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Plan för intern kontroll för tekniska utskottet 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll 26 oktober 2017 Kf § 218, 
skall nämnderna varje år anta en plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna 
kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, redovisas 
till tekniska utskottet.  

Förslag till plan för intern kontroll presenterades för tekniska 
utskottet 15 februari 2022. Tekniska utskottet beslutade att 
överlämna ärendet till kommande sammanträde.  

Förslag till granskningsområden för 2022 presenteras bifogat 
och utgörs av 18 kontrollområden.  

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna plan för intern kontroll för tekniska 
utskottet 2022.  

 

 

 

Annika Rosenqvist Jesper du Rietz 
Enhetschef Förvaltningschef 
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Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024 - 2027 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen har begärt att få in alla nämnders 
förslag på investeringsbudget för 2023 samt investeringsplan för 
åren 2024-2027 senast den 29 mars.  

Tekniska förvaltningen har gett en första information till 
tekniska utskottet vid sammanträdet 15 februari. Tekniska 
utskottet beslutade att godkänna informationen.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  överlämna ärendet till  nästkommande sammanträde.  

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Förslag till försäljning av Värnamo kommuns 
andelar av Brf HSB Gröndal exklusive två lokaler 
för förskoleverksamhet 
 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun äger 40 lägenheter, en servicelokal 
(Västrabo) samt två byggnader som utgör förskolan 
(Pepparmyntan) i Brf (bostadsrättsföreningen) HSB Gröndal i 
Värnamo, 

Bostäderna hyrs ut av tekniska förvaltningen i andra hand till 
privatpersoner och lokalen hyrs ut via interhyreskontrakt till 
omsorgsförvaltningen samt serviceförvaltningen. Pepparmyntan 
hyrs ut till barn- och utbildningsförvaltningen. 

Omsorgsförvaltningen valde att stänga sin verksamhet vintern 
2013/2014 och har därefter inte haft någon verksamhet i 
lokalerna. Det föranledde också att serviceförvaltningen var 
tvungen att stänga ner sitt kök. Internhyran belastar fortfarande 
förvaltningarna med cirka 2 miljoner kronor om året. 

Tekniska förvaltningen har fortlöpande utrett om andra 
verksamheter kan vara möjlig i lokalerna, utan framgång. 
Tekniska förvaltningen ser ingen strategisk betydelse eller 
behov av att ha kvar lägenhetsandelarna och servicelokalen. 
Vidare är ombyggnation till annan verksamhet svår att hantera 
då andelarna ingår i en större bostadsrättsförening.  

Bostadsrättsföreningen är intresserad av att köpa andelarna av 
kommunen till bokfört restvärde. Restvärdet är per den 31 
december 2021 cirka 7,7 miljoner kronor. Restvärdet kan 
komma att justeras fram till försäljning. Utredning kring 
momsjämkning måste utredas innan köpeskillingen fastställs. En 
skattejurist från revisionsföretaget PWC är anlitad. 
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Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  ge tekniska förvaltningen och fastighetschefen i uppdrag att 
sälja andelslägenheterna och servicelokalen i Brf HSB 
Gröndal till bostadsföreningen samt  

att  köpeskillingen ska utgöra fastställt restvärde inklusive 
momsjämkning. 

 

Stefan Åberg Jesper du Rietz 
Fastighetschef Förvaltningschef 
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Driftsbidrag för Stiftelsen Folkets Park för 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Folkets Park beviljas varje år driftsbidrag för sin 
verksamhet. Ändamålet för Stiftelsen Folkets Park är ”att 
handha driften av Folkets Park och att där bedriva bland annat 
barn och familjeverksamhet”. När det gäller Folkets Park är det 
kommunen som äger och har ansvaret för själva byggnaderna 
och marken.  

En årlig uppräkning av bidrag till stiftelserna görs i kommunens 
budget med 2 %. 

Stiftelsen Folkets Park fick 2021 driftsbidrag med 333 146 
kronor. En uppräkning med 2 % innebär ett driftsbidrag för 2022 
med 339 808 kronor. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Stiftelsen Folkets Park driftsbidrag för 2022 med 
339 808 kr. 

 

Dagmar Karlsson Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Driftsbidrag för Stiftelsen Forshedabadet för 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Forshedabadet beviljas varje år driftsbidrag för sin 
verksamhet. Ändamålet för Stiftelsen Forshedabadet är ”att äga 
och förvalta Forshedabadet, med därtill på anläggningen 
befintliga och tillkommande byggnationer i form av klubbstuga, 
kioskrörelse och dylikt”. En årlig uppräkning av bidraget till 
stiftelserna görs i kommunens budget med 2 %. 

Stiftelsen Forshedabadet fick 2021 driftsbidrag med  
1 020 224 kronor. En uppräkning med 2 % innebär för 2022 ett 
driftsbidrag med 1 040 628 kronor.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Stiftelsen Forshedabadet driftsbidrag för 2022 med 
1 040 628 kr. 

 

Dagmar Karlsson Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Driftsbidrag för Stiftelsen Solgården för 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Solgården beviljas varje år driftsbidrag för sin 
verksamhet. Ändamålet för Stiftelsen Solgården är ”att äga, 
upprusta och förvalta fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga 
byggnader och att bland annat tillhandahålla lokaler för 
ungdoms- och föreningsverksamhet”. 

En årlig uppräkning av bidraget till stiftelserna görs i 
kommunens budget med 2%. 

Stiftelsen Solgården fick 2021 driftsbidrag med 153 031 kronor. 
En uppräkning med 2 % innebär driftsbidrag för 2022 med 
156 091 kronor. 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bevilja Stiftelsen Solgården driftsbidrag för 2022 med 
156 091 kr. 

 

Dagmar Karlsson Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Utvärdering av badkort till simhallen för personer 
som omfattas av LSS 

 

Ärendebeskrivning 

Satsningen på att personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) ska få besöka simhallen 
utan att erlägga entréavgift initierades genom ett 
medborgarinitiativ och har varit igång sedan hösten 2019 på 
prov.  

Tekniska utskottet beslutade 9 februari 2021 att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att utvärdera resultatet av satsningen i 
slutet av 2021. Något beslut har inte fattats om huruvida 
satsningen ska fortsätta eller inte.  

Glädjande nog kan det konstateras att simhallen, trots stora 
svårigheter med pandemirestriktioner, har haft totalt 114 besök 
av personer med LSS-beslut. Simhallen har bara kunnat ha 
öppet för dem i tre månader under 2021. Under 2020 var det 
totalt 333 besök, men då kunde simhallen ha öppet för dem 
under nästan hela året. 

Antal personer med LSS-beslut som är medlemmar i simhallen 
har ökat under 2021 från 37 vid årets början, till 42 vid årsslutet. 
Det är mycket glädjande att kunna konstatera. 

Fritidsavdelningen misstänker att det har varit svårt för 
målgruppen att anpassa sig efter bokningsbara tider för bad då 
detta kräver mer planering hos den enskilda, varför 
förhoppningen är att kunna öka såväl besökare som medlemmar 
när 2022 går tillbaka till mer ”vanliga” förutsättningar. 

Fritidsavdelningen bedömer att satsningen har varit lyckad och 
att det är ett initiativ som det är angeläget att låta fortgå. Då 
målgruppen tidigare inte har varit en speciellt frekvent besökare 
i simhallen är bedömningen att de medel som fritidsavdelningen 
förlorar på utebliven intäkt för försäljning av entrébiljetter och 
årskort är ganska liten. Då det är en målgrupp som har stora 
utmaningar när det gäller att hitta aktiv, lustfylld, fysisk aktivitet 
och som är i extra stort behov av folkhälsobefrämjande insatser 
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ligger satsningen väl i linje med fritidsavdelningens 
övergripande målsättning. Satsningen behöver marknadsföras 
ytterligare för att nå fler i målgruppen. Resultatet av satsningen 
presenteras naturligt tillsammans med övrig besöksstatistik för 
simhallen årligen till tekniska utskottet.   

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen samt 

att  låta satsningen, som innebär att kommuninvånare som 
omfattas av LSS får besöka simhallen utan att erlägga 
entréavgift, fortsätta tills vidare.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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Information om idrottsskolan 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Idrottsskolan har genomförts under höstterminen 2021. 
Idrottsskolan är ett samarbete mellan Värnamo kommun och 
idrottsförbundet RF SISU Småland. Fritidsavdelningen har det 
övergripande ansvaret och RF-SISU Småland går in och hjälper 
till med föreläsare och arvode till föreningarna.  

Idrottsskolan är ett koncept där en målgrupp inbjuds att testa på 
olika idrotter. Alla i målgruppen blir inbjudna att delta under 
höstens eller vårens idrottsskola. För att erbjuda fler barn 
möjligheten till att delta kan barnen endast vara anmälda till 
antingen hösten eller vårens idrottsskola. Det har under våren 
2021 inte anordnat någon idrottsskola på grund av pandemin, 
därav är det ett lägre antal deltagande barn detta år. 

Idrottsskolan hålls till en låg kostnad så att ingen utesluts på 
grund av ekonomiska skäl. Målsättningen med idrottsskolan är 
att barnen ska se bredden av idrotten och prova sig fram. 
Idrottsskolan ska bygga på lek och ge allsidig träning. Den ska 
väcka ett intresse för fysisk aktivitet.  

Målgruppen höstterminen 2021 var alla barn i årskurs två. 
Inbjudan skickades hem till samtliga elever i den valda 
årskursen. Idrottsskolan kostar 150 kronor och då ingår T-shirt, 
vattenflaska samt ett diplom. Vid avslutning fikar barn och 
föräldrar ihop. Det var 64 barn som anmälde sitt intresse, det var 
23 barn som slutförde idrottsskolan.  

Under hösten medverkade Apladalens Basketklubb, 
friidrottsföreningen Wärnamo Sportklubb, dykarföreningen 
SDK Amfibia, Värnamo Innebandyklubb, Värnamo Hockey och 
Värnamo Tennisklubb i idrottsskolan. De idrotter barnen fick 
prova bestämdes utifrån föreningarnas intresse att vara med.  

Idrottsskolan inleddes under hösten med en digital föreläsning 
som Ulf Öller från RF SISU Småland höll i om barns idrottande. 
Vid första tillfället möttes barn och föräldrar upp och barnen 
fick T-shirt och vattenflaska.  
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Vid sista tillfället fick alla barnen diplom, goodiebag och fika 
tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna fick svara på en 
enkät efter idrottsskolans avslut.  

Det var tolv föräldrar som besvarade föräldraenkäten. 
Majoriteten var mycket nöjda med informationen om 
idrottsskolan. De upplever att idrottsskolan har hjälpt till att 
bredda deras barns intresse för idrott, flertalet barn vill börja på 
innebandy eller tennis. Det varierar mycket vilka idrotter barnen 
uppskattade. I det stora hela var alla idrotter uppskattade. Många 
tyckte att idrotterna genomfördes på ett bra och professionellt 
sätt.  

Några kommentarer från föräldrar: 
Hockey: ”Mycket engagerade ledare som ville rekrytera nya 
medlemmar.” 
Basket: ”Bra aktiviteter, barnet fick prova mycket.” 
Innebandy: ”Bra ledare (ungdomar). Representanter från 
flicklaget fanns på plats sista tillfället och informerade flickorna 
om VIK=Bra!” 
Dykning: ”Mycket engagerade ledare som ville rekrytera nya 
medlemmar.” 
Friidrott: ”Bra ordnat, många barn så kunde varit någon mer 
ledare.” 
 
Föreningarna tyckte de fick bra information från 
fritidsavdelningen när idrottsskolan genomfördes. Av de fyra 
föreningar som besvarade enkäten kan två föreningar tänka sig 
att vara med igen och två svarade kanske. 
Sammanställning av enkätsvar återfinns i bilagor.  

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen  

 

Maja Stenviken Johan Arvidsson 
Samordnare Fritidschef 
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Idro�sskolan HT -21

Jag är nöjd med informa�onen om Idro�sskolan före den började

Namn Antal %

Mycket 5 41,7

Ganska 6 50

Till viss del 0 0

Inte alls 1 8,3

Ingen uppfa�ning 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

Övrigt

Det saknades en del �der för vissa ak�viteter vid utskick

Info kom lite sent

Det hade varit bra med info kring vilken utrustning skulle ha med sig vid varje �llfälle. Det ska vara tydligt vad man måste
låna köpe eller vad klubben lånar ut.

Jag har få� det stöd jag behöver från fri�dsservice vid frågor?

Namn Antal %

Ja 10 83,3

Nej 0 0

Ingen uppfa�ning 2 16,7

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

Övrigt
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Idro�sskolan har hjälpt �ll a� bredda mi� barns intresse för idro�?

Namn Antal %

Mycket 5 41,7

Ganska 7 58,3

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Ingen uppfa�ning 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

Mi� barn tyckte det var roligt a� prova på:

- Friidro�

Namn Antal %

Mycket 4 33,3

Ganska 8 66,7

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Hockey
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Namn Antal %

Mycket 4 33,3

Ganska 2 16,7

Till viss del 2 16,7

Inte alls 2 16,7

Barnet deltog inte 2 16,7

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Basket

Namn Antal %

Mycket 2 16,7

Ganska 5 41,7

Till viss del 5 41,7

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Innebandy

Namn Antal %

Mycket 6 50

Ganska 4 33,3

Till viss del 2 16,7

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)
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- Dykning

Namn Antal %

Mycket 8 66,7

Ganska 3 25

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 1 8,3

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Tennis

Namn Antal %

Mycket 8 66,7

Ganska 1 8,3

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 3 25

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

Jag som förälder tyckte a� de olika sporterna genomfördes på e� professionellt sä� och passade mi� barn

- Friidro�
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Namn Antal %

Mycket 7 58,3

Ganska 5 41,7

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Hockey

Namn Antal %

Mycket 6 54,5

Ganska 4 36,4

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 1 9,1

Total 11 100

Svarsfrekvens

91,7% (11/12)

- Basket

Namn Antal %

Mycket 5 41,7

Ganska 6 50

Till viss del 0 0

Inte alls 1 8,3

Barnet deltog inte 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)
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- Innebandy

Namn Antal %

Mycket 7 58,3

Ganska 4 33,3

Till viss del 0 0

Inte alls 1 8,3

Barnet deltog inte 0 0

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Dykning

Namn Antal %

Mycket 7 58,3

Ganska 4 33,3

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 1 8,3

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Tennis
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Namn Antal %

Mycket 8 66,7

Ganska 1 8,3

Till viss del 0 0

Inte alls 0 0

Barnet deltog inte 3 25

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)

Vid hur många �llfällen deltog mi� barn på varje idro�?

- Friidro�

Namn Antal %

0 0 0

1 0 0

2 12 100

Total 12 100

Sta�s�k

Medelvärde 2

Median 2

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Hockey
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Namn Antal %

0 2 16,7

1 2 16,7

2 8 66,7

Total 12 100

Sta�s�k

Medelvärde 1,5

Median 2

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Basket

Namn Antal %

0 0 0

1 4 33,3

2 8 66,7

Total 12 100

Sta�s�k

Medelvärde 1,67

Median 2

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Innebandy
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Namn Antal %

0 0 0

1 4 33,3

2 8 66,7

Total 12 100

Sta�s�k

Medelvärde 1,67

Median 2

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Dykning

Namn Antal %

0 1 8,3

1 4 33,3

2 7 58,3

Total 12 100

Sta�s�k

Medelvärde 1,5

Median 2

Svarsfrekvens

100% (12/12)

- Tennis
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Namn Antal %

0 3 25

1 1 8,3

2 8 66,7

Total 12 100

Sta�s�k

Medelvärde 1,42

Median 2

Svarsfrekvens

100% (12/12)

Övrigt

Kunde inte deltaga på dykning och basket pga sjukdom, Tennis blev tyvärr bortglömd då den las �ll i e�erhand

Friidro�

Bra ordnat, många barnså kunde varit någon �ll ledare

Engagerade personer mö�e barnen. de svarade på frågor men rekryterade inte barnen på e� tydligt sä�.

Hockey

Bar uppdelning mellan erfarna åkare och lite mer nybörjare, Ak�vitet var uppbyggd som en vanlig träning men mer
anpassad vilket var bra.

Mycket engagerade ledare som ville rekrytera nya medlemmar

Bäst på a� bemöta, ta hand om och rekrytera.

Basket

Bra ak�viteter Barnet fick prova på mycket.

Inte så posi�vt bemötande, snarare avvisande mot oss föräldrar, bemötande av barnen var okej.

Innebandy
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Bra ledare, något blyga (ungdomar)Representanter från flicklaget fanns på plats sista �llfället och infromerade flickorna
om VIK= Bra!

Oengagerat, dessutom funkade inte hall�derna. två gånger fick ca 30 min spel och andra gången ca 45 min, Ingen info alls
om rekrytering.

Dykning

Deltog ej pga öroninflamma�on men fick erbjudande om a� komma och testa på e� annat �llfälle.

Mycket engagerade ledare som ville rekrytera nya medlemmar

engagerade människor tog hand om barnen, rekryteringen var tydlig.

Tennis

Deltog ej pga hinder i kalendern.

Bra bemötande av dem vi mö�e i hallen.

Skulle jag rekommendera idro�skolan för andra föräldrar?

Namn Antal %

Ja 11 100

Nej 0 0

Ingen uppfa�ning 0 0

Total 11 100

Svarsfrekvens

91,7% (11/12)

Har di� barn intresse a� börja på någon idro�?
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Namn Antal %

Ja, isf vilken? 8 72,7

Nej 3 27,3

Total 11 100

Svarsfrekvens

91,7% (11/12)

Ja, isf vilken?

Innebandy (hon har redan börjat)

Tennis

H*N sa a� det var roligt men lite trö�, kanske inte ännu

Tennis

Innebandy

Innebandy

Har börjar hockey e�er det �llfället, vill börja dykning

Hockey

Förslag �ll nästa idro�sskolan

Gymnas�k, cheersleding representanter från de olika förningarna för a� informera om sin idro�/klubb.Prov�llfällen på 2
�llfällen vid varje olika idro�er.

Allt är roligt, jä�ebra!

Längdskidor, orientering, konståkning

Vi har saknat informa�on från flera klubbar under �llfällena hos dem, Dom har inte berä�at om klubben eller
tränings�llfällena.

De föreningar som är med behöver veta vad som förväntas av dem. Ska de rekrytera eller visa upp sporten. Med tanke på
a� engamanget har varit så ojämnt från ledarnas sida så undrar man om det har framgå�, vilken anledning de olika
föreningar har varit med.

Det hade kunnat vara tydligare informa�on om vart man ska ta vägen vid varje sport

24



Idro�sskolan föreningar

Informa�on om Idro�sskolan från fri�dsservice före a� idro�sskolan började var?

Namn Antal %

Bra 2 50

Ganska bra 2 50

Ganska dåligt 0 0

Dåligt 0 0

Ingen åsikt 0 0

Total 4 100

Svarsfrekvens

100% (4/4)

Möjligheten a� få stöd från fri�dsservice vid frågor fungerade:

Namn Antal %

Bra 2 50

Ganska bra 2 50

Ganska dåligt 0 0

Dåligt 0 0

Ingen åsikt 0 0

Total 4 100

Svarsfrekvens

100% (4/4)

De svårigheter som vår förening upplevde var:

När vi körde e� av våra �llfälle höll vaktmästarna sam�digt på a� testa en ny gräsklippningsmaskin. Det var störande
både för de ak�va och för oss tränare då vi var tvungna a� hålla mycket fokus på säkerheten. I fram�den bör man all�d
säkerställa a� inget arbete pågår på arenan sam�digt som idro�sskolan pågår. Vi körde även prova på i egen regi förra
sommaren så det blev en väldigt hög belastning på våra tränare med både idro�skolan och egen prova på så avvägningen
om vi ska delta i även årets idro�sskola hänger på om vi känner a� våra tränare orkar med både och.

Var bara en miss mellan oss och kommunen. Vi fa�ade inte a� samma barn skulle komma två gånger. Men det var ingen
fara. Mvh Roger

Problem med �derna e�ersom det kom lag e�er halva �den vid e� �llfälle, Vi skulle varit fyra personer men vara bara 2.
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Det som all�d är svårt för ishockeyn är a� få �ll det med is�derna. Det är ont om dom.Det skulle behövas en isyta �ll.

Det pose�va som vår förening har få� ut av a� vara med i Idro�sskolan var följande:

Vi tränare tycker a� det har varit roligt a� ge barn möjligheten a� få testa på vår idro�. Några barn från idro�skolan har
också börjat i vår ordinare verksamhet.

Mer intresse för våran klubb.

Det var kul o lärorikt

Det är a� vi får träffa barn som vi förhoppningsvis kan inspirera �ll a� börja med hockey.

Skulle eran förening kunna tänka sig a� vara med i nästa års idro�skola:

Namn Antal %

Ja 2 50

Kanske 2 50

Nej 0 0

Total 4 100

Svarsfrekvens

100% (4/4)
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.20
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Information om riktlinje för föreningsmiljonen  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 18 januari i år att för 2022 
avsätta 1 miljon kronor till tekniska utskottet för 
aktiviteter i föreningar och stiftelser för att förbättra 
folkhälsan efter pandemin. Finansiering ska ske genom 
kommunstyrelsens anslag för föreningsmiljonen och 
uppföljning ska göras vid delårs- och helårsrapportering.  

Tekniska förvaltningen har skapat en riktlinje för 
bidraget, den finns bifogad. Riktlinjer antas av 
förvaltningschef.   

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Fritidschef Förvaltningschef 
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  Riktlinje - Föreningsmiljonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Förvaltningschefen tekniska förvaltningen 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Tekniska förvaltningen 
Dokumentansvarig: Fritidschef, Tekniska förvaltningen 

  

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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  Riktlinje - Föreningsmiljonen 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Värnamo kommun beslutade 18 januari 2022 att avsätta 1 
miljon kronor till tekniska utskottet för aktiviteter i föreningar och stiftelser för 
att förbättra folkhälsan efter pandemin.  

Många ideella föreningar har tappat många medlemmar och har svårt att hålla igång 
sin verksamhet. Detta får även konsekvenser på föreningarnas ekonomi. Många 
individer som slutar i förening riskerar att bli mindre aktiva och tappa delar av sitt 
sociala sammanhang.  

Syfte 
Stimulera alla föreningar till initiativ för aktivitet och rörelse för stärkt folkhälsa 
för alla, i en form som skapar en social gemenskap och ökar kunskapen om 
värdet av en hälsosam och aktiv livsstil för kommunens invånare.  

Mål 
Möjliggöra initiativ från föreningar med ambition att långsiktigt få fler i 
permanent aktivitet och rörelse och därmed förbättrad folkhälsa.  

• Skapa initiativ inom befintlig verksamhet riktat mot individer som 
slutat i föreningen eller som föreningen tidigare inte haft i sin 
verksamhet.  

• Skapa nya verksamheter för att föreningen ska kunna nå nya 
målgrupper.  

• Aktiviteter ska rikta sig till alla. Personer ska inte behöva vara medlem 
i förening för att föreningen ska få stöd för aktiviteten. 

• Aktiviteterna ska även, i möjligaste mån, utformas så att de skapar 
möten som ökar social samvaro, jämlikhet, jämställdhet och integration. 

• Kunskapen ska öka om värdet av en hälsosam och aktiv livsstil och 
genom det ska inspiration och motivation öka för fysisk aktivitet och 
rörelse. 

Organisation och ansvar 
Tekniska förvaltningens fritidsavdelning hanterar inkomna ansökningar och informerar 
föreningslivet om möjligheten att söka bidraget.  

Bidragsregler 
Bidragsberättigade organisationer 
Alla ideella föreningar med säte i Värnamo kommun. 
 
Målgrupper 

• Barn och ungdomar som slutat i föreningen under pandemin 
• Barn och ungdomar som är inaktiva och rör sig för lite utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se referenser i slutet av dokumentet) 
• Vuxna, med speciellt fokus på de som är inaktiva och rör sig för lite utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se referenser i slutet av dokumentet) 
• Daglediga, till exempel 65+ 

 
Ansökningsförfarande 
Ansökan lämnas på särskild blankett till fritidsservice på fritidsservice@varnamo.se 
eller skickas i fysisk form till Fritidsservice, Tekniska förvaltningen, 331 83 
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  Riktlinje - Föreningsmiljonen 

 

Värnamo. Hela blanketten måste vara fullständigt ifylld. Vid frågor kontakta Maja 
Stenviken på 0370–377170, maja.stenviken@varnamo.se eller Josefine Gunnarsson 
på 0370–378052, josefine.gunnarsson@varnamo.se .  
Bedömning av ersättning för initiativ görs av handläggare på fritidsservice och 
fritidschef. Värnamo kommun har tolkningsföreträde när det gäller beslut om att 
bevilja medel till ett initiativ och beslut om storlek på ersättning. Beslutet kan inte 
överklagas.  
 
Redovisning och utbetalning 
Resultat av initiativet i form av skapade aktiviteter och deltagartillfällen ska redovisas 
löpande, månadsvis. Detta för att kunna se att initiativen får avsedd effekt. Det skapar 
också möjligheter för föreningen att lyfta utmaningar som har uppstått i genomförandet av 
initiativet. Utbetalning sker när redovisning, på särskild blankett, inkommit till 
fritidsservice och bedömts som fullständig.  
 
Kriterier 

• Initiativet ska uppfylla de mål som satts upp för satsningen och rikta sig mot 
de målgrupper som definierats för satsningen. 

• Initiativet ska ha en ambition om att skapa en långsiktig verksamhet för 
aktuell målgrupp. 

• Det går att söka flera gånger, till exempel först för en initiering och prova på, 
och sedan för fortsättning mot permanent verksamhet. 

• Aktiviteten ska vara organiserad och ledarledd och det ska finnas en ansvarig 
för projektet hos föreningen. 

• Aktiviteten ska innehålla fysisk aktivitet/rörelse av något slag, minst en 
halvtimme per gång. 

 
Bidrag kan utgå för följande: 

• Lokal och planhyror – styrks genom bokning 
• Enkel (hälsosam) förtäring vid aktivitet – styrks med kvitto 
• Ledarersättning med 85 kronor per timme – styrks genom tidrapport 
• Aktivitetsbidrag enligt bidragsnormer, även för de mellan 7–20 år, som ej är 

medlemmar i föreningen – styrks genom närvarorapportering 
• Aktivitetsbidrag om 10 kronor per deltagartillfälle och person för de personer som 

är över 20 år – styrks genom närvarorapportering 
• Kostnadsfri förstärkning av hälsotema, via hälsocoach, vid initiering och större 

samlingar upp till två gånger per förening – styrks genom bokning 

Ansvarig 
Tekniska förvaltningens fritidschef.  

Uppföljning 
Riktlinjen följs upp i slutet av 2022.  

Referenser 
 

  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-01-18   

Justerare  

§ 21 Dnr: KS.2021.639 
 
Budget 2022 föreningsmiljonen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   för 2022 avsätta 1 000 000 kronor till tekniska utskottet för 

aktiviteter i föreningar och stiftelser för att förbättra 
folkhälsan efter pandemin 

att   finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för 
”föreningsmiljonen” samt 

att   uppföljning görs vid delårs- och helårsrapportering 2022. 
  
  
Ärendebeskrivning 
I Kommunstyrelsens driftbudget 2022 finns avsatt 1 000 000 
kronor för att stödja aktiviteter i föreningar och stiftelser för att 
förbättra folkhälsan efter pandemin, ”föreningsmiljonen”. 
Medel föreslås fördelas till tekniska utskottet för att genom 
fritidsavdelningen tillsäkra att medel använd enligt 
kommunfullmäktiges intention. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 4 januari 
2022 kommunstyrelsen besluta 
att   för 2022 avsätta 1 000 000 kronor till tekniska utskottet för 

aktiviteter i föreningar och stiftelser för att förbättra 
folkhälsan efter pandemin 

att   finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för 
”föreningsmiljonen” 

att   uppföljning görs vid delårs- och helårsrapportering 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska utskottet 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.54
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Information om planerat underhåll av fastigheter 
2022 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen vill informera tekniska utskottet om det 
planerade fastighetsunderhållet för 2022. Fastighetsavdelningen 
har planerat underhållet för kommunens fastigheter i förhållande 
till behov och ekonomi. 

Budgeten för 2022 är 15 miljoner kronor. Idag är underhållet 
planerat till 16,175 miljoner kronor. Planeringen är dynamisk 
över året och beror på om budgeterad kostnad per insats 
överensstämmer med den verkliga kostnaden. Beroende på 
utfallet justeras listan löpande under året.  

Till och med 23 februari 2022 har 657 000 kronor lagts på 
planerat underhåll.  

Planeringen av underhållet sträcker sig också över tid. Den 
planeringen är påbörjad och kommer att fortsätta under 2022. 
Målet är att kunna presentera det uppskattade behovet av 
underhåll de närmast fem åren för tekniska utskottet. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Samuel Skog Stefan Åberg 
Avdelningschef Bitr. Fastighetschef 
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Övrig information från förvaltningen 

 

Ärendebeskrivning 

1. Svar på fråga från Bo Svedberg (S) om vilka kostnader 
tekniska förvaltningen hittills har haft för 
exploateringsprojekt på Karlsdal 
Tekniska förvaltningen har gjort åtgärder inom VA (vatten 
och avlopp). Medel för detta har finansierats av serviskontot 
för VA. Pengar från detta konto används när nya 
anslutningar (serviser) skall till i befintligt VA-system. Det 
är anslutningar som i stort sett alltid ligger inom 
verksamhetsområde för olika tjänster (vatten, dagvatten och 
spillvatten) och som då måste anslutas till kommunens VA. 
Kostnaden för servisen är 1,75 miljoner kronor. 
 
I samband med detta gjordes en VA-sanering i Floragatan 
som är i nära anslutning till kvarteret Gladan i Karlsdal. 
Denna sanering var planerad att göras i nära anslutning och 
gjordes ett till två år tidigare än vad som var tänkt. Det hade 
varit mycket olämpligt att göra denna sanering när 
byggnationen hade kommit igång eller strax efter att de 
boende flyttat in i de nya husen. VA-saneringen kostande 
strax under 1,3 miljoner kronor, utöver kostnaderna för 
servisen. Detta ska således inte ses som en kostnad med 
anledning av exploateringen.  
 
Tekniska förvaltningen har även haft kostnader i samband 
med projekteringen. Förvaltningen har deltagit i 
detaljplanskede som sakkunniga i förvaltningens 
ansvarsområde, främst VA och gata/park. I detta ingår 
förprojektering av gata samt gång- och cykelvägar där 
merparten av tiden gått åt till att hitta gång/cykelvägslösning 
längs Västermogatan på den sträcka som idag saknar gång- 
och cykelväg fram till järnvägsundergången intill 
planområdet. Ett projekt som borde genomförts oberoende 
av planen. Kostnaderna är inte specificerade än, men ska inte 
betraktas som kostnader med anledning av exploateringen.    
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När det gäller investering i VA, förprojektering, 
detaljprojektering och genomförande har exploatören betalat 
merparten. Dock har kommunen projekterat och samkört 
investeringar i form av ledningssanering etcetera i det egna 
VA-nätet.  
 
I tekniska förvaltningens investeringsbudget finns 800 000 
kronor för utbyggnad av gatan, en åtgärd som inte är direkt 
kopplad till planen utan främst en trafikflödesgynnade 
åtgärd. Detta arbete påbörjas först efter att byggnationen står 
färdig. Kostnaderna för detta och andra eventuella åtgärder 
för att stärka detaljplaneändring med anledning av 
exploateringen är ännu inte klarlagd men budgeten är som 
sagt 800 000 kronor.  
 
Sammanfattningsvis belastas VA-kollektivet med kostnad 
för servisanslutning med 1,75 miljoner kronor. 
Skattekollektivet belastas med bedömd investeringskostnad 
på 800 000 kronor för gator och övrig infrastruktur, men 
något utfall finns inte än. VA-kollektivet kommer efter hand 
som kunder ansluts, erhålla intäkter som balanserar 
kostnaderna för servisinvestering och drift.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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