer. Idag har granar och björkar fått 
sällskap av ett 100-tal utländska trädarter planterade för 
att förstärka platsens upplevelsevärden. Mycket är ännu så 
länge bara mindre träd och buskar som växer upp och tar 
form. Vid Boladammen som är områdets centralpunkt och 
flitigt nyttjade mötesplats för stadens invånare hittar man 
japanska bergkörsbär, svarttall, guldazalea, blåbärstry och 
många fler arter. I områdets smala naturstråk som leder 
vidare ut i stadsdelen finner man stigar, broar och unika 
exotiska växter.

Storlek: 45 000 m2

8430.06

201,3

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 10 (8)
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Strategier 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Entréer bör tydliggöras och i flera fall kan nya och befintliga stigar 
utvecklas för att området ska upplevas som större. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Bevara naturmarkskaraktären och öppna upp fler möjligheter till 
promenad genom naturarksområdet. Området i sig erbjuder spännande 
lekmiljöer och en stor variation i upplevelser över året. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Säkerställ kopplingar till Alandsryd, Borgenområdet och andra 
parkområden inom stadsdelen. Området är i sin helhet viktig då 
Bolaskogsstråket med sin unika halvvilda karaktär når längre in i 
bebyggelsen än många andra stråk i staden. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Arbeta med att förbättra och synliggöra kopplingar och entréer. Arbeta 
med att informera befintliga värden. Till exempel genom skyltning och  
fler kvällsvandringar. Området fungerar idag som referensområde för 
andra kommuner och utbildningar inom park och landskap. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Området har idag stora värden vilka kommunen ska verka för att bevara 
och informera kring.

Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Boladammen. Foto: Linus Enochson.
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Sörskog

Beskrivning:
Stort skogsmarksparti mellan villabebyggelse och 
Gröndalsleden. I norr finns en liten del som utgörs av 
klippt gräsmatta med en liten lekplats. Intill skogsområdet 
finns Pålabobäcken och gång- och cykelväg. I områdets 
mitt ligger en större dagvattendamm med öar.
Skogsområdet används idag flitigt av boende och 
områdets förskolor. Skogen erbjuder flera upplevelsevär-
den så som stigar, broar, vatten och vilda lekmiljöer. 

Storlek: 30 000 m2

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 10 (6)
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Strategier 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Entréer bör tydliggöras och i flera fall kan nya och befintliga stigar 
utvecklas för att området ska upplevas som större. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Bevara naturmarkskaraktären. Området i sig erbjuder spännande 
lekmiljöer och en stor variation i upplevelser över året. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Säkerställ kopplingar till Alandsryd, Borgenområdet och andra 
parkområden inom stadsdelen. Området är i sin helhet viktig då 
Bolaskogsstråket med sin unika halvvilda karaktär når längre in i 
bebyggelsen än många andra stråk i staden. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Arbeta med att förbättra och synliggöra kopplingar och entréer. Arbeta 
med att informera befintliga värden. Till exempel genom skyltning och  
fler kvällsvandringar. Området fungerar idag som referensområde för 
andra kommuner och utbildningar inom park och landskap. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Området har idag stora värden vilka kommunen ska verka för att bevara 
och informera kring.

Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Tätortsnära skogsbruk. Foto: Linus Enochson.
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Grönyta vid Kumminvägen 

Beskrivning:
Något kuperad gräsmattepark med enstaka träd. Parken 
omges av villabebyggelse och innehåller lekplats, plats 
för bollspel och en kulle. Intill parken finns gång- och 
cykelväg. Parken är främst en närpark för 
omkringliggande villor. 

Storlek: 2 500 m2

lek

kulle 

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 4 (5)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken bör uppmärksammas ytterligare. Parken fyller en 
viktig funktion som närpark för de boende i området. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Skulle kunna få mer vegetation för en bättre rumslighet och 
grön känsla. Mer skugga behövs till platsen. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Ytan ligger isolerad mitt i villabebyggelsen och är inte 
kopplad till något av stadens gröna stråk. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Stärka platsens identitet och synliggöra platsen genom 
bättre rumsbildningar. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla parken med ett mer varierat artval av träd och 
buskar. Detta eftersom närliggande villaträdgårdar är för 
små för att kunna ha stora träd. 

lek

kulle 

plats för
bollspel

E

E

Strategier Utvecklingsmöjligheter:
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Grönyta vid citronen

Beskrivning:
Gräsmattepark som omges av villabebyggelse. Inom 
parken finns enstaka träd, lekplats, gång- och cykelväg 
och Pålabobäcken. Parken är främst en närpark för 
omkringliggande villor. 

Storlek: 3 000 m2

lek

Pålabobäcken

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (-) 5 (9)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken bör vara en målpunkt längs Pålabobäcksstråket. 
Gröna områden längs stråk är viktiga för att staden ska vara 
attraktiv att röra sig i och längs med. Pålabobäcken bör även 
synliggöras och få ta plats. 
 
Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
För att skapa mer variation och erbjuda fler funktioner kan 
fler träd planteras och en mer vild karaktär bör eftersträvas.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Ytan bör gestaltningsmässigt kopplas närmare 
Pålabobäcken och den vegetation som hör till vattendraget. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Pålabobäcken är en unik kvalité här, vilken bör 
synliggöras ytterligare. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan utvecklas ytterligare, till exempel 
genom att plantera mer fuktmarksvegetation. 

lek
E

E

Pålabobäcken

Strategier Utvecklingsmöjligheter:
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Söderåsparken 

Beskrivning:
En mycket stor gräsmattepark med några enstaka stora 
träd. Gång- och cykelväg med trädallé går genom parken. 
Parken omges av villabebyggelse och är helt separerad 
från biltrafik. Parken är en av de få större parkerna i 
stadsdelen som ordnats för lek och bollspel. Parken 
upplevs som kal och stor. Nyttjandet är främst kopplat till 
lekplatsområdet. 

Storlek: 30 000 m2

lek
plats för
bollspel

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, 
odling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 6 (7)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Tydliga entréer och rumsbildningar kan utvecklas. Fler 
funktioner behöver utvecklas. Söderåsparken är en 
stadsdelspark, vilket betyder att den ska erbjuda fler 
upplevelser och funktioner än en närpark. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Utveckla lek- och aktivitetsmöjligheterna. Parken skulle bli 
trevligare om fler rum definierades och om en mer 
varierande karaktär av topografi, träd, buskar och aktiviteter 
utvecklades. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
För att stärka de gröna kopplingarna kan hagmarkskaraktä-
ren norr om stadsdelen plockas upp och bli en bärande del i 
gestaltningen. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Bättre rumsbildningar inom parken med tydliga entréer bör 
utvecklas. Vid eventuell omgestaltning ska 
informations- och dialoginsatser genomföras. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan fler 
stora träd planteras och ängsmark utvecklas. Närliggande 
villaträdgårdar är för små för att kunna ha stora träd.

E

E

E

plats för
bollspel

lek

ängsmark

ängsmark
lek/vila

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Ekdunge. Foto: Linus Enochson.
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Grönområde vid 
Skattejordsvägen 

Beskrivning:
Norr om Skattejordsvägen ligger denna gräsmattepark 
med lekplats och några stora träd. Strax intill, söder om 
Skattejordsvägen ligger en fin större skogsdunge med 
grova ekar. 
Gång- och cykelväg ansluter parken  från samtliga 
väderstäck, så det är relativt många som passerar här. 
Parken är främst en närpark för omkringliggande 
villabebyggelse. 

Storlek: 8 500 m2

lek

Skattejordsvägen

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (III) 5 (6)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken med dess placering är en viktig närpark för de 
boende i området. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
För att skapa variation och erbjuda fler funktioner kan fler 
träd planteras och ängsmark utvecklas. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
För att stärka de gröna kopplingarna kan det omgivande 
landskapet integreras mer i parken. På andra sidan 
Skattejordsvägen finns stora ekar. Koppling till grönytan i 
väst vidare mot Stenmursvägen bör också utvecklas. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Genom att stärka den karaktär som ekarna på andra sidan 
Skattejordsvägen bidrar med kan platsen får en mer unik 
och tydlig identitet. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan utvecklas ytterligare. Detta genom 
att plantera fler träd och genom att utveckla ängsmark och 
tillskapa faunadepåer. 

ängsmark

Stora träd

lek

Skattejordsvägen

E

e

Strategier

ängsmark

Stora träd

Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Ekdunge. Foto: Linus Enochson.
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Grönyta vid Ekenhaga 

Beskrivning:
Parken ligger i anslutning till ett av stadens senaste 
bostadsområde. Den är främst en närpark för 
omkringliggande villabebyggelse. Från parken löper 
promenadstigar mot Borgens friluftsområde och mot 
Alandsryd.  

Storlek: 500 m2

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

lek

grill/ vindskydd
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Strategier

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Detta nya bostadsområde saknar traditionell parkmark men har god 
tillgång till större natur- och rekreationsområden. Parken bör fungera 
mer som en entré till kringliggande naturområden.  

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Integrera lekplatsen i skogsmiljön. Lekplatsen bör kompletteras med träd 
som ger skugga. Vindskyddet med eldstad gör platsen speciell. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till natur- och rekreationsområdet kan utvecklas.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla platsidentitet. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Platsen med kringliggande naturmark erbjuder en rad ekosystemtjänster.

Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Inspiration. Foto: Linus Enochson.

438



120

Österåsparken

Beskrivning:
Stor och kuperad park omgiven av villabebeyggelse. I 
norra delen finns fina naturpartier med grov 
ädellövskog. I parkens centrala delar finns stora 
sammanhängande ängsmarker med stor pulkabacke, 
lekplats, isbana och plats för bollsport. Mot Sveavägen 
ligger stora klippta gräsmattor. Parken har högt 
nyttjande. 

Storlek: 55 000 m2

Sveavägen

lek

plats för
bollsport/
isbana

lek

ängsmark

pulka

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 9 (10)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Österåsparken är en viktig målpunkt för de boende i området. 
Österåsparken är en stadsdelspark, vilket betyder att den ska erbjuda fler 
upplevelser och funktioner än en närpark. Fler entréer från kringliggande 
bostadsområden bör utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Stigar och naturlek kan utvecklas i den norra delen av parken. Norra 
delen av parken bör vara den plats som aktiviteterna samlas kring. Man 
kan fundera på om den avskilda lekplatsen i söder bör flyttas. Denna 
upplevs likt lekplatsen vid Svartkråkevägen för privat. 
Gräsytorna vid Sveavägen bör få en gestaltning som tydligare kopplar till 
kringliggande hagmarkslandskap. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till Norråsparken vidare mot Alandsrydsområdet kan stärkas 
ytterligare. Detta genom att till exempel föra in kringliggande 
naturkaraktärer. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Viktigt att befintliga såväl som nya entréer är tydliga. Vid eventuell 
omgestaltning ska informations- och dialoginsatser genomföras. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Möjlighet att utveckla ekosystemtjänster längs 
Sveavägen, till exempel genom att plantera fler träd och genom att 
utveckla ängsmark. I området kan även död ved placeras ut, vilket är en 
tillgång för den biologiska mångfalden. 

Sveavägen

lek

plats för
bollsport
/isbana

lek

ängsmark

pulka

naturlek

ängsmark

ängsmark

E

E

e e

e

e

e

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Eklandskap. Foto: Linus Enochson.
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Grönyta vid Norråsparken 

Beskrivning:
Sparad naturmarkskulle med ängsmark och stora lövträd 
intill gång- och cykelväg. Uppe på kullen är marken 
plan och ger fin utblick över staden. Platsen har idag 
lågt nyttjande. Frånvaron av vistelsevärden ger få skäl 
att stanna. 

Storlek: 10 000 m2

Norråsvägen 

Sv
ea

vä
ge

n 

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 5 (4)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Tillgängliga upplevelsevärden och vistelsekvaliteteter kan utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Plats för vila med utblick över staden kan skapas. Finns önskemål om 
hundrastgård i stadsdelen.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Naturmarkskullen kan stärkas som målpunkt (då krävs fler 
upplevelsevärden och vistelsekvaliteteter) .

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Arbeta vidare och synliggör platsens kvaliteter. Informera närboende om 
de ekosystemtjänster som skogspartiet bidrar med. Viktigt att entréer och 
funktioner är tydliga och synliggörs. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Kommunen bör verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och 
vegetationsvolymer på enskilda villatomter. 

Norråsvägen 
Sv

ea
vä

ge
n

hund-
rastgård

vila/
utsikt

E

E

StrategierUtvecklingsmöjligheter:
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Grönområde vid Åsenvägen

Beskrivning:
Sparad kuperad naturmark. Gles tallskog dominerar den 
norra delen, medan resten av parken består av ängsmark 
med ekar, björkar och andra lövträd. Här finns inga 
lekredskap, bänkar eller andra arrangemang, utan det är 
naturmarken som bjuder på förutsättningarna. Intill 
parken finns även gång- och cykelväg. Platsen har idag 
lågt nyttjande. Inom naturområdet finns dock några 
enstaka stigar och spår av aktivitet.

Storlek: 15 000 m2

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 5 (7)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Bevara platsens naturkaraktär.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Naturmarken ska fortsätta vara en plats där det är naturen i sig själv som 
bjuder på förutsättningarna för lek och aktivitet. Enstaka stigar kan 
tillföras för att uppmuntra till nyttjande.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Svår att knyta samman med övriga grönområden på grund av topografi 
och fastighetsutbredning.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Enkel promenadstig kan bidra till att platsen synliggörs. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Naturmarken förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen 
ska verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer 
på enskilda villatomter och på industrimark.

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Promenadstig. Foto: Linus Enochson. 
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Grönområde vid Smedgatan 

Beskrivning:
Tät avlång skogsdunge med stora träd, främst tall. 
Skiljer bostadskvarter från industrimark. Här finns inga 
lekredskap, bänkar eller andra arrangemang, utan det 
är naturmarken som bjuder på förutsättningarna. Inom 
skogsdungen finns enstaka stigar och spår av aktivitet. 
Nära skogsdungen ligger Värnamo folkhögskola.

Storlek: 6 000 m2

Smedgatan

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 4 (4)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Skogspartiet vid Smedgatan är en viktig plats eftersom 
närområdet har brister när det gäller anlagd parkmark. Utveckla entréer. 
Utan god lokal kännedom är det svårt att hitta till skogspartiet.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Förslag till utveckling kan vara att skapa gläntor på några ställen och 
plantera in överraskningar i skogen, till exempel  exotiska träd. Även 
plats för naturlek kan utvecklas. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Svår att knyta samman med övriga grönområden men bör kopplas 
tydligare mot befintlig gång- och cykelstråk längs Bangårdsgatan.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Viktigt att synliggöra skogspartiet med tydliga entréer. Informationsskylt 
kan också behövas för att locka in förbipasserande. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Skogspartiet förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen 
bör verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer 
på enskilda villatomter och på industrimark.

Strategier Utvecklingsmöjligheter:
446
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Norregårdsparken

Beskrivning:
Större naturområde i stadens utkant. Stora delar av 
området är hägnad betesmark. En fin ekdunge ligger ut 
mot Bangårdsgatan som en entré till området. 
I bakomliggnade dalstråk finns en träningsplan för 
fotboll. Området är en trevlig ”baksida” till 
intilliggande villabebyggelse i söder. Inom området 
finns också stigar för promenad, strövande eller motion. 
Östra delen är relativt öppen och består bland annat av 
ängs- och betesmark.

Storlek: 100 000 m2

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 8 (10)
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Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Entréerna kan tydliggöras. Fler stigar bör anläggas inom området för att 
öka tillgängligheten.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Norregårdsparken ska fortsätta vara en park med 
naturkaraktär.   

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Koppling till natur- och rekreationsområdet Borgen bör förstärkas. Även 
kopplingen in mot staden/ Österåsparken bör utvecklas vidare.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggöra entréerna in till parken ytterligare. 
 
Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas, till exempel 
genom att utveckla ängsmarken ytterligare och förstärka de olika 
vegetationstyperna. Även död ved bör sparas för lek och faunavård.

Bild: Eklandskap. Foto: Linus Enochson. 
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Pustakulle

Beskrivning:
En liten finpark som vänder sig mot en av 
Värnamos mest trafikerade gator. Omgestaltades 2015 i 
samband med ny tryckstegringsstation. Parken erbjuder 
en av Värnamo stads finaste utsikter. 

Pustakulle kallas området runt Klevalidens övre del. 
Kullen har fått sitt namn av att här pustade man ut efter 
att ha gått uppför Klevaliden. På Pustakulle, i norra 
änden av nuvarande Kaptensgatan, stod en väderkvarn 
av holländartyp fram till 1850-talet. Denna står nu på 
Kullahalvön i Skåne.

Storlek: 3 250 m2

Halmstadvägen

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 3 (8)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken kan uppmärksammas ytterligare med något som bjuder in till 
vistelse. Platsen erbjuder fin utsikt över staden. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Förslag är att utveckla fler upplevelsevärden och vistelsekvaliteter, till 
exempel konst. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Svår att knyta samman med övriga grönområden men bör kopplas 
tydligare mot befintlig gång- och cykelstråk längs Halmstadsvägen och 
Sveavägen.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Förslag är att synliggöra platsen med något unikt som syns på håll. Även 
Platsens histora bör synliggöras med informationsskylt.  

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Platsen erbjuder blommande träd och buskar över stora delar av 
växtsäsongen.

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Väderkvarnen som stod en bit från Pustakulle. Står idag på Bjärehalvön.
Foto: Linus Enochson. 
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Hornaryd/ Doktorsområdet/ 
Mosslelund/ Libanon

Hornaryd
Hornaryd är en tydlig egen enhet, avgränsad av Halmstadvägen och 
industriverksamheter. Inom Hornaryd finns enbart småhusbebyggelse och tack 
vare villaträdgårdarna upplevs stadsdelen som lummig. Pålabobäcken rinner också 
genom Hornaryd och bidrar till en intressant karaktär och attraktiva  
upplevelser att röra sig i och längs med. Utan god lokalkännedom är det svårt att 
hitta fram till park- och naturområden i Hornaryd. 

Doktorsområdet
Doktorsområdet är till ytan en relativt litet område, men med mycket folk. Här 
finns flerfamiljshus, skola, förskola och Värnamo sjukhus. Den enda anlagda 
parken är Egnahemsparken och en upprustning av denna är viktig med hänsyn till 
hur många människor som finns inom området. I doktorsområdet finns 
bostadskvarter som inte har tillgång till en närpark inom 250 m. Naturmarken som 
landstinget äger är en viktig resurs för området och kommunen bör bevaka så att 
naturmarken inte försvinner i framtiden. Inom doktorsområdet finns inga 
tydliga gröna stråk och huvudstråken för gång- och cykeltrafik följer 
huvudsakligen bilvägarna. 

Mosslelund/ Libanon
Mosslelund/Libanon är en långsmal stadsdel inklämd mellan Götavägen i 
väster och järnvägen i öster. Grönstrukturen består främst av Mosslelunden, ett 
fint parti med ängsmarker, ekar, fornlämningar och plats för lek. Höjdskillnaderna 
påverkar hur man rör sig inom området. I den norra delen går 
gång- och cykeltrafiken huvudsakligen längs villagatorna medan den längre 
söderut har kunnat separeras från trafiken i gröna stråk. Grönstråket längs järnvä-
gen erbjuder gröna upplevelser att röra sig och läng med, samt fungerar som 
spridningskorridor för växt- och djurliv. Tyvärr bryter Uddebovägen av en 
länkning söderut. 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Extra fokus på stadsdelsparkerna gällande tillgänglighet, entréer, 
funktion och kopplingar till övriga grönområden och stråk. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
De parker och grönområden som finns bör utvecklas med fler funktioner, 
aktiviteter och vistelsevärden. Stadsdelsparkerna har prioritet. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Låta tätortsnära natur komma in i staden. Även verka för att stärka 
grönstrukturen intill gång- och cykelvägar. Viktigt att ny bebyggelse vid 
sjukhuset kopplas till Mosslelunden. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Förbättra entréer, informera om grönytornas nyttor och funktioner. Även 
viktigt med dialog med närboende och närliggande verksamheter när vi 
utvecklar park- och grönområden.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla fler nyttor. Utveckla dagvattendammar och verka för att stora 
träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befintliga 
grönytor. Ofta saknas stora träd på de enskilda tomterna. 

Strategier
452
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Mosslelunden

Beskrivning:
Otroligt fint och stort område dominerat av stora ekar. 
Här finns även björkar och andra lövträd. Inom området 
finns fornlämningar i olika former, bland annat gravar 
och en häradsväg, vilka bidrar till att stärka platsens 
identitet. Dagvattendammar i parken ger små 
vattenmiljöer med fria vattenytor vissa tider på året. 
Dessa ytor höjer lek- och attraktionsvärdet. Parken 
används som plats för rekreation, promenad, pulka, 
bollsport och lek. Närmast bebyggelsen i väster finns en 
del klippta gräsytor, medan parken i övrigt har 
naturkaraktär.

Storlek: 71 500 m2

Nuläge:

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.   

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (I) 10 (10)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Området har brister när det gäller anlagd parkmark. Parken är en 
stadsdelspark och ska därför erbjuda fler funktioner. En upprustning av 
denna är viktig med hänsyn till hur många människor som finns inom 
området. Kopplingar till kringliggande områden är viktiga.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Man skulle kunna aktivera parken och dess ytor mer. Utveckla aktiviteter 
för en bredare målgrupp och ge besökaren fler skäl till att stanna här.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Parken har stora värden men kopplingar mot andra parker- och 
naturområden saknas. Koppling mot sjukhusområdet samt norr ut, över 
Uddebovägen bör skapas. Nya staket längs järnvägen har förstört 
kopplingar mot öster för djur och människor. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Finns flera värden på platsen vilka borde synliggöras.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Platsen erbjuder flera viktiga ekosystemtjänster som bör bevaras och 
förstärkas.

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

E

e
e

e

e

e

E
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Sågareliden

Beskrivning:
Stor gräsmattepark med trädbevuxna slänter i norr och 
väster och en stor plan yta i sydost, mot järnvägen.
Ytan används idag huvudsakligen som cirkusplats. Intill 
parken vid järnvägen finns även gång- och 
cykelväg. I norr gränsar ytan till Viadukten och 
gång- och cykelpassagen under järnvägen.

Storlek: 16 500 m2 

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.  

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 3 (3)

Nuläge:
455
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Strategier

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken bör uppmärksammas ytterligare. Det finns behov av lekplatser i 
centrumnära lägen, samt plats för större evenemang, samvaro och folkliv.
Parkens storlek och läge gör också att den på sikt lämpar sig som 
stadsdelspark.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken behöver utvecklas för att fungera som framtida stadsdelspark. 
Större variation gestaltningsmässigt men också innehållsmässigt. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Grönytor längs järnvägen bör kopplas samman med en 
enhetlig gestaltning. Om parken blir en stadsdelpark med fler samlande 
funktioner blir parken också en attraktiv 
målpunkt i staden.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Redan idag bör man fundera på en omgestaltning och då är
 kommunikation med allmänheten viktig. Viktigt att barn, äldre- och 
ungdomsperspektivet framträder vid omgestaltning. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Platsen kan vara lämplig för dagvattenfördröjning samt har en storlek 
som tål en större andel stora träd.

Utvecklingsmöjligheter:

e

E

Bild: Dagvattendamm Nacka kommun. 
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Grönyta vid Klevaliden

Beskrivning:
Liten sluttande park med fantastisk utsikt över staden. 
Klippt gräs och enstaka stora träd. Idylliska 
omgivningar. Fungerar främst som en grön lunga. 
Parken lämnar luft och utrymme åt de gamla husen som 
finns i omgivningen. 

Storlek: 1 500 m2

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (I) 4 (6)

Nuläge:
457
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StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Eftersom området har brist på grönytor är denna yta viktig. Parken bör bli 
mer tillgänglig som ett grönt och attraktivt vardagsrum.

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Parken bör gestaltas om och få en bättre funktion än den har idag. Fler 
kvaliteter som får människor att stanna upp, betrakta och slå sig ner en 
stund. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Parken bör stärkas som målpunkt, till exempel genom utmärkande 
element som gör parken mer unik. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla en identitet. För att parken ska vara i människors medvetande 
behövs något unik tillämpas på platsen, kan till exempel vara 
planteringar, konst eller ljussättning.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan fler blommande 
träd och växter planteras.Bild: Identitetsskapande. Foto: Linus Enochson.
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Egnahemsparken

Beskrivning:
Gräsmattepark med några enstaka träd och lekplats. 
Egnahemsparken är den enda parken i området med 
traditionell parkkaraktär. Parken är främst en 
närpark för omkringliggande villor och flerfamiljshus. 
Nyttjandet är lågt. Stort behov av upprustning.

* Egna hem, en rörsle som startade i Sverige vid 
sekelskiftet 1900-talet. Egnahemsrörelsen var i första 
hand avsedd för att tillgodose industrisamhällets ”nya” 
arbetarklass. 

Storlek: 3 300 m2
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Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

I (II) 5 (8)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Området har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden. En upprustning av denna är viktig med hänsyn till hur 
många människor som finns inom området. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Man skulle kunna aktivera parken och dess ytor mer. Parken skulle bli 
trevligare om fler rum definierades utan att förstöra dagens funktioner. 
Utveckla aktiviteter för en bredare målgrupp och ge besökaren fler skäl 
till att stanna här.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Eftersom Egnahemsparken är den enda traditionella parken i stadsdelen 
bör den stärkas som målpunkt. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Utveckla Egnahemsparken tillsammans med de boende i området. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Utveckla Egnahemsparken med ett mer varierat artval av träd och buskar. 
Fler stora träd kan planteras. Detta eftersom närliggande villaträdgårdar är 
för små för att kunna ha stora träd. 

StrategierUtvecklingsmöjligheter:
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Silkesparken 

Beskrivning:
Bevarad naturmarksdunge som fungerar som buffert 
mellan industriområdet och villabebyggelsen. Inom det 
lilla naturområdet finns enstaka flitigt nyttjade stigar 
och spår lek. Här finns inga lekredskap, bänkar eller 
andra arrangemang, utan det är naturen som bjuder på 
förutsättningarna.

Storlek: 9 750 m2

Hantverkaregatan

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 5 (3)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Området har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden. Detta gör Silkesparken till en viktig plats som närpark. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Silkesparken ska fortsätta vara en närpark där det är 
naturen i sig själv som bjuder på förutsättningarna för lek och aktivitet. 
Ytans status måste höjas. Gläntor och mer varierande skogskaraktärer 
bör utvecklas. Även artrik brynvegetation kan utvecklas intill 
villabebyggelsen.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Svår att knyta samman med övriga grönområden men bör kopplas mot 
villabebyggelsen med tydliga entréer.

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Informera närboende om de ekosystemtjänster som 
Silkesvägen bidrar med. Viktigt att entréer är synliga och tydliga. 
Material för kojbygge bör lämnas kvar vid röjningsåtgärder.

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Silkesparken förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen 
ska verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer 
på enskilda villatomter. 

Strategier Utvecklingsmöjligheter:

Bild: Kojbygge. Foto: Linus Enochson.
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Karlskog

Beskrivning:
Sparad naturmarksdunge inne bland villabebyggelsen. 
Inom det lilla naturområdet finns enstaka stigar, spår av 
lek och aktivitet. Här finns inga lekredskap, bänkar eller 
andra arrangemang, utan det är naturen som bjuder på 
förutsättningarna. Används främst av omkringliggande 
villor. Nog få som känner till denna plats. Orkanen 
Gudrun har satt sin spår och vegetationen är ung och 
ännu formbar. 

Storlek: 11000 m2
Hornaryd

svägen

Nuläge:

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 5 (6)
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Karlskog är en viktig plats eftersom området har brister när det gäller 
anlagd parkmark och naturområden. Utan god lokalkännedom är det 
svårt att hitta till Karlskog. Fler tydliga entréer och stigar bör utvecklas. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Karlskog ska fortsätta vara en närpark där det är naturen i sig själv som 
bjuder på förutsättningarna för lek och aktivitet. Gläntor och mer 
varierande skogskaraktärer kan utvecklas. Även artrik brynvegetation 
kan utvecklas intill villabebyggelsen.

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Grön koppling till gång- och cykelväg i norr mot Halmstadsvägen och 
Bolaskogen bör stärkas. Tydliga entréer vid kringliggande 
bostadsbebyggelse bör också utvecklas. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Informera närboende om de ekosystemtjänster som Karlskog bidrar med. 
Informationsinsatser är extra viktiga i samband med skötselåtgärder i 
området. Viktigt att entréer är synliga och tydliga. Material för kojbygge 
bör lämnas kvar vid röjningsåtgärder.  

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Karlskog förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen ska 
verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som möjligt. 
Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer på 
enskilda villatomter. 

Hornaryd
svägen

E

E

glänta

glänta
e

e

Strategier KarlskogUtvecklingsmöjligheter:
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Grönområde vid Krögarevägen

Beskrivning:
Gräsmattepark med lekplats, plats för bollspel och 
sparad naturmark. I kanten av parken rinner ocskå 
Pålabobäcken. Parken är huvudsakligen inriktad på lek, 
men fungerar även för annan vistelse. Parken utgör 
också en utvidgning av stråket längs bäcken och har 
därmed betydelse för variationen och upplevelsen av 
bäckstråket. 

Storlek: 7 000 m2

1152

lek

plats för
bollspel

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 6 (10)

Närpark:
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 
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Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Parken är en viktig park för de boende i området, samt en viktig 
målpunkt i det gång- och cykelstråk som går genom parken. Gröna 
områden längs stråk är viktiga för att staden ska vara attraktiv att röra sig 
i och längs med. 
 
Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
För att skapa mer variation och erbjuda fler funktioner kan fler träd 
planteras. Lekplatsen bör kompletteras med träd som ger skugga. Även 
upplevelsen av att man är i det rum som bäcken utgör bör utvecklas och 
stärkas. 

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Utveckla en sammanhållen gestalting längs hela Pålabobäckstråket och 
platserna där intill. Sammanhållen gestaltning bidrar till tydlig och 
funktionell grönstruktur.  

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Pålabobäcken är en unik kvalitet här, vilken bör synliggöras ytterligare. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan förfinas ytterligare, ståket erbjuder många 
kvalitéer idag.

StrategierUtvecklingsmöjligheter:

Bild: Pålabobäcken. Foto: Linus Enochson.
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Hornarydsparken

Beskrivning:
Park med stora klippta gräsytor och naturmark. Inom 
parken finns också plats för bollspel, kulle och en 
lekplats, samt Pålabobäcken. Parken utgör en buffert 
mellan villabebyggelsen i norr och industritomterna i 
söder. Inom naturmarken i väster finns stigar för 
promenad och rekreation. Parken används främst av 
närboende inom området. 

Storlek: 55 000 m2

Nuläge:

Klassning 2019 (1991) Värdering 2019 (2007)

II (II) 9 (11)

Stadsdelspark:
Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila,
 odling, picknick och promenad.   
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Strategier 

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Detta större sammanhängande skogsområde tillför stadsdelen många 
värden. Tyvärr används inte området som det borde på grund av att det 
saknas ett iordningställt huvudnät av gångstigar med tydliga entéer. 

Skapa varierat innehåll i parker och naturområden
Hornarydsparken ska fortsätta vara en park med naturkaraktär. 
Parken erbjuder omväxlande naturmiljöer men tillgängligheten är 
begränsad. Pålabobäcken tillför kvalitéer men mer vatten skulle göra 
platsen mer attraktiv. Plats för dagvattenfördröjning?

Stärk de gröna kopplingarna i staden
Utveckla en sammanhållen gestalting längs hela Pålabobäckstråket och 
platserna där intill. Sammanhållen gestaltning bidrar till tydlig och 
funktionell grönstruktur. 

Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga
Synliggöra entréerna in till Hornarydsparken ytterligare. 

Nyttja och utveckla ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden kan utvecklas, till exempel 
genom att utveckla ängsmarken ytterligare och förstärka de olika 
vegetationstyperna. Även död ved kan sparas för lek och faunavård.

Utvecklingsmöjligheter:

e

E

e

e
e

e

e
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Avslut
Arbetet med grönplanen startade våren 2018 och blev anatagen i 
kommunfullmäktige XXXX - XX - XX. Kommunfullmäktige äger styrdokumentet 
och ansvarar för dess aktualisering. Ansvaret för dokumentet och dess 
efterlevnad ligger på samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska utskottet ansvarar 
för genomförande och uppföljning i projektering, anläggning och drift. 

De strategier som är fastställda i grönplanen är beroende av uppföljning och 
revidering. Värnamo kommun har infört ett arbetssätt med rullande översiktsplan. 
I samband med aktualisering och komplettering av kommunen översiktsplan bör 
också grönplanen revideras och utvecklas. Genom kontinuerlig uppföljning och 
revidering säkerställer kommunen ett uppdaterat stydokument och 
planeringsunderlag gällande Värnamo stads grönstruktur

Arbetet med grönplanen har skett med statsbidrag inom ramen för 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA), där Länsstyrelsen i Jönköpings län har haft 
den beslutande rollen om tilldelat bidrag. 

Grönplanen har tagits fram under ledning av Linus Enochson
och Hanna Häljestig, på Värnamo kommun. Under projektet med framtagandet 
av grönplanen har samarbete skett med Vaggeryds kommun. 
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Inventeringsmall från Gröna, sköna Värnamo (2007)
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Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035
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                 Tjänsteskrivelse         

                                                                                     

                             

Ansökan om investeringsbidrag avseende parkering och trafiksäker-
hetshöjande åtgärder vid Raketcenter och IKF Värnamos anlägg-
ning, Ljusseveka 

Dnr 20.0201 

 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om investeringsbidrag avseende parkering och trafiksäkerhetshöjande åtgär-

der vid Racketcenter och IFK Värnamos anläggning i Ljusseveka har inkommit till 

kommunstyrelsen den 27 december 2019. 

 

Föreningarna har tillsammans tagit fram ett förlag för att förbättra möjligheter till parke-

ring för Racketcenter och IFK Värnamo och samtidigt säkerställa trafikmiljön i områ-

det. 

 

Förslag på åtgärder och en kalkyl har bifogats ansökan. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 14 januari 2020, § 13, att remittera ärendet till samhälls-

byggnadsnämnden i samråd med tekniska utskottet, samt att återrapportera till kommun-

styrelsen 3 mars 2020 
 
Förutsättningar  
Aktuell plats ligger utanför detaljplanerat område. Delar av fastigheten omfattas idag av 

strandskydd ca 100 meter. Vidare ligger fastigheten inom LST skyddsområde för vat-

tentäkter VSO 1 och VSO 2.  

 

Frågan om strandskyddsdispens måste hanteras då föreslagna parkeringsplatser är tänkta 

att placeras inom det strandskyddade området.   

 

Vidare måste även frågan om bygglov hanteras då dessa parkeringsplatser är bygg-

lovspliktiga. Frågan gällande ianspråktagande av jordbruksmark för parkeringsändamål 

måste även utredas.   

 

Trafikingenjör har ej någon synpunkt gällande antal parkeringsplatser, har tidigare haft 

samråd med sökande gällande parkeringsplatserna och känner således till förslaget.  

 

Tekniska förvaltningen skriver följande: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dusan Mijatovic 
Bygglovsingenjör 
Telefon: 0370-38 00 14 Direkt 

E-Mail: dusan.mijatovic@varnamo.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Då föreslagen åtgärd ligger inom inre vattenskyddsområde för Värnamo stads vattentäkt 

kan åtgärd endast vara aktuell om det sker enligt rådande skyddsföreskrifter för vatten-

täkten (som är under ombearbetning i samråd med länsstyrelsen, betydande skärpningar 

är föreslagna) samt enligt huvudmannens för vattentäktens instruktioner TF/TU.  

 

Åtgärd är även föreslagen inom vägområde där TF/TU är väghållare. Detaljprojektering 

samt fysiska åtgärder skall göras i samråd med väghållare för att åtgärden skall vara ak-

tuell.  

 

MEX säljer mark för utvidgad parkeringslösning till respektive förening på marknads-

mässiga villkor under förutsättning att samtliga tillstånd och övriga eventuella frågor 

kan lösas. Lantmäteriet ska i sådant fall fastighetsreglera mark till IFK:s Ljusseveka 

2:22 respektive TK:s Ljusseveka 2:23. Eventuellt kan det bli aktuellt att bilda en gemen-

samhetsanläggning för den gemensamma infarten. 

 

Befintliga servitut och rättigheter måste hanteras.  

 

Fastigheterna Ljusseveka 2:2 och 2:23 finns med i länsstyrelsens register över misstänkt 

förorenade områden, och enligt länsstyrelsen uppgifter är det verksamheter i 

branscherna brandövningsplats och tillverkningen av tegel och keramik som gör att de 

finns med i registret. Enligt registret har objektet branschklass 2, vilket innebär stor risk, 

och efter MIFO fas 1 har den riskklass 2, vilket innebär stor risk. MIFO står för Metodik 

för Inventering av Förorenade Områden. Som information kan nämnas att det enligt 

miljöbalken är en anmälningspliktig åtgärd att till exempel gräva eller schakta i förore-

nade områden.  

 

Dagvattenanläggningar kan ibland vara anmälningspliktiga enligt miljöbalken. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Dusan Mijatovic 

Bygglovsingenjör 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-14 

Justerare

§ 13 Dnr: KS.2019.703

Ansökan om investeringsbidrag avseende 
parkering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid 
Racketcenter och IFK Värnamos anläggning, 
Ljusseveka

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden i samråd 

med tekniska utskottet
att  återrapporteras till kommunstyrelsen 3 mars 2020.

Ärendebeskrivning
En ansökan om investeringsbidrag avseende parkering och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Racketcenter och IFK 
Värnamos anläggning i Ljusseveka har inkommit 27 december 
2019.

Föreningarna har tillsammans tagit fram ett förlag för att 
förbättra möjligheter till parkering för Racketcenter och IFK 
Värnamo och samtidigt säkerställa trafikmiljön i området.

Förslag på åtgärder och en kalkyl har bifogats ansökan.

Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 

Justerare

§ 26 Dnr: BUN.2020.92

Remissvar på förslag till effektivisering från 
kostverksamheten gällande Finnvedens 
gymnasium

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att avslå förslaget från servicenämnden gällande effektivisering av 
kostverksamheten vid Industritekniskt program och Fordons- och 
transportprogrammet. 

Ärendebeskrivning
Remissvar på förslaget att kostverksamheten inte längre ska 
finnas närvarande i verksamheterna på Industriprogrammet, 
(Postgatan 3) och Fordonsprogrammet (Malmstengatan 23). 
Effektiviseringen innebär en besparing i kostverksamheten på
ca 530 000 kronor. 
Eleverna servereras idag på sina yrkesdagar ca tre dagar/vecka i 
anslutning till sina verkstäder. De två andra skoldagarna är 
utbildningen förlagd till Finnvedens gymnasium, 
(Prostgårdsvägen 3) och lunch serveras i gymnasiets 
skolrestaurang. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med 
tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2020.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och Finnvedens gymnasium
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-19

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2020.92

 1 (3)

Förslag till effektivisering för kundens räkning  
barn och utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Remissvar på förslaget att kostverksamheten inte längre ska 
finnas närvarande i verksamheterna på Industriprogrammet, 
(Postgatan 3) och Fordonsprogrammet (Malmstengatan 23). 
Effektiviseringen innebär en besparing av på ca 530 000:- 

Eleverna servereras idag på sina yrkesdagar ca tre dagar/vecka i 
anslutning till sina verkstäder. De två andra skoldagarna är 
utbildningen förlagd till Finnvedens gymnasium, Figy,  
(Prostgårdsvägen 3) och lunch serveras i gymnasiets 
skolrestaurang. 

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta

      

Ulla Söderström Karin Kihlman Thornell
Nämndsekreterare Barn- och utbildningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-19

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2020.92

 2 (3)

Utredning

Remissvar på förslaget att kostverksamheten inte längre ska 
finnas närvarande i verksamheterna på Industriprogrammet, 
(Postgatan 3) och Fordonsprogrammet (Malmstengatan 23). 
Effektiviseringen innebär en besparing av på ca 530 000:- 

Eleverna servereras idag på sina yrkesdagar ca tre dagar/vecka i 
anslutning till sina verkstäder. De två andra skoldagarna är 
utbildningen förlagd till Finnvedens gymnasium, Figy,  
(Prostgårdsvägen 3) och lunch serveras i gymnasiets 
skolrestaurang. 

Idag kostar en vuxenportion 48:-. Det är genomsnittspriset 
oavsett var portionen serveras. Håller på att undersöka vad det 
hur mycket dyrare portionspriset är i serveringsköken i 
yrkesprogrammens lokaler. 

Avstånden mellan Figy och Fordonsprogrammet är 1,3 km och 
promenadtid är 16 minuter enkel väg.

Avståndet mellan Figy och Industriprogrammet är 1,4 km och 
promenadtid är 18 minuter enkel väg. 

Det innebär att det tar ca 30 minuter att promenera och 
lunchrasten bör vara minst 75 minuter. 

En möjlighet för industrielever är att upphandla lunch i 
anslutning till sina lokaler av lokal entreprenör. Remisstiden har 
varit för kort för att undersöka den möjligheten och kostnaden. 

Konsekvenser

1. Eleverna behöver för sig fram och tillbaka för undervisning 
och utspridning

a. Ökad risk för kroppsskada när eleverna behöver transportera 
sig i trafiken fram och tillbaka.

b.  Ökad risk att elever inte utspisar. Det kan komma att påverka 
ork och studieresultat.

c. När eleverna behöver gå fram och tillbaka är det en ökad risk 
att de avviker från skolan.

2. Schema
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-19

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2020.92

 3 (3)

a. Öka tid för lunchrast vilket riskerar den garanterade 
undervisningstiden

b. Längre skoldagar som påverkar elever som har skolskjuts. 

3. Arbetsmiljö

a.  Längre lunchraster innebär att lärare får längre arbetsdagar

4. Attraktionskraft till programmen

a. Programmens attraktivitet kan komma att minska 

5. Trygghet och studiero

a. Flera elever känner sig trygga i det ”lilla” sammanhanget. 
Om de alltid behöver vara på FiGy för att utspisa så kommer 
detta påverka elevernas trygghet, motivation och 
studieresultat. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 38 Dnr: KS.2020.8

Förslag till effektivisering för kundens räkning, 
barn och utbildningsförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, samt
att   återrapporteras till kommunstyrelsen senast 11 mars 2020.

Ärendebeskrivning
Ett effektiviseringsuppdrag är lagt på kommunens förvaltningar 
om 1 procent 2020 och ytterligare 0,5 procent kommande två år, 
2021 samt 2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 
2019 § 136. 
För kostverksamheten innebär detta att hjälpa kunderna hitta 
effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna. Som ett led i 
förvaltningens uppdrag att hjälpa kunden barn- och 
utbildningsförvaltningen har kostverksamheten identifierat en 
möjlig effektivisering av verksamheten. 

Förslaget innebär att kostverksamheten inte längre finns 
närvarande i verksamheterna på Industriprogrammet samt 
Fordonsprogrammet.
Effektiviseringen innebär en besparing om cirka 530 000 kronor 
för kunden, barn och utbildningsförvaltningen genom att elever 
vid Industriprogrammet samt Fordonsprogrammet äter alla sina 
luncher på Finnvedens gymnasium.

Servicenämnden beslutade 18 december 2019, § 106 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att   uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen 

vid industriprogrammet och fordonsprogrammet
att   uppdra åt kostverksamheten att upprätta en 

kommunikationsplan inför effektiviseringen 
att   överlämna ärendet till kommunstyrelsen för remittering av 

ärendet till barn och utbildningsförvaltningen.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen 2019-12-18 

Justerare

§106  Dnr: SN.2019.43

Förslag till effektivisering för kundens räkning, 
barn och utbildningsförvaltningen

Beslut
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen vid 
industriprogrammet och fordonsprogrammet
att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en kommunikationsplan 
inför effektiviseringen 
att remittera ärendet till barn och utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Ett effektiviseringsuppdrag är lagt på kommunens förvaltningar om 1 
procent 2020 och ytterligare 0,5 procent kommande två år, 2021 samt 
2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2019 § 136. För 
kostverksamheten innebär detta att hjälpa kunderna hitta 
effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna. Som ett led i 
förvaltningens uppdrag att hjälpa kunden barn- och 
utbildningsförvaltningen har kostverksamheten identifierat en möjlig 
effektivisering av verksamheten. Förslaget innebär att kostverksamheten 
inte längre finns närvarande i verksamheterna på Industriprogrammet 
samt Fordonsprogrammet.
Effektiviseringen innebär en besparing om cirka 530 000kronor för 
kunden, barn och utbildningsförvaltningen genom att elever vid 
Industriprogrammet samt Fordonsprogrammet äter alla sina luncher på 
Finnvedens gymnasium.

Servicenämnden har behandlat ärendet 20 november 2019, § 95.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen vid 
industriprogrammet och fordonsprogrammet
att uppdra åt kostverksamheten att upprätta en kommunikationsplan 
inför effektiviseringen 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för remittering av ärendet 
till barn och utbildningsförvaltningen

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 

Justerare

§ 25 Dnr: BUN.2019.722

Redovisning av Industritekniska programmets 
verksamhet, samt de kommunala 
driftskostnaderna.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av Industritekniska programmets 
verksamhet och de kommunala driftskostnaderna, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Det började med en diskussion om samverkan mellan 
föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland och 
Värnamo kommun kring gymnasiets industritekniska program. 
Som ett resultat av projektet ”Sveriges bästa industritekniska 
program” tog Värnamo kommun över huvudmannaskapet för 
Industritekniska programmet från och med augusti 2018. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från 
kommunstyrelsen att redovisa kostnaderna för Industritekniska 
programmet.

Rektor Viktor Radell redogör för den utredning som är gjord. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med 
tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2020.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta
att godkänna redovisning av Industritekniska programmets 
verksamhet och de kommunala driftskostnaderna, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och Finnvedens gymnasium
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BUN.2019.722

 1 (3)

Beslut KS 2019-10-22 Redovisning av 
industirprogrammets verksamhet, samt de 
kommunala driftskostnaderna.

Det började med en diskussion om samverkan mellan 
föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland och 
Värnamo kommun kring gymnasiets industritekniska program. 
Som ett resultat av projektet ”Sveriges bästa industritekniska 
program” tog Värnamo kommun över huvudmannaskapet för 
industritekniska programmet från och med augusti 2018. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från 
kommunstyrelsen att redovisa industritekniska program.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta

att godkänna redovisning av industritekniska program, samt de 
kommunala driftskostnaderna, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Mehnaz Kausar Karin Kihlman Thornell
Förvaltningsekonom Barn- och utbildningschef

Viktor Radell
Rektor Finnvedens gymnasium
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Utredning

Redovisning Industritekniska programmet

Det började med en diskussion om samverkan mellan 
föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland och 
Värnamo kommun kring gymnasiets industritekniska program. 
Som ett resultat av projektet ”Sveriges bästa industritekniska 
program” tog Värnamo kommun över huvudmannaskapet för 
industritekniska programmet från och med augusti 2018. 

Vid övertagandet av Industritekniska programmet (IN) bedrevs 
verksamheten endast i de lokaler som Lichron hyrde. Lärare för 
gymnasiegemensamma ämnen hyrdes in alternativt 
transporterades från Skövde till Värnamo. Mat utspisades på en 
lokal restaurang. 

Efter övertagandet genomfördes en hel del effektiviseringar för 
att minska kostnader och öka kvaliteten i utbildningen. 

Maskinpark byttes ut till toppmoderna maskiner med hjälp av 
lokala maskintillverkare 

- Vi har blivit ett ackrediterat testcenter från svensk 
industrivalidering. 

- Eleverna samläser gymnasiegemensamma ämnen med annat 
program på Finnvedens gymnasium. Det resulterade i en 
minskad kostnad samt att eleverna fick en tillhörighet på 
Finnvedens gymnasium

- Mat utspisas på Figy de dagarna som eleverna är på Figy. 
Eleverna utspisar på Smålands Tekniska de dagarna som de har 
undervisning där. Detta gör att tid och energi sparas. 

- Vi startade en klass med språkintroduktionselever i syfte att 
genomföra en mer yrkesinriktad utbildning.

- Vi samläste vuxenutbildning med redan befintliga klasser i 
industriämnena. 

- Vi startade en yrkesintroduktion för elever som saknar 
behörighet till gymnasiet. 

- Startat ett samarbete med Campus Värnamo avseende deras 
utbildning i verktygsteknik

-
Dessa åtgärder har resulterat i att vi ökat elevantalet från, vid 
övertagandet, 29 elever till att idag ha 49 elever inskrivna på 
någon av inriktningarna. 
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Utvecklingsmöjligheter 

- Fortsätta marknadsföringen mot grundskolor i syfte att öka 
elevantalet på nationella programmet

- Utöka verksamheten avseende valideringar och komplettera 
detta med uppdragsutbildning. Vi validerar företags personal 
och erbjuder kompletteringsutbildning mot en kostnad för 
företagen

- Fortsätta och öka samarbetet med Campus i syfte att merutnyttja 
maskinparken.
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Ekonomi i sammandrag exkl. gemensamma och OH kostnader:

Industritekniska programmets driftbudget är 4 050 tkr för 2019. 

När industritekniska programmet var i privat regi, hade Barn- och utbildningsförvaltningen en 
budget för köp av huvudverksamhet på 3 100 tkr, som sedan flyttades till gymnasiet för att 
finansiera programmet. Programmets uppstart krävde en resursförstärkning i början, där 
kommunstyrelsen beviljade en budgethöjning med 950 tkr under åren 2018–2019. 

Helår 2019 visar ett på ett underskott på -313 tkr, vilket motsvarar 8 % av den totala budgeten 
för programmet.

Personalkostnaderna var högre än budgeterade, -744 tkr. Ett överskott på läromedel 448 tkr 
täckte delvis underskottet på programmet.  

Intäkter från migrationsverket, motsvarande 188 tkr, har täckt en del av 
utbildningskostnaderna för 6 elever på språkintroduktionsprogrammet, där elever hade 
samläsning med yrkesintroduktionsprogram. Intäkter för försäljning av huvudverksamhet till 
vuxenutbildning för två elever, motsvarande 157 tkr och intäkter för fakturering av 
lokalkostnader till andra kommuner har täckt en del av kostnaderna på industritekniska 
programmet. Teknikcollege använder vissa lokaler på programmet, därför är intäkterna 
bokförda på programmet.

Driftverksamhet

Belopp i tusenkronor (tkr) Kostnader Helår 
2019 Budget Helår 2019 Avvikelse Helår 

2019

Intäkter Migrationsverket -188 -188 0
Intäkter/inkomster -175 -177 -2
Summa Intäkter -363 -365 -2
Fastighetskostnader 100 86 -15
Kostnader för arbetskraft 2 803 2 158 -744
Övr. verksamhetskostnad 356 804 448
Summa Kostnader 3 259 3 048 -311
Summa Driftrapport 2 896 2 683 -313
60 - Lokal- och markhyror 1 367 1 367 0
Kapitaltjänstkostnader 66 66 0

 4 263 4 050 -313
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Ekonomi i sammandrag inkl. gemensamma och OH kostnader:

Kostnaden per elev för 2019 121 tkr jämfört med riksprislistan 154 tkr per elev. Riksprislistan 
är ett snitt av kommunernas budgeterade skolpeng för respektive program. Idag finns det inte 
kostnadsutfall att jämföra med utan när vi jämför programpriser är det utifrån budgeterade 
medel. Nedan redovisas dock verkligt kostnadsutfall för programmet. Men i jämförelse med 
riksprislistan så är utfall jämfört mot budgeterad skolpeng. Värnamo kommuns kostnader per 
elev är lägre än riksprislistan.

Driftverksamhet

belopp i tusenkronor (tkr) Kostnader Helår 
2019 Budgetställe 

Intäkter   
Intäkter Migrationsverket -188 Enhet, Rektor
Intäkter/inkomster -175 Enhet, Rektor
Summa intäkter -363  
Kostnader   
Undervisningskostnader   
Lärartjänster 2 803 Enhet, Rektor
Studieyrkesvägledare 36 Enhet, Rektor
Elevassistenter 60 Enhet, Rektor
Kompetens ut & FHV 14 Verksamhetschef
Ledning 203 Verksamhetschef
Lär verktyg   
Läromedel 356 Enhet, Rektor
Gemensamma Läromedel 156 Enhet, Rektor
Skolbibliotekarie 45 Verksamhetschef
IT administratör 16 Figy Administrativchef
Marknadsföring 7 Verksamhetschef
Gemensamma driftkostnader 164 Enhet, Rektor
Lokalkostnader   
Lokalhyror 1 367 Förvaltning
lokalvård 100 Enhet, Rektor
Gemensamma lokalkostnader  85 Förvaltning
Måltider 172 Enhet, Rektor
Kapitaltjänstkostnader 158 Enhet, Rektor
Elevhälsa   
Spec. pedagog 60 Enhet, Rektor
Fritidsledare 43 Verksamhetschef
Kurator 55 Förvaltning
Skolpsykolog 3 Förvaltning
Skolsköterska 49 Förvaltning
OH Kostnader   
Distributionscentralen 3 Förvaltning
Teknikcollege 2 Förvaltning
Licenser, pedagogiska 45 Förvaltning
Vandalorum 1 Förvaltning
Ung företagsamhet 4 Förvaltning
Gemensamma Administrativa tjänster 145 Figy Administrativchef
Totalt 5 789  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-22 

Justerare

§ 348 Dnr: KS.2019.521

Budgetkompensation för hyror

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   ge budgetkompensation 2019 för ökade hyreskostnader med          

90% för följande lokaler:
        Omsorgsförvaltningen, Expo, 909 000 kronor
        Serviceförvaltningen, Expo kök, 759 000 kronor 
        Barn- och utbildningsförvaltningen,
        Östboskolan/Expo tillkommande hyra 1 330 000 kronor
        Gläntan  883 000 kronor
        Stallbacken 524 000 kronor

 Kommunledningsförvaltningen (KS), stadshuset 19 000 kronor
 Kommunledningsförvaltningen (KS), Gummifabriken             
41 000  kronor
Samhällsbyggnadsnämnden, stadshuset 34 000 kronor
Serviceförvaltningen, stadshuset 85 000 kronor

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 224, med 
ytterligare 420 000 kronor för år 2019 till tekniska utskottet för 
stadshuset,

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 254, med 
en minskning med 79 000 kronor för år 2019 till 
medborgarnämnden för stadshuset,

att   avslå Barn- och utbildningsnämnden begäran om budgetmedel 
till ursprungshyran vid Östboskolan med 2 348 532 kronor från 
2019-01-01,

att   ge budgetkompensation från 2020 för ökade hyreskostnader 
med 90% för följande lokaler:

       Omsorgsförvaltningen, Expo, 2 372 000 kronor
       Serviceförvaltningen, Expo kök, 2 276 000 kronor (lämnas 

vidare till berörd internkund som är omsorgsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden),

        Barn- och utbildningsförvaltningen,
Östboskolan/Expo tillkommande hyra 3 989 000 kronor
Gläntan, 1 535 000 kronor
Stallbacken 878 000 kronor

        Kommunledningsförvaltningen (KS), stadshuset 56 000 kronor
Kommunledningsförvaltningen (KS), Gummifabriken              
62 000 kronor
Samhällsbyggnadsnämnden, stadshuset 102 000 kronor
Serviceförvaltningen, stadshuset 256 000 kronor

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 224, med 
ytterligare 217 000 kronor för år 2020 till tekniska utskottet för 
stadshuset,

                                                                                        Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-22 

Justerare

Ks § 348 (forts)

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 254, med 
ytterligare 232 000 kronor för år 2020 till medborgarnämnden 
för stadshuset,

att   ge budgetkompensation under tiden 2020-01-01—2020-10-31 
för tillfälligt ökade hyreskostnader med 90% för 
medborgarnämnden, polishuset 249 000 kronor,

att   avslå barn- och utbildningsnämnden begäran om budgetmedel 
till industriprogrammets lokaler med 1 367 000 kronor från 
2020-01-01, 

att   uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma till 
kommunstyrelsen med en redovisning av industriprogrammets 
verksamhet samt de kommunala driftskostnaderna

att   finansiering sker ur medel avsatta för hyresökningar i 2019 och 
2020 års budget, 

att   övrig begäran om kompensation för ökade hyror under 2020 ska 
behandlas när belopp och tidpunkt är mer kända, samt

att   begäran om kompensation för ökade hyror under 2021 
överlämnas till budgetberedningen.

Reservationer
Azra Muranovic (S), Anders Jansson (S), Bo Svedberg (S),
Anette Myrvold (S) och Jörgen Skärin (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Begäran om budgetkompensation för ökade lokalhyror har 
inkommit från flertalet av nämnderna.
Ekonomiavdelningen redogör för detta i skrivelse 11 oktober 
2019.

Kommunstyrelsen har som princip under detta året beviljat nämnderna 
90% av den begärda hyreskompensationen. 

Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 11 oktober 2019 
kommunstyrelsen besluta
att   ge budgetkompensation 2019 för ökade hyreskostnader med          

90% för följande lokaler:
        Omsorgsförvaltningen, Expo, 909 000 kronor
        Serviceförvaltningen, Expo kök, 759 000 kronor 
        Barn- och utbildningsförvaltningen,
        Östboskolan/Expo tillkommande hyra 1 330 000 kronor
        Gläntan  883 000 kronor
        Stallbacken 524 000 kronor

 Kommunledningsförvaltningen (KS), stadshuset 19 000 kronor
 Kommunledningsförvaltningen (KS), Gummifabriken             
41 000  kronor                                                               Forts.
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-22 

Justerare

Ks § 348 (forts)

Samhällsbyggnadsnämnden, stadshuset 34 000 kronor
Serviceförvaltningen, stadshuset 85 000 kronor

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 224, med 
ytterligare 420 000 kronor för år 2019 till tekniska utskottet för 
stadshuset,

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 254, med 
en minskning med 79 000 kronor för år 2019 till 
medborgarnämnden för stadshuset,

att   avslå Barn- och utbildningsnämnden begäran om budgetmedel 
till ursprungshyran vid Östboskolan med 2 348 532 kronor från 
2019-01-01,

att   ge budgetkompensation från 2020 för ökade hyreskostnader med 
90% för följande lokaler:

       Omsorgsförvaltningen, Expo, 2 372 000 kronor
       Serviceförvaltningen, Expo kök, 2 276 000 kronor (lämnas 

vidare till berörd internkund som är omsorgsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden),

        Barn- och utbildningsförvaltningen,
Östboskolan/Expo tillkommande hyra 3 989 000 kronor
Gläntan, 1 535 000 kronor
Stallbacken 878 000 kronor

        Kommunledningsförvaltningen (KS), stadshuset 56 000 kronor
Kommunledningsförvaltningen (KS), Gummifabriken              
62 000 kronor
Samhällsbyggnadsnämnden, stadshuset 102 000 kronor
Serviceförvaltningen, stadshuset 256 000 kronor

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 224, med 
ytterligare 217 000 kronor för år 2020 till tekniska utskottet för 
stadshuset,

att   komplettera kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 254, med 
ytterligare 232 000 kronor för år 2020 till medborgarnämnden 
för stadshuset,

att   ge budgetkompensation under tiden 2020-01-01—2020-10-31 
för tillfälligt ökade hyreskostnader med 90% för 
medborgarnämnden, polishuset 249 000 kronor,

att   avslå barn- och utbildningsnämnden begäran om budgetmedel 
till industriprogrammets lokaler med 1 367 000 kronor från 
2020-01-01, 

att   uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma till 
kommunstyrelsen med en redovisning av industriprogrammets 
verksamhet samt de kommunala driftskostnaderna

att   finansiering sker ur medel avsatta för hyresökningar i 2019 och 
2020 års budget, 

att   övrig begäran om kompensation för ökade hyror under 2020 ska 
behandlas när belopp och tidpunkt är mer kända, samt

att   begäran om kompensation för ökade hyror under 2021 
överlämnas till budgetberedningen.

                                                                                      Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-22 

Justerare

Ks § 348 (forts)

Yrkanden
Azra Muranovic (S) har ett ändringsyrkande - avslag på 
kostnadsreduceringarna, att-satserna 1, 4-9, eftersom 
Socialdemokraterna vill ha full kompensation för hyrorna. 

Hans-Göran Johansson (C) yrkar bifall till de 13 att-satserna i 
förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Azra Muranovics (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detta.

Ordföranden ställer proposition på Hans-Göran Johanssons (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden
Servicenämnden
Medborgarnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska utskottet
Samhällsbyggnadsnämnden
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KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
    

 
 
Värnamo den 04 mars 2020 
 
Till: Styrelsen VÄRNAMO CITY AB 
 VÄRNAMO KOMMUN 
 FASTIGHETSÄGARE I Värnamo City 
 SVENSK HANDEL/VÄRNAMO (styrelsen) 
 
 
 
Datum:  16 apr 2020 
Tid:  09.15 
Plats:  Nivika Almen, Ringvägen 38 
Bolag:  Värnamo City AB 
Organisationsnummer: 556545-6497 
 
 

DAGORDNING 
1. Val av ordförande och sekreterare 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av 2 justeringsmän 

5. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

7. Beslut om 

a. Faställelse av resultaträkning och balansräkning 

b. Dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

8. Val av styrelseledamöter = 7, suppleanter = 3, ordförande och vice ordförande i styrelsen 

9. Val av revisor 

10. Övriga ärenden 

 

Värnamo 2020-03-04 

 

Jan Hultegård 
Ordförande 

 

OBS! Ca kl. 09.00 serveras kaffe och fralla 
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Minnesanteckningar från  

Jämställdhetsrådets möte 26 februari 2020 
Tid: 09.00-12.00 
Plats: Länsstyrelsen 
 
Närvarande: 
Helena Jonsson, ordförande  Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Johanna Buchalle   Arbetsförmedlingen 
Sebastian Hörlin   Eksjö kommun 
Dina Friis    ESF-rådet 
Ingrid Estrada Magnusson                       Jönköping University 
Laila Norss    Nässjö kommun 
Per Åke Eld (ersätter Fredrik Lindfors)  Polismyndigheten i Jönköpings län 
Inger Kallings   Rädda barnen 
Kenth Williamsson   Vaggeryds kommun 
Carina Bardh    Vetlanda kommun 
Hans-Göran Johansson   Värnamo kommun 
Siv Lindén    Winnet 
Anna Alm Mårtensson   Ordf. fokusgrupp 
 
Frånvarande: 
Marie Johansson   Gislaveds kommun 
Markus Kauppinen   Gnosjö kommun 
Ann-Mari Nilsson   Jönköpings kommun 
Emma Janerheim Jönköpings kristna samarbetsråd 
Thomas Olsson   LO 
Helén Rosengren   LRF 
Jimmy Ekström   Region Jönköpings län 
Kim Strand    Region Jönköpings län 
Kristina Athlei    Region Jönköpings län 
Irada Söderberg   S-kvinnor i Jönköpings län  
Per Edén    Smålandsidrotten 
Birgitta Johansson   Ordf. fokusgrupp  
 
Övriga deltagare: 
Hanna Ekner    Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Josefin Andersson Länsstyrelsen, Ordf. 

beredningsgruppen 
Maja Falck Länsstyrelsen 
Josefin Hagström Jönköpings kommun 
Hanna Arvidsson Praktikant Länsstyrelsen 
Mikaela Dinu Billström Länsstyrelsen 
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1. Mötet öppnas 
Ordförande Helena Jonsson hälsade välkommen. 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

3. Anteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på anteckningarna från föregående möte. 

4. Årssammanfattning 2019 
Josefin Andersson sammanfattade 2019 års arbete inom Jämställdhetsrådet och 
Beredningsgruppen, vilket till stor del har präglats av det valda fokusområdet 
könssegregerad arbetsmarknad och av Forum Jämställdhet. Josefin presenterade därefter 
arbetet inom Fokusgrupp Barnets rättigheter och Anna Alm Mårtensson sammanfattade 
året inom Fokusgrupp Våld i nära relationer och Fokusgrupp Prostitution och 
människohandel. Se presentationen i bilaga 1. 
 
Under information om samverkan kring skyddade bostäder lyftes Kvinno- och 
tjejjourernas ställningstagande mot att skyddade boenden ska konkurrensutsättas. Mer 
om riksförbunden Unizon och ROKS:s ståndpunkter går att läsa i en debattartikel från 
2019. Hans-Göran Johansson tryckte särskilt på att det är viktigt att kommunerna värnar 
Kvinnojourernas ideella arbete och den kraft som finns i det. 

5. Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer 
Maja Falck och Anna Alm Mårtensson, Länsstyrelsen, informerade om det pågående 
arbetet med att ta fram en regional strategi för arbetet mot våld i nära relationer. 
Strategin tas fram i samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och 
Kommunal utveckling. Strategigruppen har bjudit in regionala aktörer (civilsamhället, 
kommunerna, andra statliga myndigheter) till workshops för att tillsammans arbeta 
vidare med strategin och majoriteten av alla workshops är genomförda. Det som återstår 
i arbetet nu är en remissrunda, därefter kommer strategin att vara färdig i september. 
Remissperiod mars-april. De som deltagit i arbetet innan kommer få remissen men den 
kommer också skickas ut bredare till exempelvis civilsamhällesorganisationer i länet. I 
remissrundan kommer organisationerna uppmanas ange vilka mål som är mest relevanta 
för dem. Läs mer i bilaga 2. 
 
Medskick om att förebyggande insatser gällande alkohol och narkotika kan vara 
värdefulla att synliggöra i strategin. Det kan exempelvis ha betydelse för och stärka 
kommunerna i beslut gällande utskickningstillstånd under helgnätter. 
 
Anna berättade vidare att strategin tar en bred ansats för att strategin ska kunna vara 
relevant för så många verksamheter som möjligt. Den följer den målindelning som finns 
i den nationella strategin. 
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Helena Jonsson påminde om att verksamheten Alternativ Till Våld vid tidigare besök 
hos rådet informerade om att resurser för att erbjuda psykologisk behandling för 
våldsutsatta och barn. Anna meddelade att dessa resurser nu finns och att ojämlikheten 
mellan psykologiskt stöd för våldsutövare och våldsutsatta därmed kan jämnas ut.  
 
Ingrid Estrada Magnusson lyfte att högskolan har ansökt om att driva 
tandläkarutbildning och där har synliggjort att kunskap om våld och upptäckt av våld 
behöver integreras i utbildningen. Det är en av flera yrkeskategorier som skulle behöva 
stärkt kunskap. 
 
Anna och Maja avslutade med frågor om vad som kommer bli viktigt vid 
implementeringen av strategin. I diskussionen framkom att det fortsatt är viktigt med 
utbildningsinsatser för att stärka förmågan att upptäcka våld. Det är särskilt värdefullt 
för de små kommunerna. Det är också viktigt att rikta sig mot de som inte jobbar 
professionellt med frågan men som har viktiga roller i att upptäcka och lotsa de utsatta 
rätt. Exempelvis arbetsgivare/chefer, och olika yrkesgrupper som idag sällan har 
kunskap, exempelvis handläggare på myndigheter, tandläkare, familjecentraler. 

6. Paus 

7. Kort information efter Forum Jämställdhet 
Josefin Hagström, lokal projektledare för Forum Jämställdhet på Jönköpings kommun, 
gav en kort information efter Forum Jämställdhet. Hon inledde med att fråga 
rådsledamöterna om de var på konferensen och vad de i så fall tyckte om den. Flera i 
rådet var på Forum Jämställdhet och tycker att det var en bra nivå och en bra blandning 
av seminarier, debatter och utfrågningar. Det är bra att det går att se vissa delar i 
efterhand på Forum Jämställdhets webbplats. Utställningsdelen upplevdes av några som 
lite för trång. Det var positivt med det öppna programmet som inte kostade något. Flera 
tyckte också att det är roligt att ett sådant arrangemang genomförs i Jönköping och att 
det kom deltagare från hela. Det var däremot tråkigt att det gavs så lite utrymme för 
lokala aktörer att delta och ha inflytande i det officiella programmet, något som är en 
viktig erfarenhet att dela med kommande värdstäder. 
 
Josefin berättade att hon ska ha en uppföljning med konferensarrangörerna inom kort 
där hon kan ta med sig synpunkter från rådets diskussion. Konferensen har gjort en 
utvärdering bland deltagare (endast de som har köpt biljetter), vilken Josefin 
presenterade i korthet. En synpunkt var att den öppna scenen tycktes vara lite svår att 
hitta, då den stod lite undanskymd. Det öppna programmet fick dock överlag ett gott 
betyg och även fina omnämnanden bland kommentarerna. Se presentationen i bilaga 3. 
 
Avslutningsvis tillfrågades rådet om hur vi kan bygga vidare på erfarenheterna och 
kunskaperna från Forum Jämställdhet. Synpunkter som framkom var bland annat att en 
kunskapsboost kan behövas regelbundet, exempelvis en inspirationsdag för en bred 
målgrupp. De inspelade seminarierna kan spridas och från det öppna programmet kan 
talarna engageras i olika arrangemang i länet, för att ta tillvara på dessa exempel. 
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8. Området könssegregerad arbetsmarknad 
Josefin Andersson informerade om det mötestorg om könssegregering på 
arbetsmarknaden som Beredningsgruppen genomförde på uppdrag av 
Jämställdhetsrådet. Under dagen deltog 81 personer och bland omdömena om dagen 
fanns ord som inspiration, samverkan, reflektioner och kraft. Josefin berättade vidare att 
Beredningsgruppen är nöjda med dagen och sin täta samverkan för att genomföra den. 
Under Forum Jämställdhet hölls ett seminarium i det öppna programmet som knöt an 
till mötestorget.  
 
Under 2020 är området fortsatt i fokus, bland annat under årets tredje möte, 6 oktober, 
som i nuläget planeras som en heldag kring bland annat arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning utifrån könssegregering, diskriminering och integration. Dagens 
genomförs tillsammans med Integrationsrådet, Insikt/Utsikt och plattformen för 
mänskliga rättigheter. Se bilaga 1. 
 
Diskussion i rådet om fokusområdet och om rådets arbete 2020: 
Hur kan ni arbeta med den könssegregerade arbetsmarknaden inom era organisationer? 

- Polisen: Har ett program för kvinnliga operativa chefer. Positivt, men viktigt att 

inte nöja sig. Betydelsefullt att motivera människor att våga pröva andra saker. 

Lyfta, identifiera och motivera de som kanske inte vågar ta steget.  

- ESF-rådet: Finansiera projekt för att bryta könssegregerade arbetsmarknaden 

- Marknadsföra sig bättre och samverka 

- Vetlanda kommun: Kvinnligt nätverk för företagare. 

- Olika projekt inom kommunal och näringsliv – öppna upp för att det finns 

möjligheter 

- Högskolan: Fler kvinnliga professorer som blir också viktiga förebilder. Uppdrag 

från regeringen kring andel nyanställda kvinnor respektive män, där har vi 

lyckats väldigt bra. Svårighet: Studenterna och uppdrag kring breddad 

rekrytering. Rekrytera fler killar till vårdutbildning eller tjejer till 

högskoleingenjörer. När de söker är de redan färgade och vet vad de vill ha för 

typ av yrke. Viktigt att hjälpas åt från kommuner och andra delar av samhället. 

 
Vad kan rådet/beredningsgruppen göra inom området under 2020? 

- Inspirationsdag ur ett jämställdhetsperspektiv  

- Inom kommunala sektorn – enkönade arbetsplatser   

- Lyfta framgångsrika exempel  

- Kunskapsspridning och exempel 

o Industrinatta för alla i åk 8. Besöker produktions- och 

tillverkningsföretag med minst 3 studiebesök för att se hur viktigt det är. 

Ingenjörer med mera jobbar med att sprida kunskap och motverka 

förutfattade meningar om yrken. Betydelsefullt för de som ska välja yrke 

länge fram 

o Jobb-GPS tillsammans med arbetsförmedlingen och högskolan 6 mars 

på Gummifabriken. Coachande perspektiv. Vad är framtidens 

arbetsmarknad och hur ser en sådan arbetsmarknad ut. Vad är 
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efterfrågan och vad vill vi ha. Viktig strategisk fråga med 

inspirationsdagar. 

Vad skulle ni vilja att vi lyfter på rådsmöten under 2020? 
Inga förslag kom upp vid mötet. Förslag kan skickas direkt till Josefin. 

9. Social hållbarhet 
Mikaela Dinu Billström, projektledare för social hållbarhet, berättade i korthet om 2019 
års översyn av råd och plattformar som har genomförts av SWECO. Resultaten visade 
att mycket är bra och fungerar väl men att det också finns en önskan om förnyelse och 
utveckling. Det har lett till att Länsstyrelsen har beslutat att under 2020 undersöka 
möjligheterna för en samverkansfunktion för social hållbarhet i Jönköpings län. Det 
görs tillsammans med Region Jönköpings län och Kommunal utveckling i en 
projektorganisation med styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och Mikaela som 
projektledare. Under året kommer utmaningar och behov kartläggas, 
prototyper/lösningsförslag tas fram och testas samt ett slutligt förslag presenteras. 
Målsättningen är att en ny samverkansfunktion blir operativ i början av 2021. Befintliga 
råd och grupper kommer involveras i arbetet under året, bland annat vid mötet den 6 
oktober. 
 
Mer information finns i bilaga 4 och där finns också kontaktuppgifter till Mikaela vid 
frågor och synpunkter. 

10. Kommande möten 
26 maj 9.00-12.00 
6 oktober 9.00-16.00 
1 december 9.00-12.00 

11. Övriga frågor 
Kent Williamsson lyfte att Vaggeryds kommun bygger ett helt nytt vård- och 
omsorgsboende och formandet av den verksamheten strävar efter heltid som norm och 
inga delade turer för att stärka arbetsmiljön i en kvinnodominerad bransch. Han berättar 
gärna vidare om hur det arbetet går under året. 

12. Mötet avslutas 
Helena tackade för ett bra möte med givande diskussioner. 
 
 
 
 
Ordförande     Anteckningar 
Helena Jonsson    Josefin Andersson 
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B E S Ö K S A D R E S S
Stadshuset

P O S T A D R E S S
331 83 Värnamo

T E L E F ON
0370-37 70 00 vx

O R G  N R
212000-0555

E – P O S T
kommunen@varnamo.se

W E B B P L A T S
www.varnamo.se

T E L E F A X 
0370-37 77 11

B A N K G I R O
141-7195

Svar på remiss om Hållplatshandbok JLT

Värnamo kommun ser mycket positivt på att Jönköpings länstrafik (JLT) 
vill skapa en gemensam standard för hållplatser och dess utformning som 
gäller länsövergripande. Det är viktigt i aspekter som trygghet och rättvisa 
att hållplatser kan kännas igen och att standarden också känns igen, oavsett 
var i regionen man avser resa. Det är också en nyckelfaktor för att bygga 
varumärket, med allt vad det innebär.

Ambitionsnivån är hög. Det rimmar väl med de önskemål Värnamo 
kommun har i omsorgen om resenärerna.

Värnamo kommun ser dock en risk i att ambitionsnivån kan vara satt en 
aning för högt. Detta skulle kunna få till följd att kommunerna tvingas 
prioritera olika, eftersom kostnaderna för denna standard kan bli ganska 
hög. 

Med vänlig hälsning

Mikael Karlsson
Näringslivsutvecklare

Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
Mikael Karlsson, Näringslivsutvecklare
Telefon: - (direkt) 0370-377768
E-post: mikael.karlsson@varnamo.se

Jönköpings Länstrafik
Erik Andersson
Box 373
551 15 Jönköping
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Hållplatshandboken 

Hållplatsen är den plats där vi på Jönköpings länstrafik först 
möter våra resenärer. Vi vill att det ska vara en positiv 
upplevelse! 

I Jönköpings län finns ca 3000 hållplatser som fortlöpande 
underhålls och utvecklas med avseende på trygghet, säkerhet 
och service. 

Målbilder för olika hållplatsklasser beskriver hur vi på 
Jönköpings länstrafik vill att länets hållplatser ska se ut. 
Målbilderna grundar sig på en hållplatsklassificering som 
tagits fram i dialog med Trafikverket och länets kommuner. 
Det är också i nära samverkan med Trafikverket och länets 
kommuner som vi kan närma oss målbilderna. 
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Hållplatshandboken 

Hållplatsklass A 

 

100 eller fler påstigande per dag (tätort/landsbygd) 

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med 
hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet. Hållplatsklass A kan 
utvecklas till något ännu bättre vid t.ex. resecentrum. 

 

Fysisk utformning (väghållaren) 

o Plattform för minst 2 bussar i rad, kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk. 
o Plattform skild från cykeltrafik, minsta avstånd mellan vägbana och 

väderskydd 2,25 m. Om gångtrafikanter korsar plattformen ökas bredden med 
minst 1 m. 

o Allmän belysning. 
o Max 5 % lutning till/från hållplatsläge. 
o Anslutande gång- och cykelbana. 
o Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig bytespunkt. Möjlighet att 

låsa fast/in cykel, väderskyddat. I övrigt efter behov. 

Utrustning (kommuner) 

o Väderskydd av glas med bänk och belysning 
o Papperkorgar 
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Utrustning (Jönköpings länstrafik) 

o Topptavla med linjeinfo och hållplatsnamn alternativt text på väderskydd. 
o Tidtabell, kontaktinformation Jönköpings länstrafik, annan info i väderskydd 

eller i direkt anslutning. 
o Realtidsinformation. 

Resecentrum  

Resecentrum utgör viktiga nav för resor med både tåg och buss. Anläggning och 
utformningen av resecentrum och BRT-stationer ska ses som samhällsbyggnads-
projekt där kopplingen till annan samhällsplanering och service är viktig. 
Utvecklingen av sådana miljöer bör ske i nära dialog mellan Region Jönköpings län, 
kommuner, Trafikverk och andra berörda parter. 

            Läs mer om BRT-system nedan: 

 http://brtisverige.nu/ 

 

 

 

 

 

Hållplatsklass B 

 

20-99 påstigande per dag (tätort/landsbygd) 

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med 
hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet. 
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Fysisk utformning (väghållaren) 

o Plattform med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk. 
o Plattform skild från cykeltrafik, minsta avstånd mellan vägbana och 

väderskydd 1,5 m. Om gångtrafikanter korsar plattformen ökas bredden med 
minst 1 m. 

o Allmän belysning. 
o Max 5 % lutning till/från hållplatsläge. 
o Anslutande gång- och cykelbana. 
o Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig omstigningsspunkt. 

Möjlighet att låsa fast/in cykel, väderskyddat. I övrigt efter behov. 

 

Utrustning (Kommuner) 

o Väderskydd av glas med bänk och belysning.  
o Papperskorg 

 

Utrustning (Jönköpings länstrafik) 

o Tidtabell, kontaktinformation Jönköpings länstrafik, annan info i väderskydd 
eller i direkt anslutning. 

o Realtidsinformation vid > 50 påstigande. 
o Topptavla med linjeinfo och hållplatsnamn alternativt text på väderskydd. 
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Hållplatsklass C 

 

 

1-19 påstigande, tätort 

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med 
hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet. 

Fysisk utformning (väghållaren) 

o Plattform 1,5 m bred och med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk. 
o Plattformen skild från cykeltrafik. Om gångtrafikanter korsar plattformen ökas 

bredden med minst 1 m. 
o Allmän belysning. 
o Anslutande gång- och cykelbana. Cykelparkering vid behov. 

 

Utrustning (Kommuner) 

o Väderskydd av glas med bänk och belysning 
o Papperkorg 

Utrustning (Jönköpings Länstrafik) 

o Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn eller stripning på 
väderskydd 

o Tidtabell på stolpe eller i väderskydd och kontaktinformation Jönköpings 
länstrafik. 
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Hållplatsklass D 

 

 

1-19 påstigande, landsbygd starkt kollektivtrafikstråk 

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med 
hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet. 

Fysisk utformning (väghållaren) 

o Plattform 1,5 m bred och med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk. 
o Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig bytespunkt. 

Utrustning (Kommuner) 

o Väderskydd av glas med bänk och belsyning 
o Papperkorg 

Utrustning (Jönköpings länstrafik) 

o Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn eller stripning på 
väderskydd 
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Hållplatsklass E 

 

 

1-19 påstigande, landsbygd svagt kollektivtrafikstråk 

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med 
hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet. 

Fysisk utformning (väghållaren) 

o På-/avstigningsyta1,5 m bred 

Utrustning (Jönköpings länstrafik) 

o Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn, kontaktinformation 
Jönköpings länstrafik. 
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Hållplatsklassificering 

Trygghet, säkerhet och service 

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar och med olika förmågor kunna ta sig 
fram. I arbetet med att utveckla hållplatserna är trygghet, säkerhet och service viktiga 
ledord. 

Beroende på antalet påstigande resenärer och hållplatslägets funktion i trafiksystemet 
förs det till en hållplatsklass. För varje hållplatsklass finns en målbild. På så vis kan 
tillgängliga resurser användas på ett sätt som gör det bäst för flest. 

Målbilderna beaktar reglerna i Kollektivtrafiklagen samt Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättningar. 

o Trygghet - närhet till andra människor och bebyggelse, god belysning och god 
sikt, välskött och rent. 

o Säkerhet – trafiksäkert, god fysisk utformning och tillgänglighet för personer 
med särskilda behov. 

o Service – väderskydd och sittplatser, god information, anslutande GC-väg, 
parkering, butik och toalett. 

Plattformar 

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit 
fram regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Reglerna är obligatoriska vid 
nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder inom Trafikverket. Vid mindre åtgärder 
är det tillåtet att göra avsteg från regelverket. 

För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. 

De olika dokumenten finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-
gator/vgu/ 

Trafikverkets krav och råd är ibland högre ställda än i målbilderna för Jönköpings läns 
hållplatser. Målbilderna ska då ses som den lägsta nivå länet vill nå. Jönköpings 
länstrafik accepterar t.ex. något smalare plattformar i en strävan att leda gång- och 
cykelbanor bakom plattformen för hållplatsen. Nedan kan du se en jämförelse. 

Plattformars längd 

Plattformen ska vara minst lika lång som bussen. I målbilden för hållplatsklass A som 
har 100 eller fler resenärer per dag bör det finnas plats för mer än en buss vid 
plattformen. Hållplatsens utformning (ibland finns flera hållplatslägen) och trafikering 
är styrande för plattformens längd. Ta därför alltid kontakt med Jönköpings länstrafik 
för samråd vid nybyggnad och ombyggnad av hållplatser. 
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Kantstöd 

Plattformen ska ha ett kantstöd mot gatan som gör det möjligt för bussen att stanna 
med alla dörrar nära intill plattformen utan att kaross och däck skadas. Kantstöd och 
anslutande köryta bör därför vara av betong och utformas enligt figur. Om granitsten 
används ska den vara slät och avfasad. 

 

 

 

Vit kantlinje 

Plattformens kant ska ha en kontrasterande vit kantremsa av vit massa eller vita 
plattor. Hållplatsklass E, som saknar plattform, ska istället ha en vit spärrlinje som 
skiljer på-/avstigningsytan (1,5 m bred) från bussen vid hållplatsen. 

 

Ledstråk, taktilt och visuellt, vid påstigningspunkt 

Vid påstigningspunkten ska det finnas ett taktilt och visuellt ledstråk bestående av 
valplatta, sinusformade ledplattor och närmast plattformskanten varningsplatta 
(kupolplatta). Ledstråket ska vara 50-70 cm brett. 

På platser med ett stort antal påstigande resenärer görs taktila och visuella ledstråk 
utmed hela plattformens längd. Se vidare i VGU. 
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Belysning 

Allmän belysning bör finnas på alla hållplatser med 20 eller fler påstigande per dag 
(hållplatsklass A och B) och i övrigt inom tätorter. På hållplatser av klass A och B bör 
det också finnas belysning inne i väderskydden vilket är kommunernas ansvar. 

Skyddsräcken 

Vid skolor, sjukhus och andra platser med ett stort antal resenärer kan olika typer av 
skyddsräcken behövas i anslutning till plattformen. Det är viktigt att skyddsräckena 
inte försämrar tillgängligheten till hållplatsen eller omöjliggör snöröjning. Ta därför 
kontakt med Jönköpings länstrafik och andra berörda för samråd innan räcken uppförs. 

Skilj cyklar från bussresenärer 

Cyklar ska inte passera hållplatsens plattform. Helst ska inte heller gångtrafikanter 
passera plattformen. Lägg cykel- och gångbanor bakom plattform och/eller 
väderskydd. Väderskyddens bredd kan väljas med hänsyn till utrymmet på platsen. (se 
även under rubrik Väderskydd) 

 

 

 

Avvikelser från VGU 

 

VGU >100 

 

Avvikelser Hpkl A 

 Plattformsbredd minst 2,25 m exkl. väderskydd. Om gångtrafikanter 
passerar plattformen utökas bredden med minst 1 m.  

 Cyklar ska inte passera plattformen 
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VGU 20-100 

 

Avvikelser Hpkl B 

 Plattformsbredd minst 1,5 m exkl. väderskydd. Om gångtrafikanter 
passerar plattformen utökas bredden med minst 1 m.  

 Cyklar ska inte passera plattformen.  
 Hållplatsen ska ha väderskydd med sittbänk. 

 

VGU 1-19 

 

Avvikelser Hpkl C, tätort 

 Överensstämmer väl med VGU i tätort.  
 I målbilden ingår inte bänk.  
 Väderskydd med bänk kan förekomma. 
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VGU 1-19,9 

 

Avvikelser Hpkl D, landsbygd starka stråk 

 Överensstämmer väl med VGU i starka stråk på landsbygd. 
 I målbilden ingår inte bänk.  
 Väderskydd kan förekomma. 

 

VGU 1-19,9 

 

Avvikelser Hpkl E, landsbygd svaga stråk 

 Överensstämmer i stort med VGU i svaga stråk på landsbygd. 
 I målbilden ingår inte bänk eller låg plattform men vit spärrlinje som 

skiljer buss från resenär på fickhållplats. 
 Väderskydd kan förekomma. 
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Hållplatstyper 

Hållplatsen är en viktig del av kollektivtrafiken! 

Då nya hållplatser ska anläggas eller befintliga hållplatser förbättras är det viktigt att 
god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet eftersträvas. Kontakta därför alltid 
Jönköpings länstrafik före det att arbetet med en hållplats inleds för att diskutera 
säkerhet och trafikala aspekter. 

Målbilderna för hållplatsklass A-E ger vägledning vid utformningen av en hållplats. 
En 17 cm hög kantsten med en kontrasterande vit kantlinje och ledstråk eftersträvas i 
alla miljöer utom i de svaga kollektivstråken på landsbygden. Där kan en fickhållplats 
med en vit spärrlinje som skiljer bussen från på-/avstigningsytan (1,5 m bred) vara en 
godtagbar lösning. 

Jönköpings länstrafik accepterar något smalare plattformar vid hållplatserna för att 
göra det möjligt att leda gång- och cykelbanor bakom hållplatsens plattform och 
eventuellt väderskydd. Snabba elcyklar gör det allt viktigare att separera cyklister från 
resenärer vid hållplatserna. 

Hållplatstyper i trafiktäta miljöer 

Klackhållplats, eller "utbyggd hållplats", är lämplig att använda där vägkantsparkering 
är tillåten. På en gata med bara ett körfält i vardera riktningen stoppas normalt trafiken 
bakom bussen när den står vid hållplatsen. Vid bredare eller dubbla körfält kan andra 
fordon passera. Klackhållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och 
möjliggör god angöring vid hög plattform och god plats för väntande resenärer. 
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Glugghållplats förekommer främst i tätortsmiljö. En del av parkeringsfältet upplåts för 
hållplatsen. Det är viktigt att hållplatssträckan görs tillräckligt lång för att möjliggöra 
en fullgod angöring. Hållplatstypen ger ibland begränsat utrymme för väntande 
resenärer. Glugghållplatsen hindrar inte biltrafiken lika mycket som en del andra 
hållplatstyper och är billig att anlägga.
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Enkel stopphållplats används i tätorter och är utformad så att fordon i samma riktning 
inte kan passera när bussen står vid hållplatsen. Hållplatstypen kräver lite plats, har en 
bussprioriterande effekt och möjliggör god angöring vid hög plattform och god plats 
för väntande resenärer. 

522



 

 

 

  

Dubbel stopphållplats kallas ofta timglashållplats och användas i tätortsmiljöer. 
Fordon i båda riktningarna måste stanna när en buss står på hållplatsen. Hållplatstypen 
bör inte användas på flera hållplatser i rad eller där trafikflödet är stort. Den dubbla 
stopphållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och möjliggör god 
angöring vid hög plattform och god plats för väntande resenärer.

Resecentrum och större hållplatser 

Resecentrum, BRT-stationer eller andra större hållplatser bör ses som 
samhällsbyggnadsprojekt som påverkar infrastruktur och bebyggelseutveckling för 
lång tid framöver. Sådana platser bör hanteras i särskilda projekt där berörda parter 
involveras. 

Enklare hållplatser 

Närmre beskrivning finns i Trafikverkets Råd för VGU. Körbanehållplats förekommer 
i såväl tätort som längs 2-fältsvägar på landsbygd. I båda fallen gäller att bussen står i 
körbanan och kan blockera eller störa bakomvarande trafik. Undantag är i tätorten då 
körfältet närmast kantstenen görs så brett att det rymmer både en stillastående buss 
och omkörande bilar. 

o Vägrenshållplats är en vanlig hållplatstyp längs befintliga s.k. 13-metersvägar 
på landsbygd. För att en hållplats ska klassas som vägrenshållplats krävs att 
vägrenen är minst 2 meter bred. Plattform saknas ofta på vägrenshållplatser. 
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o Fickhållplats ligger skild från vägen eller gatan. Hållplatstypen är vanlig på 
landsbygd, och saknar idag ofta plattform. Även i tätort är fickhållplatsen 
vanligt förekommande trots att den kräver stort utrymme och är svår att 
angöra. 

I målbilden för hållplatsklass E i de svaga kollektivtrafikstråken är fickhållplats en 
lämplig hållplatstyp om den är försedd med en vit spärrlinje och en 1,5 m bred på-
/avstigningsyta. 

Väderskydd 

Cykel- och gångbanor bör läggas bakom hållplatsens plattform för att minska 
olycksrisken. 

Samtliga hållplatser med 20 eller fler påstigande per dag (A- och B-hållplatser) ska ha 
ett väderskydd. Ibland är det stora skillnader i antalet påstigande på den ena och den 
andra sidan vägen. Då kan väderskydd saknas på den sida där det främst är avstigande. 

Alla nya väderskydd som köps in är av glas och följa Jönköpings länstrafiks grafiska 
profil. Väderskydden kan skifta i storlek beroende på antalet påstigande och 
hållplatsens funktion i trafiksystemet. 

Då större hållplatser får en ansiktslyftning med nya väderskydd flyttas äldre, brukbara 
väderskydd till hållplatser med färre påstigande. Så det kommer att finnas olika typer 
av väderskydd i länet under lång tid framöver. 

I väderskyddet finns en sittbänk. Sittbrädan ska vara placerad 50 cm över mark och ha 
ett armstöd. Armstödet ska vara 70 cm över mark och ge gott stöd när man reser sig 
upp. Vid sidan av bänken bör det finnas plats för en rullstol (100x140 cm). 

All utrustning ovan jord ansvarar kommunen för förutom hållplatstopp, 
informationsbärare och eventuell information applicerad på väderskyddet. 

Belysning i väderskydd 

I väderskydd på A- och B-hållplatser är målsättningen att det ska finnas belysning. 

Där elektricitet saknas kan batteri- eller solcellsdrivna lampor (BussLED) användas 
som aktiveras av väntande resenärer. Behovet av sådana lösningar får prövas från fall 
till fall. 

Placering av väderskydd 

Väderskyddet bör placeras så att cyklar och gångtrafikanter passerar bakom 
väderskydd och plattform. Väderskyddet ska heller inte i någon del placeras närmare 
kantstödet än 225 cm på A-hållplatser och 150 cm på övriga hållplatser. Om 
gångtrafikanter korsar plattformen bör bredden ökas med minst en meter. Notera att 
det finns mindre breda väderskydd som kan användas där utrymmet är begränsat. 

524



 

 

Bredden och utformningen av plattformen skiljer sig åt mellan olika hållplatser med 
hänsyn till antalet påstigande liksom valet av hållplatstyp. 

Sikt och miljö 

Sikten runt väderskyddet ska vara god så att resenär och bussförare enkelt kan se och 
uppfatta varandra. Värna också miljön i närheten av väderskyddet så att den uppfattas 
som trygg, säker och attraktiv. Det är väghållarens ansvar att se till att anslutningen till 
hållplatsen är god. 

Regler för uppförande av väderskydd 

Som regel krävs inget bygglov eller annat tillstånd för att uppföra ett fristående 
väderskydd för kollektivtrafiken.  

Exempel på väderskydd av olika storlek 

Storleken på väderskydden kan variera, minsta bredd är 73 cm. 
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Information vid hållplatsen 

För resenären är information om resmöjligheter, betalningssätt och eventuella 
avvikelser i trafiken viktig både före, under och efter resan. För personer med nedsatt 
syn, hörsel eller rörelseförmåga är det extra viktigt med god information och 
framförhållning. Det gäller även den som reser med barn och/eller har mycket 
packning. 

Här redogörs för den information som ska finnas vid en hållplats. 

 

Linjeinformation 

 

 

All linjelagd busstrafik och vissa närtrafikhållplatser har en topptavla med information 
om att hållplatsen trafikeras av Jönköpings länstrafik. På tavlan finns information om 
hållplatsnamn och vilka linjer som trafikerar hållplatsen. Topptavlan kan vara fäst på 
en hållplatsstolpe eller på ett väderskydd. Topptavlans underkant bör sitta 2,5 m över 
mark och vara riktad mot trafiken. 

Hållplatsstolpen ska placeras vid påstigningsplatsen men minst 60 cm från kantstenen. 
Hållplatsstolpen kan också placeras mitt för påstigningsplatsen men i plattformens 
bakkant förutsatt att den är väl synlig för passagerare och ankommande buss. 
Tidtabellen ska riktas med texten mot plattformen. 
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Tidtabell      

 

Alla informationstavlor på hållplatser ska placeras med sin nedre kant på mellan 70 
och 120 cm höjd över marken. 

Samtliga hållplatser med 20 eller fler påstigande per dag (A- och B-hållplatser) ska ha 
ett väderskydd. I väderskyddet finns en kassett med tidtabell, kontaktinformation till 
Jönköpings länstrafik och information om betalningssätt och reseplanerare (appar). A- 
och B-hållplatser med mer än 50 påstigande per dag ska också ha realtidsinformation 
(se nedan). 

På hållplatser med fler än 100 påstigande per dag (A-hållplatser) ska informationen 
utökas med linjenätskarta och hållplatslägen om dessa är fler än två. 

I tätorter ska det på hållplatser med färre än 20 påstigande per dag (C-hållplatser) 
finnas tidtabell på hållplatsstolpen samt kontaktuppgifter till länstrafik. Tidtabellen ska 
vara riktad med texten mot plattformen (parallellt med trafiken). I de fall det finns ett 
väderskydd på hållplatsen placeras tidtabellen där. 

Realtidsinformation      

Skärmar med realtidinformation blir ett allt vanligare inslag på hållplatserna. 
Målsättningen är att det i ett första steg ska finnas realtidskärmar på alla hållplatser 
som har fler än 50 påstigande per dag. Storleken på skärmarna anpassas med hänsyn 
till antalet påstigande och hållplatsens funktion i trafiksystemet. 

På hållplatser där elförsörjning saknas kan det ändå finnas realtidsinformation i 
mindre, batteridrivna skärmar. 
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Synas i Mörker 

 

Som resenär kan det vara svårt att synas och bli sedd vid en hållplats då det är mörkt 
ute. 

Det största antalet hållplatser i länet ligger i landsbygd och saknar elförsörjning. Då är 
det svårt att lysa upp hållplatsen. Men även där det finns gatubelysning kan en 
hållplats vara mörk. Ibland kan väghållaren ordna kompletterande belysning. 

Jönköpings länstrafik använder sig av två sätt för att göra det lättare för 
busschauffören att se resenären vid hållplatsen. Dels solcellsdrivna lampor dels 
reflexsnurror som resenären kan snurra på för att påkalla uppmärksamhet. Inget av 
dessa hjälpmedel är fulländat och i vintermörkret kan solcellerna upphöra att fungera. 

I väntan på bättre lösningar är det viktigt att varje resenär hjälper till att göra sig synlig 
vid hållplatsen med reflexer och lampor av olika slag. 
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Viktiga bytespunkter 

Begreppet "bytespunkt" används i lite olika betydelser. 

En viktig bytespunkt i hållplatsklassificeringen är en utpekad hållplats i ett starkt 
kollektivtrafikstråk som servar ett omland, by eller samhälle. Till bytespunkten ska 
man kunna ta sig med cykel eller bil och parkera sitt fordon för att därifrån resa vidare 
med buss eller tåg. Som viktig bytespunkt räknas också länets samtliga tågstationer 
(resecentrum) och Gislaveds busstation. 

En viktig bytespunkt ska ha minst 5 påstigande per dag och ha en standard 
motsvarande Hållplatsklass B. 

De starka kollektivtrafikstråken knyter samman Jönköpings län med angränsande läns 
tillväxtmotorer. Jönköpings län ansvarar bara för de bytespunkter som ligger inom 
länets gränser.  
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Starka kollektivtrafikstråk år 2025 

 

Bilden ovan beskriver de utpekade trafikstråken i Trafikförsörjningsprogrammet med 
sikte på år 2025. Dessa stråk kan trafikeras antingen med tåg eller buss eller bådadera. 
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Parkering för cykel, bil och andra fordon 

Vid de i länet viktiga bytespunkterna ska det finnas parkeringsplats för cykel, bil och 
andra fordon för att underlätta pendling till bl.a. arbete och studier. Denna typ av 
parkeringar bör i anslutning till andra hållplatser anläggas i takt med behovet för att 
främja ett kollektivt resande. 

Cykelparkering 

Cykelparkeringar ska placeras så att de inte utgör ett hinder för andra gångtrafikanter 
och cyklister eller skymmer sikten från väderskyddet. Tänk särskilt på personer med 
synnedsättning. Det ska vara möjligt att låsa fast cyklar så att de inte kan flyttas. Vid 
större cykelparkeringsplatser t.ex. vid tåg- eller BRT-stationer bör cykelparkering 
under tak tillhandahållas. Kommunerna ansvarar för cykelställ. 

Anslutande gång- och cykelbanor 

För att säkert kunna ta sig till och från hållplatser och viktiga bytespunkter är det en 
målsättning att det ska finnas anslutande gång- och cykelbanor till alla A- och B-
hållplatser (>20 påstigande per dag) samt till övriga hållplatser i tätort. På 
landsbygden bör en enklare anslutning till hållplatsen finnas för gångtrafikanter och 
cyklister. Anläggning av gång- och cykelbanor är väghållarens ansvar. 

Bilparkering 

Bilparkering ska finnas i anslutning till viktiga bytespunkter, tåg- och BRT-stationer. 
Fler infarts-/pendlingsparkeringar i anslutning till bytespunkter för kollektivtrafik kan 
minska behovet av parkeringsytor inne i städerna. Parkeringsplatser för personer med 
funktionsnedsättning bör alltid finnas. Beakta även möjligheten att tillhandahålla el-
laddning vid nyanläggning av parkeringsplatser. Anläggning av parkering är 
väghållarens ansvar. 

 

BRT Bus Rapid Transit 

BRT står för Bus Rapid Transit och översätts ibland med "superbussar" eller 
"superbusskoncept". BRT är mycket mer än en snabb buss. Det handlar om att 
kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering på 
ett sätt som skapar en snabb och pålitlig kollektivtrafik. 

I stadstrafik kan signalprioritering av bussar, särskilda bussfiler eller bussgator 
möjliggöra snabbare resor med buss än med bil i trafiktäta miljöer. 

I regiontrafiken är anläggningen av BRT-stationer en viktig pusselbit för att 
åstadkomma snabba och bekväma busstransporter i de delar av länet där tågbanor 
saknas. 
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En BRT-station ska ha alla de kvalitéer som en järnvägsstation har. Den ska upplevas 
som trygg och säker, vara ljus och öppen och ha en god koppling till stad och annan 
service, som handel och kollektivtrafik. Där ska också finnas plats att parkera bil eller 
cykel. 

Ett BRT-koncept tar lång tid att bygga upp och det krävs en tydlig och långsiktig 
målbild. Arbete med BRT-koncept pågår både i stadsmiljö och i regiontrafik på flera 
platser i Sverige.  

Tätort i hållplatsklassificeringen 

Målbilderna för hållplatser med färre än 20 påstigande per dag skiljer sig åt mellan 
tätort och landsbygd. 

I Hållplatsklassificeringen utgår vi från Statistiska Centralbyråns definition av tätort. 
Nationell Vägdatabas, "tättbebyggt område" är vägledande för att avgränsa tätorten då 
det uppstår tveksamheter. 

Aktuella tätorter i respektive kommun enligt SCB: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/ 

 

 

Ansvarsfördelning 

Ansvaret för att utveckla och underhålla länets hållplatser delas mellan Jönköpings 
länstrafik och väghållarna. Trafikverket är väghållare på det statliga vägnätet och 
länets kommuner på de kommunala vägnätet. 

Hållplatsområde Ansvaret omfattar 
Ansvar vid 
statligt vägnät 

Ansvar vid 
kommunalt 
vägnät 

Väg och plattform 

Ägande 
Skötsel (inkl. snöröjning och halkbekämpning)
Renhållning 
Underhåll 

 Trafikverket Kommunen 

Vägmarkeringar, 
ledstråk/taktila stråk 

Ägande 
Skötsel 
Renhållning 
Underhåll 

Trafikverket Kommunen 

Pendlarparkering för bil 
och cykel 

Ägande 
Skötsel 
Renhållning 
Underhåll 

Trafikverket Kommunen 

Anslutande gång- och 
cykelväg 

Ägande 
Skötsel 
Renhållning

Trafikverket Kommunen 
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Underhåll 

Allmän belysning, 
skyltning och ev. 
papperskorg 

Ägande 
Skötsel 
Renhållning 
Underhåll 

Trafikverket Kommunen 

Väderskydd och 
sittbänk* 

Ägande 
Skötsel (inkl. snöröjning och halkbekämpning)
Renhållning 
Underhåll 

Trafikverket Kommunen 

Informationsbärare och 
skyltning 

Ägande 
Skötsel 
Renhållning 
Underhåll

Jönköpings 
länstrafik 

Jönköpings 
länstrafik 

. 

*I vissa fall sköts väderskydd i anslutning till städer av kommersiella aktörer. 

Vid fel på utrustning som Jönköpings länstrafik ansvarar för görs felanmälan via hpl@jlt.se 
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Riktpriser 

Nedan redovisas några ungefärliga kostnader för utrustning, fysisk utformning av 
hållplatsen samt drift och underhåll av utrustning. 

Utrustning: Jönköpings Länstrafik Pris 
Stolpe med toppskylt 3000 kr/st

Påkostad hållplatspelare (ellips) 20 000 kr/st

Realtidsskylt 35 000 kr/st

 

 

Utrustning: Kommuner 
Bänk 
Väderskydd av glas(inkl. belysning) 
Bänk    5000kr/st     

3000 kr/st 
50 000-90 000 kr/st

 

Fysisk utformning: Väghållaren  
  

Markanläggning* 1000 – 1400 kr/m2

Plattform 1200 – 1400 kr/m2

Kantsten 17 cm hög 1500 kr/m

Cykelställ (10 platser) 10 000 kr/st

 

 

Drift och underhåll: Kommuner     

Väderskydd av glas 5000 kr/år

Hållplatsstolpe 500 kr/år

Belysning 2500 kr/år

 

 

*Markanläggning innebär anläggningsarbete på körbana och under plattform. 
Exempelvis förstärkningsåtgärder som betong. 
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Ordlista 

BRT (Bus Rapid Transit) 

Översätts ibland med "superbuss" eller "superbusskoncept". BRT är mer än en 
snabbuss. Konceptet handlar om att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, 
infrastruktur, fordon och trafikering på ett sätt som skapar en strukturbildande och i 
alla delar attraktiv kollektivtrafik. 

BRT-station 

En stationsmiljö för bussar i ett BRT-koncept. Stationsmiljön ska ha samma kvaliteter 
med avseende på trygghet, säkerhet och service som normalt förknippas med en 
tågstation. 

Bussterminal/busstation 

Ordet "terminal" betyder ändpunkt. En bussterminal är därför en punkt/plats där en 
eller flera busslinjer startar eller slutar. Begreppen bussterminal och busstation 
används ofta synonymt eftersom båda inkluderar angörings- och 
uppställningsutrymmen för flera bussar samt terminal-/stationsbyggnad eller 
hållplatsområde för resenärer. 

Bytespunkt 

Det saknas en entydig definition av begreppet bytespunkt. Ofta menas en hållplats där 
resenären kan göra ett byte mellan olika linjer i samma trafikslag eller byte till ett 
annat trafikslag, jämför resecentrum. I Jönköpings länstrafiks hållplatsklassificering 
används också begreppet viktig bytespunkt. 

Centralstation 

Anger huvudstationen i en ort som har flera järnvägsstationer. Stationen fungerar som 
ett nav i transportsystemet där man kan byta mellan olika tåg eller till andra 
transportslag. 

Framkomlighet 

Beskriver hur snabbt en buss kan ta sig fram i ett gatunät. Faktorer som påverkar 
framkomligheten är t.ex. andra fordon, trafiksignaler, bussfiler och hållplatstyper. 

Hållplats 

Av- och påstigningsplats för bussresenärer i linjetrafik. En hållplats kan ha flera 
hållplatslägen. 
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Hållplatsområde 

Område i direkt anslutning till hållplatsens plattform och ev. väderskydd. 
Hållplatsområdet kan vara olika stort beroende på utformning och funktion i 
trafiksystemet. 

Hållplatsläge 

Plats för buss att stanna. En hållplats har ofta två hållplatslägen, med samma namn, för 
trafik i varsin riktning. Större bytespunkter kan ha många hållplatslägen. 

Hållplatskapacitet 

Ett mått på hur många bussar eller resenärer som en busshållplats fungerar för under 
en viss tid. 

Hållplatsklassificeringssystem 

Ett system till stöd för hur utrustning och investeringar ska styras till hållplatser av 
olika typer (med avseende på antal resenärer och funktion i trafiksystemet) för god 
resurseffektivitet. 

Ledstråk 

Kombination av markplattor med olika utformning (taktila/visuella) som underlättar 
för personer med synnedsättning att orientera sig på hållplatsen eller i gaturummet. 

Realtidsinformation 

Realtidsinformation innebär att information om kollektivtrafiken förmedlas till 
resenärerna i nutid via bildskärmar vid hållplatsen. Informationen kan gälla aktuell 
tidtabell, förväntad ankomst, förseningar, tillfälliga ändringar eller vägvisning. 

Resecentrum 

Har både järnvägsstation och busstation samt visst utbud av service. 

 

 

Station 

Det saknas en entydig definition av begreppet station. Trafikverket använder ordet 
som ett samlande begrepp för olika typer av bytespunkter, resecentra m.m. som 
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förekommer i kollektivtrafiken. Stationen betraktas mer som en plats eller ett område, 
inte enbart ett stationshus. 

Stationsanläggning 

Den fysiska anläggning som finns inom en station och som behövs för att upprätthålla 
den samlade stationsfunktionen. 

Stationshus 

Byggnad som ligger i anslutning till en station och inrymmer en eller flera funktioner 
t.ex. väntutrymmen, toaletter och annan service. 

Taktil tavla 

Informationstavla utformad för synskadade. Informationen är uppbyggd i flera lager i 
form av reliefer. 

Tidtabell 

Visar trafikutbudet i tryckt eller digital form. 

Tidtabellskassett 

En tavla för tidtabell som monteras i väderskydd eller på stolpe. 

Tillgänglighet/Användbarhet 

Utformning eller anpassning av fordon och hållplatser som gör att olika 
resenärskategorier lätt ska kunna ta sig till hållplatsen, nyttja hållplatsen och kunna 
stiga på och av bussen smidigt. En fullt tillgänglig hållplats i Jönköpings län ska vara 
anpassad för resenärer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. 

Tur 

En bestämd sträcka som följer en tidtabell mellan två ändhållplatser på en linje. 

Turintervall, Turtäthet 

Tidsavståndet mellan två efter varandra följande turer på en linje. 

 

 

Viktig bytespunkt 

Begreppet används i Jönköpings länstrafiks hållplatsklassificering och avser en 
utpekad hållplats som servar ett omland (by eller samhälle) längs ett starkt 
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kollektivtrafikstråk för buss. Dit ska man kunna ta sig med cykel eller bil och parkera 
för att sedan resa vidare med buss. Samtliga tågstationer i länet tillsammans med 
Gislaveds busstation räknas som viktiga bytespunkter. 

Väderskydd 

Väderskydd för resenärerna, som är placerad på hållplatsen. Utseendet varierar med 
olika fabrikat och storlekar. 

Vändslinga 

Utrymme avsett för vändning av bussar i linjetrafik. 
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Postadress
Medborgarförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

Minnesanteckningar Lokal Arbetsmarknadsgrupp 
tisdagen den 25 februari 2020 kl 09.00-11.00

Närvarande:  Arnold Carlzon, ordförande medborgarnämnden
                        Fredrik Wallström, medborgarförvaltningen
                        Johan Weidenmark, arbetsförmedlingen 
                        Peter Hedfors, Finsam
                        Anna Sundberg, medborgarförvaltningen
                        Lotta Knutsson, medborgarförvaltningen
                        Carola Nordin, medborgarförvaltningen
                        Maria Johansson, BUF
                        Lena Peltomaa, vuxenutbildningen
                        Ingela Martinsson, sekreterare

Ordförande Arnold Carlzon hälsade oss välkomna. 
Representanter från kommunledning och näringsliv har 
meddelat förhinder. Dagordningen godkändes.

1. Information om pågående/avslutade projekt
Se nedan under punkt 5 Finsam

2. Information om förändringsarbete VAC
Medborgarförvaltningens besparingskrav innebär att VAC måste 
spara 5,8 miljoner vilket påverkar nuvarande verksamhet stort. Kvar 
kommer endast att bli sex koordinatorer som kommer att slås ihop 
med JCU:s sex koordinatorer. Det blir en gemensam verksamhet med 
en chef från 1/5 (Lotta Knutsson) vars mål är att vägleda deltagare till 
självförsörjning genom jobb eller studier, arbetsnamnet är Värnamo 
Jobbcenter. Flera avdelningar är redan avvecklade och det som är 
kvar i nuläget är montering och lite av systugan. En del av lokalytan 
är uppsagd. Förhandlingar pågår om uppsägning av personal. Det är 
stor oro både bland personal och deltagare. Vi lägger stort fokus på 
att jobba ut deltagare i praktikplatser i kommunen. Förvaltningarna är 
positiva till att ta emot praktikanter vilket är ett gemensamt ansvar för 
kommunen. Inriktningen i den nya verksamheten kommer att vara 

Medborgarförvaltningen
Värnamo Arbetsmarknadscenter
Ingela Martinsson, personal/löneadministratör
Telefon: 0370-37 70 93 (direkt)
E-post: ingela.martinsson@varnamo.se
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mer mot studier och bygga mot arbete. Viktigt att fortsätta samverkan 
med t ex AF, Vux och Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Önskemål 
om ett gemensamt vägledningscenter med VUX.

3. Information från Arbetsförmedlingen, statistik 
Johan Weidenmark presenterar Arbetsförmedlingens siffror, man kan 
se en tydlig ökning av arbetslösheten i riket det sista halvåret. Samma 
ökning ser vi i hela länet och för vår region. Det är fler kvinnor än 
män som är arbetslösa och dessa är till stor del lågutbildade och står 
långt från arbetsmarknaden. Dessa är en prioriterad grupp då insatser 
tidigare i större omfattning gått till män. Extratjänster har varit en bra 
insats men efter stoppet har det varit svårt att få igång dessa igen. 
Ungdomsarbetslösheten har minskat något men volymerna är inte så 
stora. Arbetsförmedlingen har minskat sin personal samtidigt som 
man indelat sig i två spår, arbetsgivare eller sökande. Mycket av 
resurserna går till AF-direkt men ca 80 % av de sökande hanteras 
lokalt då det är personer som behöver fördjupat stöd eller det krävs 
tolk. Samverkan mot kommun fungerar bra men är ansträngd och 
man har tvingats minska beredningsgruppen till varannan vecka mot 
tidigare varje vecka. Förmedlarna ägnar mer tid åt administration 
efter neddragning av stödfunktion. SIUS-uppdraget har fått ett 
tillskott av personal. Konjunkturen är jämn och det är inga stora 
varsel, osäkert hur Coronaviruset kommer att påverka våra 
underleverantörer. Bra kontakt med arbetsgivarna.

4. Information från Näringslivet
Ingen representant från Näringslivet. Viktigt att dessa är med på våra 
möten så vi får information och signaler till oss hur det ser ut på 
arbetsmarknaden.

5. Laget runt
Försörjningsstöd - Mottaget ser en ökning av folk som blivit 
uppsagda eller avslutad etablering. Ungdomar ingen ökning, ser ut att 
lösa sin situation. Nytt datasystem 6/5, kräver mycket jobb då man 
ska lägga in uppgifter och även utbildning i mars/april och man 
kommer då inte att hinna träffa klienter. Fokus kommer att ligga på 
utbetalning av försörjningsstöd, tydlighet vad som förväntas.
Integration:  Mottagandet lågt, rullar på, placering minskat till 33 
och vi klarar att ordna bostäder. Maria och Ulf Ericsson, 
bostadssamordnare har varit på Integrationsråd. 
Samhällsorienteringen har man ökat upp från 60-100 timmar. 
VAC se punkt 2. Fredrik informerade om att den första förhandlingen 
om kretsar för uppsägning av personal ajournerades då arbetsgivare 
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och fack inte kom överens. Nytt möte den 5/3 för att se om man kan 
hitta en överenskommelse.
JCU har just nu 50 deltagare, flera från stödboendet men även från 
årskurs 9. Målgruppen är ungdomar mellan 16-25 år och en 
målsättning att alla ska vara i en aktivitet om man inte går i skolan. 
Resultatet för 2019 är 50 personer utskrivna, 84 % har gått till jobb 
eller studier. Ett konstant flöde in/ut. Jobbar just nu mycket med att få 
ihop verksamhet och skapa ett gemensamt jobbcenter. Det kommer 
att bli riktade ferieplatser mot JCU för sommaren 2020.
BUF Det är 56 ungdomar i grundskolan som är s k hemmasittare men 
inget av dessa ärenden har kommit upp som ärende i nämnden. 
Handlingsplan och kartläggning för varje individ ska finnas. För 
gymnasiets del finns det 100 hemmasittare, dessa har stora särskilda 
behov. Förändrad syn på ansökningar till gymnasiet då bygg, el, vård 
och omsorg har ökat vilket är glädjande. Många är obehöriga och 
borde gå om 9:n, detta borde man kunna se långt tidigare och 
avhjälpa.
VUX intag av 20 st undersköterskeelever med början i mars. Arbetar 
med att hitta förberedande utbildningar i samverkan med andra 
kommuner. Ska spara 40 % i verksamheten, den är ej lagstadgad. 
Arbetsmarknadsutbildning Restaurang Kock/kallkök & Servering 
Storkök som bedrivs av Astar håller inte måttet då dessa elever inte 
klarar att jobba som kockar enligt kostchefen. AF bör titta över 
avtalet med Astar.
KS Ingen deltagare
Näringsliv Ingen deltagare
Finsam: Peter informerade om Finsam, se bifogat bildspel. Lotta 
Knutsson kommer att ersätta Fredrik Wallström i Beredningsgruppen, 
Fredrik går i stället in som ersättare när Carola Nordin lämnar sin 
tjänst på VAC. Lotta undersöker och lämnar förslag på någon som 
kan jobba med IPS 40 %, är idag vakant och det har varit svårt att få 
någon som vill jobba med det. Liselott Edvinsson slutar som 
processutvecklare i projekt Samverkan i GGVV, osäkert om tjänsten 
ska tillsättas.

Arnold tackade för bra diskussioner och positiva samtal och avslutade 
dagens möte.

6. Nästa möte
Tisdagen den 26/5 kl 09-11
Kallelse kommer

542



2020-03-16
4 ( 4 )

543



544



545



546



547



548



549



550



551



552



553



554



555



556



557



558



559



560



561



562



563



564



565



566



567



568



569



570



571



Skrivelse angående begränsning av smittorisk på grund av Corona

På grund av den nu mycket höga smittorisken av coronaviruset i Sverige är det mycket viktigt 
att kommunen gör sitt yttersta för att försöka begränsa smittan.

Det är viktigt att de kommunala verksamheterna där personalen arbetar med människor har 
tillräcklig tillgång till handsprit, och i de verksamheter där det behövs även handskar, för att 
sänka smittorisken. 

Med hänsyn till den kinesiska studie som pekar ut äldre personer med underliggande 
sjukdomar som överrepresenterade behöver de kommunala boendena stärkas upp med 
relevant omsorgs- och vårdutrustning samt skyddsutrustning för att begränsa smittan både 
bland personal och de äldre. Kommunen behöver också säkra att omsorgspersonal, och 
annan personal som berörs, kan hantera skyddsutrustning och annan utrustning på ett 
korrekt sätt. 

Det är också viktigt att vid in- och utgångarna på fastigheter där det bedöms röra sig mycket 
folk placera handsprit och även skriftlig information om vad man ska göra för att undvika 
smitta samt relevant kontaktinformation till berörda myndigheter som sätt upp vid in- och 
utgångar synligt. 

Vi föreslår därmed kommunstyrelsen besluta:

att uppdra åt berörda förvaltningar att verkställa skrivelsens ambitioner om att 
begränsa smittorisken, samt

att en bedömning om begränsning av besök hos äldre av närstående görs dagligen 
på grund av smittorisken.

Socialdemokraterna i Värnamo kommun 

Genom Azra Muranovic och Bo Svedberg

2020-03-10
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