
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2020-09-29  1(2) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen 

Dag, tid: 2020-09-29, kl. 09:30 – ca 11:00 

Plats: Kf-salen 

Övrigt:  

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   

1 Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 

KS.2020.386  

2 Medborgarinitiativ - Porrfilter på förskolans och 
skolornas datorer/ipads/telefoner 

KS.2020.322  

Änmälan delegation 
3 Redovisning av delegationsbeslut KS.2020.524  

4 Tekniska utskottets protokoll  KS.2020.83  

Ärenden från utskottet 
5 Förslag till försäljning av fastighetsobjekt KS.2019.661  

6 Logotyp för Borgen Outdoor KS.2020.389  

Beredningsärenden 
7 Motion - Inför schemalagd skollunch i låg och 

mellanstadiet i kommunen 
KS.2020.119  

8 Slutrapport höga vattennivåer februari 2020 KS.2020.508  

9 Tidplan mål och budget 2022-2024 KS.2020.512  

10 Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering 

KS.2020.55  

11 Inköp av bokslutsmodul till ekonomisystem KS.2020.517  

12 Hyreskompensation barn- och utbildningsnämnden   

13 Hyreskompensation ny lokal - Högalid   
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14 Hyreskompensation ny lokal - Finngatan   

15 Hyreskompensation för medborgarförvaltningens 
lokaler i Polishuset 

KS.2019.521  

16 Hyreskompensation för Villa Villekulla förskola KS.2020.520  

17 Skrivelse om parkeringshus KS.2020.519  

Informationsärenden 
18 Kommundirektören informerar KS.2020.6  

19 Covid-19 KS.2020.215  

20 Meddelanden KS.2020.518  

21 Övriga ärenden   

 
 

Hans-Göran Johansson 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-22   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.386
  

  

 1 (3) 

Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun har gett EY i 
uppdrag att granska kommunens hantering och nyttjande av fordon. 

Revisorernas bedömning är att kommunens policy för fordon upp till 3,5 
ton, det administrativa systemet KomMa och det arbetssätt som finns på 
serviceförvaltningens logistikenhet ger goda förutsättningar för att uppnå 
en effektiv och ändamålsenlig fordonshantering i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut och gällande policy.  
 
I bedömningen konstateras dock att fordonshanteringen fortfarande inte 
sker i enlighet med kommunstyrelsens beslut från 2015 och den policy 
som kommunfullmäktige beslutade om i april 2019. Vidare kan den 
interna kontrollen stärkas genom systematiska och dokumenterade 
kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och 
drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte 
fullt ut har en ändamålsenlig hantering och nyttjande av fordon. 
 
Utifrån revisorernas bedömning och rekommendationer samt berörda 
förvaltningars svar konstateras att ambitionen med en central 
fordonshantering ska kvarstå och att fokus bör läggas på att säkerställa 
följsamheten till gällande policy. En bättre följsamhet uppnås bl a genom  
samsyn på definitionen av administrations- och skötseluppgifter, 
klarläggande vilka fordonstyper som policyn avser, enhetliga rutiner för 
inrapportering av fakturor i fordonshanteringssystem samt 
informationsspridning. Tidpunkten för en färdigställd revidering av 
policyn skjuts fram till 2023-01-01.  
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att alla fakturor rörande fordon upp till 3,5 ton skall registreras i ett gemensamt 
fordonshanteringssystem, 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.386
  

  

 2 (3) 

att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar kring 
gränsdragningen mellan administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter, 
 
att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar i syfte 
att klarlägga vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser, 
 
att avsteg från policyn skall särskilt lyftas till kommunstyrelsen,  
 
att en revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton skall vara klar senast 
2023-01-01 
 
att hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 skall uppdateras samt 
 
att berörda förvaltningar uppmanas att säkerställa systematiska och 
dokumenterade kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och 
drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil. 
 

Ulf Svensson  
Kommundirektör  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-22   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.386
  

  

 3 (3) 

Utredning 

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen 
för beslut, om det behövs. 

Riskbedömning   

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det 
perspektiv som förvaltningen/nämnden har.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-31   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.122
  

  

 1 (2) 

 

Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 

 

Ärendebeskrivning 

Granskningsrapport avseende bedömning av kommunens 
hantering och nyttjande av fordon och om den är ändamålsenlig. 

Kommunstyrelsen vill ha yttrande från servicenämnden, 
tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden innan 
ett svar lämnas till kommunens revisorer KS § 292, 
2020-08-11. 

Tekniska utskottet lämnar härmed följande yttrande till 
revisionsrapporten som lämnats 17 juni 2020. 

Tekniska förvaltningen hanterar enligt rapporten 185 fordon 
med registreringsnummer. Detta är arbetsbilar, lastbilar, 
traktorer och övriga arbetsfordon som krävs för verksamheten. 
Utöver dessa fordon är många av de 175 objekt utan 
registreringsnummer, det vill säga gräsklippare, ismaskiner med 
mera, inkluderade i förvaltningens fordonspark.  

Hantering av fordon och fordonssystem för hållbarhet innehåller 
flera dimensioner. Fordon i Tekniska förvaltningen är ofta 
specialutrustade och anpassade för verksamheten och körs på 
mindre sträckor än de i policyn angivna 1000 mil/år och de 
används längre än det i policyn högst angivna 5 år. En del av 
fordonen används upp till 10–15 år vilket ger en hög 
nyttjandegrad för fordonen, men ställer samtidigt höga krav på 
förarna och fordonsansvarig att följa schema för underhåll och 
service för att upprätthålla kvaliteten på fordonen samt en 
avvägning när fordon ska avvecklas kontra underhållas. 
Fordonen är även klassade som specialfordon och är därmed 
undantagna kravet på drivmedel som framgår i policyn. 
Merparten tankas på egen tankstation (HVO) på gårdsplanen på 
Förrådet med undantag för fordon i ytterområdena som sällan 
kommer in för att tanka på förrådet.  

Sedan rapporten publicerats har elektroniska körjournaler 
monterats in i de av förvaltningens fordon som berörs.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-31   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.122
  

  

 2 (2) 

Tekniska förvaltningen kommer i sin hantering av fordon arbeta 
med framkomna nedan rekommendationer och 
verksamhetsutveckling 

 Policy för fordon under 3,5 ton ska, årligen och vid 
uppdateringar, kommuniceras och följas upp med alla förare 
av fordon på Tekniska förvaltningen och följsamheten ska 
tas upp som en del i internkontrollen. 

 När dokumentet ”Hanteringsrutiner för förare av driftbil 
inom Värnamo Kommun” har uppdaterats i enlighet med 
rapportens utlåtande skall denna kommuniceras och följas 
upp med samtliga förare av fordon inom Tekniska 
förvaltningen. 

 Utveckla rutin för dokumenterade stickprovskontroller vid 
tankning av drivmedel vid egen tankstation  

 Dialog är påbörjad med Logistikenheten för att hitta 
samordningseffekter för att utveckla fordonshantering i 
enhet med fordonspolicyn. 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att godkänna informationen 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

 

 

 

Helena Nyberg Jesper du Rietz 
Kvalitets & utvecklingsansvarig Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

§ 195 Dnr: TU.2020.122 
 
Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att föreslå kommunfullmäktige att revidera policyn för fordon under 

3,5 ton 
Tekniska utskottet beslutar 
att godkänna informationen 
att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

 
Ärendebeskrivning 
Granskningsrapport avseende bedömning av kommunens 
hantering och nyttjande av fordon och om den är ändamålsenlig. 
 
Kommunstyrelsen vill ha yttrande från servicenämnden, 
tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden innan ett svar 
lämnas till kommunens revisorer KS § 292, 2020-08-11. 
 
Tekniska utskottet lämnar härmed följande yttrande till 
revisionsrapporten som lämnats 17 juni 2020. 
 
Tekniska förvaltningen hanterar enligt rapporten 185 fordon 
med registreringsnummer. Detta är arbetsbilar, lastbilar, 
traktorer och övriga arbetsfordon som krävs för verksamheten. 
Utöver dessa fordon är många av de 175 objekt utan 
registreringsnummer, det vill säga gräsklippare, ismaskiner med 
mera, inkluderade i förvaltningens fordonspark.  
 
Hantering av fordon och fordonssystem för hållbarhet innehåller 
flera dimensioner. Fordon i Tekniska förvaltningen är ofta 
specialutrustade och anpassade för verksamheten och körs på 
mindre sträckor än de i policyn angivna 1000 mil/år och de 
används längre än det i policyn högst angivna 5 år. En del av 
fordonen används upp till 10–15 år vilket ger en hög 
nyttjandegrad för fordonen, men ställer samtidigt höga krav på 
förarna och fordonsansvarig att följa schema för underhåll och 
service för att upprätthålla kvaliteten på fordonen samt en 
avvägning när fordon ska avvecklas kontra underhållas. 
Fordonen är även klassade som specialfordon och är därmed 
undantagna kravet på drivmedel som framgår i policyn. 
Merparten tankas på egen tankstation (HVO) på gårdsplanen på 
Förrådet med undantag för fordon i ytterområdena som sällan 
kommer in för att tanka på förrådet.  
Sedan rapporten publicerats har elektroniska körjournaler 
monterats in i de av förvaltningens fordon som berörs.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

Tekniska förvaltningen kommer i sin hantering av fordon arbeta 
med framkomna nedan rekommendationer och 
verksamhetsutveckling 
 Policy för fordon under 3,5 ton ska, årligen och vid 

uppdateringar, kommuniceras och följas upp med alla förare 
av fordon på Tekniska förvaltningen och följsamheten ska tas 
upp som en del i internkontrollen. 

 När dokumentet ”Hanteringsrutiner för förare av driftbil inom 
Värnamo Kommun” har uppdaterats i enlighet med rapportens 
utlåtande skall denna kommuniceras och följas upp med 
samtliga förare av fordon inom Tekniska förvaltningen. 

 Utveckla rutin för dokumenterade stickprovskontroller vid 
tankning av drivmedel vid egen tankstation  

 Dialog är påbörjad med Logistikenheten för att hitta 
samordningseffekter för att utveckla fordonshantering i enhet 
med fordonspolicyn. 

 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta  
att godkänna informationen 
att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-18   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.42
  

  

 1 (2) 

 

Yttrande från servicenämnden gällande- 
Granskning av hantering och nyttjande av fordon 

Servicenämndens ordförande beslut 3/2020 

Ärendebeskrivning 

EY (Ernst & Young) har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Värnamo kommun granskat kommunens hantering 
och nyttjande av fordon. Granskningens övergripande syfte är 
att bedöma om kommunstyrelsens hantering och nyttjande av 
fordon är ändamålsenlig. 

Kommunrevisionen har i egenskap av revisorer fått en 
genomgång av revisionsrapporten från EY och överlämnat 
revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande. 

Kommunstyrelsen har den 11 augusti 2020 § 292, beslutat att 
remittera revisionsrapporten till servicenämnden, tekniska 
utskottet och samhällsbyggnadsnämnden med svar senast den 15 
september 2020. 

 

Beslutsförslag 

Servicenämndens ordförande beslutar 

att godkänna logistikenhetens synpunkter såsom 
servicenämndens yttrande  

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

 

Haris Sibonjic 

                     Ordförande servicenämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-18   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.42
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Servicenämnden har gått igenom EY:s rapport angående 
kommunens hantering och nyttjande av fordon och vill framföra 
följande kommentarer. 

I rapporten menar EY att fordonshanteringen fortfarande ej sker 
i enlighet med kommunstyrelsens beslut från 2015. I detta kan 
servicenämnden inget annat än instämma. All administration av 
fordon under 3,5 ton ska administreras av logistikenheten vilket 
idag ej sker. 

Rapporten visar också att det arbetssätt som finns på 
logistikenheten ger goda förutsättningar för att uppnå en effektiv 
och ändamålsenlig fordonshantering i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut och att det är en brist att inte 
kommunstyrelsens beslut om en central fordonsadministration 
följs av samtliga nämnder och förvaltningar. 

EY bedömer i sin rapport att den interna kontrollen kan stärkas 
genom systematiska och dokumenterade kontroller avseende 
drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil. 
Logistikenheten gör redan idag sporadiska stickprov men ska ta 
fram en rutin kring detta för att utöka kontrollerna samt 
dokumentera dessa. 

EY nämner även dokumentet ”Hanteringsrutiner för förare av 
driftbil inom Värnamo kommun” bör uppdateras för att stämma 
överens med nuvarande arbetssätt och av kommunfullmäktige 
beslutad policy. Logistikenheten ska påbörja arbetet med att 
revidera dokumentet snarast. 

Som en del i nämndens följsamhet mot gällande policy finns i 
servicenämndens internkontrollplan för 2020 kontroll kring att  
besiktning sker av kommunens bilar samt kontroll av de 
administrativa kostnader och avgifter gällande samtliga bilar 
som logistikenheten ansvarar för. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-11  

Justerare 

§ 292 Dnr: KS.2020.386 
 
Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   remittera revisionsrapporten till servicenämnden, tekniska 

utskottet och samhällsbyggnadsnämnden, samt 
att   återrapporteras till kommunstyrelsen senast 15 september 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har 17 juni 2020 överlämnat  
revisionsrapport ”Granskning av hantering och nyttjande av 
fordon” till kommunstyrelsen för yttrande senast den                 
25 september 2020. 
 
Kommunfullmäktige, servicenämnden, tekniska utskottet och 
samhällsbyggnadsnämnden har fått revisionsrapporten för 
kännedom. 
 
Kommunstyrelsen vill ha yttrande från servicenämnden, 
tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden innan ett svar 
lämnas till kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Servicenämnden 
Tekniska utskottet 
Samhällsbyggnadsnämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-11  

Justerare 

§ 277    
 
Medborgarinitiativ, godkännande av 
kansliremisser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarinitiativen enligt nedan att besvaras senast den             

1 november 2020: 
 

1. Medborgarinitiativ – Porrfilter på förskolans och skolornas 
datorer/Ipads/telefoner; remiss barn- och utbildningsnämnden.           
Dnr KS.2020.322. 
 

2. Medborgarinitiativ – Gatubelysning mellan Guldbäcksvägen och 
Borgenvägen (Gröndalsleden); remiss tekniska utskottet.           
Dnr KS.2020.321. 

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska utskottet
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Porrfilter på förskolans och skolornas datorer/ipads/telefoner

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Hej, 

Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wifinätverk och digitala enheter i kommunens förskolor,
skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn vistas? 

På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. Porrindustrins
aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland annat genom popup
annonser, enkla sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%* av alla scener i nätporren våld och
de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. 

Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete med barn om
hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Polisen, NOAs, egen kartläggning**
visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet. Barnens MeTooupprop
#kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor
berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar
tjejer med referenser från sexuella övergrepp i porrfilmer. 

Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där
barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr. För porrfria zoner ska bli realitet är det
nödvändigt att kommunen: 
● Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wifinätverk och wifi
nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman. 
● Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala
enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som kommunen är
huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, bibiliotek. 

Nedan följer: 
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning 
2. Det är olagligt att exponera barn för porr 
3. Myter om porrfilter/teknisk lösning 

Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som kommunen ansvarar för
till porrfria zoner. 

Jag ser fram emot ert svar! 

Vänligen, Kommuninvånare 

1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i allmänna miljöer 

 
  

2020-03-19 
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

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

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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● Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde  porrens raka motsats
på alla punkter. ● Porrfilter/teknisk lösning och porrfri policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en
porrfri zon har ett mycket starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen samt åldersgräns på
alkohol och tobak. ● Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i nätporren våld mot kvinnor som stryptag,
slag, "gagging" och “ass to mouth”.* 

2. Det är olagligt att exponera barn för våld 

● Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att
vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga
när det gäller barn och våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda
barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i
artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e) 

Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av information och material
som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren. (unicef.se/barnkonventionen) 

● Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller väggen på skolor. Den
som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11) 

Digitala bilder och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade bilder med porr. 
● Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tvlag (2010:696), kapitel 5 paragraf
2) 

Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta om det saknas
porrfilter/teknisk lösning på wifinätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och mobiltelefon. 

● Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon
att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. 
(Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10) 

Om det saknas porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade sexuella övergrepp på
barn så kallad "barnporr" tillgängligt för barn på internet trots att tele och internetleverantörerna måste erhålla
filtrering. Det beror bland annat på att kvalitén på leverantörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är även ofta
omöjligt att fastställa identitet och ålder på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att deltagarna i
porrfilmer är offer för människohandel och saknar identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i 
porrfilmer för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt barnmode och filmas i miljöer som ser ut
som barnrum. 

● Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas. (Brott mot
allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c) 
Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag,
stryptag, “asstomouth” och “gagging”.** Det finns åtskilliga vittnesmål från lärare och förskolepedagoger som
berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för våldsporr genom popup
annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en
brottsplats.” En itmiljö som saknar porrfilter/teknisk lösning är varken bra för barn eller kommunanställda. 

3. Myter om porrfilter/teknisk lösning 
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Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad. Fakta: Det är enkelt att korrigera om
ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag. 

Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli. Fakta: Forskning från
Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om porr någon gång, detta gäller
både med och utan porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen. 

Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är
inte omöjligt att hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar tillgängligheten. 

Källor: 
*http://unizon.se/engageradig/resurserochmaterial/10sammanfattandepunkterfranforskningenompo rroch 
** https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbildoversexuellaofredanden.pdf 

Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen #porrfribarndom i november 2018. 
För mer information om barns ofrivilliga exponering för nätporr, barns porrkonsumtion och dess hälsokonsekvenser
för barn samt referenser till informationen ovan vänligen besök: 
https://www.porrfribarndom.se/ 

Skaffa porrfilter: 
https://porrfribarndom.se/skaffaporrfilter/

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn Efternamn
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Isabella Magnusson
Epost

isabella_k@hotmail.com

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

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

 
Postnummer

 
Postort

 

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

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

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

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

✔

✔
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-09-29 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 16/2020 gällande 
tf avdelningschef utvecklingsavdelningen.

2. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 17/2020 gällande 
tf förvaltningschef medborgarförvaltningen.

3. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 18-19/2020 
gällande riktlinjer.

4. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut     
nr 41-43/2020.

5. Redovisningschefens delegationsbeslut nr E2/2020 gällande 
beslut om anstånd med inbetalning av fordran.
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2020-09-17        Beslut 18/2020

Riktlinje för Värnamo kommuns 
webbplatser

Värnamo kommun har flera webbplatser. Varje webbplats är 
målgruppsanpassad och syftet med att dela upp i flera webbplatser är 
att underlätta för besökarna. 

Webbplatserna är en prioriterad kanal för kommunikation. De 
förmedlar en enhetlig bild av Värnamo kommun som plats där vi 
lever, bor, verkar och besöker, och tillhandahåller information och 
tjänster som målgrupperna har nytta av.

Att webbplatser och ett intranät är enhetliga och tillgängliga skapar 
trovärdighet och bidrar till att uppnå kommunens vision och 
övergripande mål.

Syftet med Riktlinje för Värnamo kommuns webbplatser är att 
klargöra ansvar, regler och syfte med webbplatser.

Riktlinjen för Värnamo kommuns webbplatser är härmed antagen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Kommunledningskontoret
Ulf Svensson
Kommundirektör
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2020-09-17        Beslut 19/2020

Riktlinje grafisk profil

En grafisk profil är samlade regler för hur vi ska använda logotyp, typsnitt 
och färger som organisationen har fastställt. Genom att använda profilen på 
rätt sätt skapar vi en enhetlig visuell identitet, där avsändaren är tydlig. 
Effekten blir att kommunikationen får bättre genomslag.

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvar, regler och styrande principer 
för den grafiska profilen. 

Riktlinjen grafisk profil är härmed antagen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Kommunledningskontoret
Ulf Svensson
Kommundirektör
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 FÖRTECKNING 
 

ÖVER BESLUT FATTADE AV EXPLOATERINGSCHEFEN/ 
EXPLOATERINGSINGENJÖREN/ EXPLOATERINGSHANDLÄGGARE MED STÖD AV  

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 16 april 2019 § 159. 

  
 
 

 
Nummer  DELGIVET 

KS 2020-08- 
41/20 Köpekontrakt Gulmossan 1  
42/20 Servitutsavtal till förmån för Pålslund 1 och Ljusseveka 2:1, 

nr S893, kommunen har rätt att anlägga och bibehålla VA-
ledningar inom ett område av Tånnö 1:5. 

 

43/20 Köpekontrakt Gulmossan 2.  
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Riktlinje Värnamo kommuns 
webbplatser 
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Riktlinje Värnamo kommuns webbplatser 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fastställd av: Kommundirektör 
Dokumentet gäller från: 2020-09-17 
Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar 
Dokumentansvarig: Kommunikationsansvarig 

  

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 Värnamo kommuns webbplatser 

 

 

 

Bakgrund 
Värnamo kommun har flera webbplatser. Varje webbplats är 
målgruppsanpassad och syftet med att dela upp i flera webbplatser är att 
underlätta för besökarna. 

Webbplatserna är en prioriterad kanal för kommunikation. De förmedlar en 
enhetlig bild av Värnamo kommun som plats där vi lever, bor, verkar och 
besöker, och tillhandahåller information och tjänster som målgrupperna har 
nytta av. 

Att webbplatser och ett intranät är enhetliga och tillgängliga skapar 
trovärdighet och bidrar till att uppnå kommunens vision och övergripande mål. 

Syfte 
Syftet med Riktlinje för Värnamo kommuns webbplatser är att klargöra ansvar, 
regler och syfte med webbplatser. 

Organisation och ansvar 
Kommundirektören ansvarar för dokumentet Riktlinje för Värnamo kommuns 
webbplatser. 

Alla webbplatser i Värnamo kommun ska använda publiceringsverktyget 
Sitevision. 

Kommundirektören är systemägare för publiceringsverktyget Sitevision, 
kommunikationsansvarig är systemansvarig och webbansvarig är 
systemadministratör. 

Den som publicerar material på webbplatserna ska ha fått utbildning i 
publiceringsverktyget samt känna till och följa denna riktlinje samt övriga 
rutiner för webbplatser. Webbansvarig har rätt att dra in behörighet för den 
som inte följer riktlinjen. 

Beslut om eventuella avvikelser från det som sägs i denna riktlinje tas av 
webbansvarig och kommunikationsansvarig på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beskrivning av respektive 
webbplats 
 
Webbplatsen www.varnamo.se 
Syftet med www.varnamo.se är att presentera platsen Värnamo kommun. Här 
förmedlas upplevelser, evenemang och aktiviteter i kommunen, information 
om sådant som är unikt för platsen Värnamo kommun, intressanta företeelser 
med mera. 

Målgruppen är invånare, besökare, tänkbara inflyttare, företagare med flera. 
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Riktlinje Värnamo kommuns webbplatser 

Webbplatsen kommun.varnamo.se 
Webbplatsen kommun.varnamo.se vänder sig i första hand till kommunens 
invånare. Den tillhandahåller service och informerar om kommunens 
verksamheter. 

Invånare ska enkelt och snabbt få svar på sina frågor, få den service de 
förväntar sig och kunna utföra serviceärenden direkt på webbplatsen. De ska 
hitta den information de behöver för att ta del av kommunal service och känna 
sig delaktiga i utvecklingen av Värnamo kommun. 

För företagare och föreningar ska kommun.varnamo.se underlätta kontakten 
med kommunen. De ska ha möjlighet att utföra serviceärenden direkt på 
webbplatsen. 

Miniwebbplatser och kampanjwebbplatser 
För att målgruppsanpassa och förenkla för mottagaren kan en verksamhet starta 
miniwebbplatser eller kampanjwebbplatser. Det är kommunikationsansvarig 
som i samråd med webbansvarig och kontaktcenterchef beslutar om 
miniwebbplatser och kampanjwebbplatser. De beslutar också rollfördelning för 
webbplatserna. 

Miniwebbplatser och kampanjwebbplatser ligger under kommun.varnamo.se 
och har ett alias. 

Detta gäller en verksamhet som har behov av att publicera stora mängder 
information på kommun.varnamo.se eller ett projekt, en händelse eller liknande 
som är aktuell under en tidsbegränsad period och har behov av specifik 
information under den tiden. 

Övriga webbplatser 
Särprofilerad verksamhet har rätt att ha webbplatser med egen grafisk profil, 
egen struktur och egna mallar. Kopplingen till Värnamo kommun ska vara 
tydlig: nedre delen av sidfoten ska vara lika på alla webbplatser och innehålla 
kommunens logotyp samt länk till kommun.varnamo.se och 
www.varnamo.se. Kommunstyrelsen beslutar vem som får vara särprofilerad. 

En person eller funktion utses som webbplatsansvarig och för den egna 
webborganisationen. 

Mål, syfte, målgrupp, ansvarsfördelning och målgrupp ska dokumenteras. 

Intranätet Nettan 
Intranätet Nettan är ett verktyg för den interna kommunikationen samtidigt 
som det är ett viktigt arbetsredskap för medarbetare och chefer. Målgruppen 
är alla anställda i Värnamo kommun. 

Nettan är startsida i kommunens standardwebbläsare. 

Syftet med Nettan är dels att tillhandahålla verktyg för det dagliga arbetet, 
dels att informera och skapa dialog om viktiga händelser, fakta och nyheter. 
Medarbetare ska känna sig informerade och delaktiga i Värnamo kommuns 
utveckling. 

Intranätet Nettan är, förutom arbetsplatsträffar och chefer, den viktigaste 
kanalen för kommunikation mellan 

 arbetsgivare och medarbetare 
 chefer och medarbetare 

50

http://www.varnamo.se/
http://www.varnamo.se/


5 ( 9 ) 
Riktlinje Värnamo kommuns webbplatser 

 medarbetare och medarbetare. 

Nettan förmedlar bilden av Värnamo kommun som arbetsplats och 
arbetsgivare. 

Starta ny webbplats 
För att förenkla för besökare kan verksamheter eller aktiviteter behöva egen 
webbplats, miniwebbplats eller kampanjwebbplats. Detta motiveras av 
målgruppens behov. Önskemål om egen webbplats prövas och godkänns av 
kommunikationsansvarig på kommunledningsförvaltningen och berörd 
förvaltningschef i samråd med webbansvarig och kontaktcenterchef. 

Webbansvarig på kommunledningsförvaltningen projektleder, samordnar och 
koordinerar planering och utformning av nya webbplatser vad gäller struktur 
och tillgänglighet enligt aktuella styrdokument tillsammans med en 
projektgrupp och eventuell extern konsult. Webbansvarig hjälper till med att 
starta arbetet och ansvarar sedan för utbildning och support. 

Kopplingen till Värnamo kommun ska vara tydlig: nedre delen av sidfoten 
ska vara lika på alla webbplatser. 

En person eller funktion utses som webbplatsansvarig. Mål, syfte, målgrupp, 
ansvarsfördelning och målgrupp ska dokumenteras. 

Tillgänglighet 
Allt material på webbplatserna ska uppfylla kraven i lagen om tillgänglig, 
offentlig digital service och anpassas till målgrupperna. Det innebär till 
exempel att vi använder ett enkelt språk och att layout och bilder anpassas till 
att det visas i digitala enheter. Layout och funktioner ska vara tydliga även för 
personer med funktionsvariationer och fungera från de vanligaste 
webbläsarna. 

Varje webbplats ska ha ett tillgänglighetsutlåtande, som beskriver de 
undantag från tillgänglighetsreglerna som vi anser att vi måste göra. 

Webbplatserna ska vara responsiva, det vill säga anpassa sig efter den enhet 
där den visas. 

Rutiner och regler 
Övergripande 

Alla webbplatser i Värnamo kommun ska 

 följa Riktlinje för grafisk profil och Policy för kommunikation och 
information i Värnamo kommun, 

 följa rutiner och manualer för webbplatser, som finns på Nettan, 
 ha texter som motsvarar Språklagens krav på att vara vårdat, enkelt 

och begripligt, och som följer Värnamo kommuns skrivregler, 
 ha Värnamo kommun som tydlig avsändare, 
 hålla en jämn kvalitet och vara enhetliga vad gäller innehåll och 

funktion. 

På samtliga webbplatser ska detta finnas, och det finansieras via 
kommunledningsförvaltningens budget för kommunikation: 

 översättningsfunktion, 
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 plats för krisinformation, 
 statistik- och kvalitetssäkringsverktyg. 

Personuppgifter och bilder 

Alla bilder och annan information som innehåller personuppgifter, ska 
uppfylla kraven i GDPR  (General Data Protection Regulation). 

De personer som enkelt kan kännas igen på bild eller film som publiceras på 
webbplatserna ska godkänna att de medverkar. För den som är under 18 år 
gäller att vårdnadshavare ska ge sitt godkännande. 

När vi publicerar bild, film, teckning eller liknande ska fotografen eller 
upphovspersonen ha lämnat sitt samtycke till publiceringen. 

Mobilt först 
Värnamo kommuns webbplatser utformas enligt principen mobilt först, det 
vill säga byggs så att de utgår från en mobil användare vad gäller gränssnitt 
och design. Det innebär att vi prioriterar och lyfter fram det viktigaste, 
eftersom utrymmet är mindre i den mobila versionen än i desktop. Det 
förenklar för användaren och bidrar till en bättre användarupplevelse. 

Detta får inte finnas på webbplatserna 

Webbplatserna får inte innehålla material som 

 anses kränkande för ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, 
funktionsvariation, nationellt eller etniskt ursprung eller 
trosbekännelser, 

 skildrar våld, 
 kan uppfattas som stötande eller kränkande, 
 kränker annans upphovsrätt, varumärkesrätt, firmarätt med mera, 
 är pornografiska. 

I undantagsfall motiverar ämnets karaktär att vi frångår denna regel, men ett 
sådant beslut ska prövas av kommunikationsansvarig på 
kommunledningsförvaltningen. 

Ansvar och roller 
Kommunikationsansvarig på kommunledningsförvaltningen 

Har övergripande ansvar för innehåll på kommun.varnamo.se, 
www.varnamo.se och nettan.varnamo.se och budgetansvar för dessa 
webbplatser. 

Webbansvarig på kommunledningsförvaltningen 

 Ansvarar för att utveckla och samordna samtliga Värnamo kommuns 
webbplatser och har verktyg för att hantera detta. 

 Sammanställer statistik för webbplatser och analyserar denna. 
 Lägger upp nya sidor på samtliga Värnamo kommuns webbplatser.  
 Ansvarar för uppföljning och kontinuerlig kvalitetssäkring av 

tillgänglighetskraven. 
 Skriver tillgänglighetsutlåtande för samtliga Värnamo kommuns 

webbplatser och ansvarar för att de är aktuella. 
 Ansvarar för design, struktur och layout. 
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 Är kontaktperson mellan Värnamo kommun och upphandlad webb-
byrå. 

Webbplatsansvarig på respektive webbplats 

 Är kontaktperson med webbansvarig, 
 kvalitetssäkrar sin webbplats 
 ansvarar för den egna webbplatsorganisationen.  
 ansvarar för egna speciallösningar tillsammans med webbansvarig på 

kommunledningsförvaltningen, kostnader för detta belastar respektive 
verksamhet. 

Huvudredaktör i kontaktcenter 

Uppdaterar och kvalitetssäkrar information på kommun.varnamo.se och 
www.varnamo.se i samverkan med verksamheterna. 

Redaktör 

Lägger in information på webbsidor och publicerar nyheter på webbplatser 
utifrån den behörighet redaktören har tilldelats. 

Innehållsansvarig 

Har ansvar för utpekade sidor och informerar huvudredaktör på kontaktcenter 
eller redaktör när innehållet ska uppdateras. Går igenom innehållet minst 
varje halvår. 

Arbetsfördelning 
Kommunledningsförvaltningen 

 omvärldsbevakar och utvecklar med fokus på tillgänglighet, funktion 
och målgrupper, 

 ansvarar för struktur, layout, integreringar, sökoptimering och 
uppdateringar av systemet, 

 är delaktig i projekt för införande av nya system eller funktioner om 
de ska visas på webbplatsen, 

 följer upp, utvärderar och arkiverar, 
 tilldelar behörighet i publiceringsverktyget Sitevision, 
 utbildar i Sitevision, sköter supporten i Sitevision och stöttar 

redaktörer, 
 projektleder eventuella projektwebbplatser och webbplatser för 

särprofilerad verksamhet, 
 tar fram rutiner och manualer, 
 publicerar och kvalitetssäkrar, 
 ansvarar övergripande för information och nyheter, 
 publicerar material utanför kontaktcenters ordinarie öppettider, 
 lägger upp nya sidor på alla kommunens webbplatser, 
 publicerar krisinformation på samtliga webbplatser, 
 planerar, samordnar, publicerar och prioriterar inlägg på startsidan på 

kommun.varnamo.se och www.varnamo.se i samarbete med 
kontaktcenter.   

Värnamo kommuns kontaktcenter 
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 följer upp och föreslår utveckling av innehållet på 
kommun.varnamo.se och www.varnamo.se i samråd med 
webbansvarig, 

 publicerar serviceinformation på kommun.varnamo.se, 
 publicerar och uppdaterar innehåll på övriga sidor på 

kommun.varnamo.se och www.varnamo.se i samråd med 
förvaltningarna, 

 kvalitetssäkrar innehållet. 

Övriga förvaltningar 

 ansvarar för innehållet på sina respektive sidor och webbplatser och 
för inlägg i nyhetskanaler, 

 utser innehållsansvarig för varje sida, 
 utser vid behov webbredaktörer som publicerar material på en eller 

flera av förvaltningens sidor, 
 publicerar kallelser, protokoll och underlag för respektive nämnd, 

styrelse och kommunfullmäktige och innehåll i den digitala 
anslagstavlan. 

Medarbetare 

 har ansvar för att besöka Nettan två till tre gånger per arbetsvecka, 
helst varje dag, för att hålla sig informerad. 

Dokumentering, arkivering och 
gallring 
 
Webbplatserna (utseende, uppbyggnad och mallar) samt poster i 
nyhetsarkiven dokumenteras en gång om året och vid större förändringar. Det 
görs i form av skärmdumpar som sparas i PDF-format och skickas till 
kommunens centralarkiv för lagring. 

 
Bildarkivet är av stort värde att spara för framtiden, men hanteras som eget 
projekt. 
 
Databaser till exempel från enkäter samt e-post hos någon annan (skapad av 
exempelvis ett formulär), ska hanteras hos respektive 
informationsägare/mottagare och gallras ur Sitevision så fort som möjligt. 
 
Webbansvarig på kommunledningsförvaltningen ansvarar för dokumentering, 
arkivering och gallring av kommun.varnamo.se, www.varnamo.se och Nettan. 
Den som utsetts som ansvarig för annan webbplats ansvarar för 
dokumentering, arkivering och gallring på övriga webbplatser. 

Ansvarig 
Ansvarig för dokumentet är kommundirektören. Kommunikationsansvarig 
ansvarar för att dokumentet uppdateras vid behov, men minst varje 
mandatperiod. 

Uppföljning 
Kommunikationsansvarig ansvarar för att följa upp att webbplatser följer 
riktlinjerna och utvärderas enligt sina mål. Detta görs vid regelbundna träffar 
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med webbansvarig, kommunikatör på kommunledningsförvaltningen och 
informationskoordinator i kontaktcenter minst två gånger per år. Mätmetoder är 
medborgarundersökningen, medarbetarundersökningen och månadsrapporter 
för webb och intranät. 

Referenser 
Riktlinjen följer det som gäller i Policy för kommunikation och information, 
Riktlinje för grafisk profil, Policy för informationssäkerhet och Riktlinje för 
domäner i Värnamo kommun. 

Handbok med rutiner, checklistor och liknande för webbplatser finns på 
Nettan.  

Revidering 
Riktlinjen revideras senast 2021-12-31. 
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Fastställd av: Kommundirektör 
Dokumentet gäller från: 2020-09-17 
Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar 
Dokumentansvarig: Kommunikationsansvarig, Kommunledningsförvaltningen 

  

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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Bakgrund 
En grafisk profil är samlade regler för hur vi ska använda logotyp, typsnitt och 
färger som organisationen har fastställt. Genom att använda profilen på rätt sätt 
skapar vi en enhetlig visuell identitet, där avsändaren är tydlig. Effekten blir att 
kommunikationen får bättre genomslag. 

Syfte 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvar, regler och styrande principer för 
den grafiska profilen.  

Organisation och ansvar 
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för de övergripande principerna kring 
Värnamo kommuns grafiska profil. 

Kommunikationsansvarig på kommunledningsförvaltningen ansvarar för att förankra 
profilen i kommunens verksamheter och säkerställa att alla profilen. 
Kommunikationsansvarig ansvarar också för att den grafiska profilen hålls uppdaterad och 
är tillgänglig för medarbetarna. 

Kommunikatörer i Värnamo kommun ger råd om hur den grafiska profilen ska användas. 

Alla medarbetare i Värnamo kommun har ett ansvar för att den grafiska profilen används 
på rätt sätt. Profilen ska tillämpas vid all grafisk formgivning, till exempel 
presentationsmaterial, skyltar, brevmallar, annonser och profilkläder. Chefer har ett särskilt 
ansvar för att den egna verksamheten följer den grafiska profilen. 

Värnamo kommuns grafiska profil 
I dokumentet ”Grafisk profil för Värnamo kommun” (publiceras på Nettan) 
beskrivs mer utförligt vilka komponenter som ingår i den grafiska profilen 
och hur de ska användas.  

Komponenter 
Den grafiska profilen består av fyra komponenter: logotyp, typografi, färger och grafiska 
element. De utgör en stabil grund för vår visuella identitet. 

Logotyp 

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den består av en vapensköld och texten 
VÄRNAMO KOMMUN. Logotypen ska användas i alla sammanhang där Värnamo 
kommun är avsändare. Det skapar igenkänning och tydlighet. 

Typografi 

Hur bokstäverna ser ut avgör hur lättlästa de är i olika sammanhang. Genom att använda 
definierade typsnitt skapar vi konsekvens och harmoni i olika typer av 
kommunikationsmaterial och ökar läsbarheten. Vi använder typsnitten Arial, Times, 
Minora, Verdana och Open Sans (de två sistnämnda användes enbart på våra webbplatser). 

Färger 
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  Riktlinje grafisk profil

Värnamo kommun har två huvudfärger, blått och gult, som är hämtade från färgsättningen i 
logotypens vapensköld. Det finns också fyra komplementfärger. Genom att använda dessa 
spar vi igenkänning och särprägel. 

Grafiska element 

Grafiska element är komplement till logotypen och kan användas som dekoration. Vi har 
ett grafiskt element: vågen. Den kan användas i alla huvud- och komplementfärger. 

Symboler 

Värnamo kommun har bara en logotyp, skölden tillsammans med text. 

Ibland finns det behov av att ha en symbol för att förstärka ett budskap och hålla samman 
ett material. En sådan symbol tas fram tillsammans med kommunikationsansvarig och ska 
godkännas av hen. De godkända symbolerna finns i dokumentet ”Grafisk profil för 
Värnamo kommun”. 

Särprofilerad verksamhet 
Det kan finnas behov av att särprofilera en verksamhet. Ett sådant beslut fattas av 
kommunstyrelsen. En särprofilerad verksamhet har en egen grafisk profil. 

Budgetering 
Kostnader för revidering eller justering av den grafiska profilen tas ur budgeten 
för den centrala kommunikationsfunktionen. Kostnader som uppstår för att 
följa den grafiska profilen, till exempel att rätt logotyp används i 
verksamhetssystem och informationsmaterial, tas av respektive verksamhet. 

Ansvarig 
Kommundirektören är ansvarig för styrdokumentet Riktlinje grafisk profil 

Uppföljning 
Riktlinje grafisk profil ses över och uppdateras vid behov, men minst en gång per 
mandatperiod. Kommunikationsansvarig ansvarar för att det blir gjort. 

Referenser 
I dokumentet Grafisk profil för Värnamo kommun beskrivs mer detaljerat vad som ingår i 
den grafiska profilen och hur den ska användas. Dokumentet publiceras på Nettan. Där 
finns också mallar, tips och manualer för den som arbetar med grafiskt material. 

De verksamheter som är särprofilerade har dokument som beskriver deras grafiska profil 
och hur den används. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-06-09  

Justerare 

§ 169 Dnr: TU.2019.85 
 
Förslag till försäljning av fastighetsobjekt 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 

att  hos kommunstyrelsen ansöka om uppskov i avvaktan på 
dialog med kommunlednings förvaltningen och mark- 
och exploateringsavdelningen. 

     
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen redogjorde för förutsättningarna för uppdraget 
som kommunstyrelsen gett tekniska utskottet 2 juni 2020, KS 
§222, gällande kostnadsberäkning för rivning av fyra byggnader 
på fastigheten Sävrarp 1:112 i Rydaholm. 
 

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning presenterade        
10 december 2018 ett antal fastighetsobjekt för tekniska 
utskottet som kan avyttras eftersom de saknar såväl praktisk som 
strategisk betydelse. Alternativt att de av driftekonomiska skäl 
inte bör vara kvar i beståndet. Fastighetsavdelningen ser en 
besparingspotential i detta.  
 
En uppföljning med information gjordes för tekniska utskottet   
8 oktober 2019 där man redogjorde för de diskussioner som 
förts med berörda.  
 
Fastighetsförsäljning genomförs formellt av mark- och 
exploateringsavdelningen på uppdrag av kommunstyrelsen.   
 
Tekniska utskottet beslutade 26 november 2019, § 229 föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja ”Östhamra, Rydaholm – objekt nr 12600” med 
          fastighetsbeteckning Sävrarp 1:115, samt                                                             
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja 10 stycken marklägenheter med gatuadress 
          Skogsstigen 1A-K i Forsheda med fastighetsbeteckning 
          Forsheda 5:824, 5:108 efter samråd skett med omsorgs- 
          förvaltningen. 

  
Kommunstyrelsen beslutade 14 januari 2020, § 1 
att     återkalla kommunstyrelsens beslut 17 december 2019, § 442 
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja ”Östhamra, Rydaholm – objekt nr 12600” med 
          fastighetsbeteckning Sävrarp 1:112, samt                                                             
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja 10 stycken marklägenheter med gatuadress 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-06-09  

Justerare 

          Skogsstigen 1A-K i Forsheda med fastighetsbeteckning 
          Forsheda 5:82 efter samråd skett med omsorgs- 
          förvaltningen. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2020, § 222 
att   ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till förmån för 

bostadsändamål ändra gällande detaljplan berörande 
fastigheten Sävrarp 1:112 i Rydaholm, samt 

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att till kommunstyrelsen 
senast 25 augusti 2020 återkomma med kostnadsberäkning 
gällande rivning av fyra byggnader på fastigheten.  

  
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-06-02  

Justerare 

§ 222 Dnr: KS.2019.661 
 
Förslag till försäljning av fastighetsobjekt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till förmån för 

bostadsändamål ändra gällande detaljplan berörande 
fastigheten Sävrarp 1:112 i Rydaholm, samt 

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att till kommunstyrelsen 
senast 25 augusti 2020 återkomma med kostnadsberäkning 
gällande rivning av fyra byggnader på fastigheten.  

   
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning presenterade        
10 december 2018 ett antal fastighetsobjekt för tekniska 
utskottet som kan avyttras eftersom de saknar såväl praktisk som 
strategisk betydelse. Alternativt att de av driftekonomiska skäl 
inte bör vara kvar i beståndet. Fastighetsavdelningen ser en 
besparingspotential i detta.  
 
En uppföljning med information gjordes för tekniska utskottet   
8 oktober 2019 där man redogjorde för de diskussioner som 
förts med berörda.  
 
Fastighetsförsäljning genomförs formellt av mark- och 
exploateringsavdelningen på uppdrag av kommunstyrelsen.   
 
Tekniska utskottet beslutade 26 november 2019, § 229 föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja ”Östhamra, Rydaholm – objekt nr 12600” med 
          fastighetsbeteckning Sävrarp 1:115, samt                                                             
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja 10 stycken marklägenheter med gatuadress 
          Skogsstigen 1A-K i Forsheda med fastighetsbeteckning 
          Forsheda 5:824, 5:108 efter samråd skett med omsorgs- 
          förvaltningen. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 14 januari 2020, § 1 
att     återkalla kommunstyrelsens beslut 17 december 2019, § 442 
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja ”Östhamra, Rydaholm – objekt nr 12600” med 
          fastighetsbeteckning Sävrarp 1:112, samt                                                             
att     ge uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att 
          sälja 10 stycken marklägenheter med gatuadress 
          Skogsstigen 1A-K i Forsheda med fastighetsbeteckning 
          Forsheda 5:82 efter samråd skett med omsorgs- 
          förvaltningen. 
                                                                                            Forts.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-06-02  

Justerare 

Ks § 222 (forts) 
 
Lars Magnusson, mark- och exploateringschef redogjorde för 
förutsättningarna för uppdraget på kommunstyrelsens 
sammanträde 5 maj 2020, § 188 och kommunstyrelsen beslutade 
att godkänna informationen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 20 maj 2020 
kommunstyrelsen besluta     
att    ge ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att till 

förmån för bostadsändamål ändra gällande detaljplan 
berörande fastigheten Sävrarp 1:112 i Rydaholm  

att     ge ett uppdrag till tekniska utskottet att genomföra en 
projektering  och rivning av fyra av fem byggnader inom 
fastigheten samt 

att     tillföra erforderliga medel till tekniska utskottet för att 
genomföra erforderlig projektering och rivning enligt 
ovan. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslut skickas till: 
Mark- och exploatering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska utskottet
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

§ 197 Dnr: TU.2020.127 
 
Logotyp för Borgen Outdoor 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  ställa sig bakom regler för hur logotypen för Borgen Outdoor får 

användas, samt 
att   överlämna ärendet till kommunstyrelsen.   
 

 
Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen och destinationsenheten har tillsammans tagit fram 
ett koncept för aktivitetsområdet Borgen Outdoor i Värnamo kommun. 
För att marknadsföra och göra Borgen Outdoor känt lokalt, nationellt 
och internationellt vill fritidsavdelningen och destinationsenheten 
använda en logotyp för Borgen Outdoor. Logotyp som inte följer 
kommunens grafiska profil bedöms som särprofilering. Det är 
kommunstyrelsen som beslutar om särprofilering. 
 
Den 24 juni 2020 beslutade kommunstyrelsens ordförande att godkänna 
förslaget till logotyp för Borgen Outdoor och att den används. I samma 
beslut beslutade också kommunstyrelsens ordförande att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för hur logotypen får användas 
och redovisa den för kommunstyrelsen senast 30 september 2020.  
 
Den grafiska manualen beskriver hur logotypen /symbolen för platsen 
Borgen Outdoor ska användas. En handbok har tagits fram för att det 
ska vara enkelt att använda symbolen rätt, se bilaga 1. 
Symbolen får användas av alla som har för avsikt att marknadsföra 
platsen Borgen Outdoor. Den grafiska manualen har tagits fram 
tillsammans med kommunikationsansvarig och chef för 
destinationsenheten.  
 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta  
att  ställa sig bakom regler för hur logotypen för Borgen 

Outdoor får användas, samt 
att   överlämna ärendet till kommunstyrelsen.   
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.127
  

  

 1 (2) 

 

Logotyp för Borgen Outdoor 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsavdelningen och destinationsenheten har tillsammans tagit 
fram ett koncept för aktivitetsområdet Borgen Outdoor i 
Värnamo kommun. 

För att marknadsföra och göra Borgen Outdoor känt lokalt, 
nationellt och internationellt vill fritidsavdelningen och 
destinationsenheten använda en logotyp för Borgen Outdoor. 
Logotyp som inte följer kommunens grafiska profil bedöms som 
särprofilering. Det är kommunstyrelsen som beslutar om 
särprofilering. 

Den 24 juni 2020 beslutade kommunstyrelsens ordförande att 
godkänna förslaget till logotyp för Borgen Outdoor och att den 
används. I samma beslut beslutade också kommunstyrelsens 
ordförande att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram 
regler för hur logotypen får användas och redovisa den för 
kommunstyrelsen senast 30 september 2020.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att ställa sig bakom regler för hur logotypen för Borgen 
Outdoor får användas, samt 

Att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen.   

 

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef 
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.127
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Den grafiska manualen beskriver hur logotypen /symbolen för 
platsen Borgen Outdoor ska användas. En handbok har tagits 
fram för att det ska vara enkelt att använda symbolen rätt, se 
bilaga 1. 

Symbolen får användas av alla som har för avsikt att 
marknadsföra platsen Borgen Outdoor. Den grafiska manualen 
har tagits fram tillsammans med kommunikationsansvarig och 
chef för destinationsenheten.  

 

 

 

 

 

Bilagor: 

1. Handbok för logotyp Borgen Outdoor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
3. Ordförandebeslut

84



Grafisk manual 
Så här använder du symbolen för Borgen Outdoor
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Symbol för Borgen Outdoor

Det här dokumentet beskriver hur symbolen för platsen 

Borgen Outdoor ska användas. Dokumentet har tagits fram 

för att det ska vara enkelt att använda symbolen rätt.

Om du har frågor om symbolen eller behöver få tillgång till 

symbolen, hör av dig till Hanna Häljestig, kommunikatör på 

tekniska förvaltningen eller Anita Johansson, 

kommunikationsansvarig i Värnamo kommun. 

Dokumentet ska ses över och eventuellt revideras senast 

2021-12-31. 

En gemensam bild

Symbolen har tagits fram av Värnamo kommun tillsammans 

med föreningar som är aktiva i området Borgen Outdoor. 

Detta för att tillsammans berätta om, marknadsföra och göra 

Borgen Outdoor känt lokalt, nationellt och internationellt.

Begreppet outdoor är vedertaget i besöks- och 

friluftssammanhang.
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Symbolen - fri att använda 

Symbolen får användas av alla som har för avsikt att 

marknadsföra Borgen Outdoor som geografisk plats. 

Använd gärna symbolen vid olika aktiviteter och 

evenemang!

Även om regelverket är väldigt fritt för att det ska vara 

enkelt att använda symbolen, så finns det några regler:

- beskär inte symolen

- vrid inte på symbolen

- byt inte färg på symbolen. 
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Olika varianter

Symbolen finns i två olika varianter, svart och vit.  

Symbol svart

Den svarta varianten används på vita eller ljusa bakgrunder.

Symbol vit 

Den vita varianten används på svarta eller mörka 

bakgrunder. 

Placering

Symbolen får placeras så som användaren tycker

är lämpligt. Dess form och utseende gör att den

med fördel kan placeras på en bild. 

- Tänkt på att det blir snyggast om det alltid finns ett 

område runt symbolen som är fritt från text och andra 

grafiska element.

- Tänk också på att symbolen inte ska göras för liten. 

Detta för att säkra läsbarhet och tydlighet.
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Hur du kan använda 
symbolen i ditt eget material

Det ska tydligt framgå vem som är avsändaren. Meningen är 

inte att symbolen för Borgen Outdoor ska ersätta befintliga 

logotyper. Logotyp, vilken visar vem avsändaren är måste 

också vara med. 

Hur får jag tag i symbolen?

Hör av dig till Hanna Häljestig, kommunikatör på tekniska 

förvaltningen eller Anita Johansson, 

kommunikationsansvarig i Värnamo kommun. 

Du får den i olika varianter, både webb och tryck. 

Ny naturpark
med temat friluftsliv!

Hoppas
vi ses!

Tid: 13.0 - 14.00

Plats: Lille Mosse (nära Borgenstugan)
Exempel: Värnamo kommuns logotyp finns kvar på 

samma sätt som tidigare, men kompletteras med 

symbolen för Borgen Outdoor. Detta vid 

kommunikation som berör platsen Borgen Outdoor. 

Lördag 3 oktober 
inviger vi Lille Mosse!
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2020-09-23 

Dnr:KS.2020.389 
1 (1) 

   

   

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 

  

Logotyp för Borgen Outdoor 
 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut, nr 2/2020 
 
Ärendebeskrivning 

Fritidsavdelningen och destinationsenheten har tillsammans 
tagit fram ett koncept för aktivitetsområdet Borgen Outdoor i 
Värnamo kommun. 
 
För att marknadsföra och göra Borgen Outdoor känt lokalt, 
nationellt och internationellt vill fritidsavdelningen och 
destinationsenheten använda en logotyp för Borgen Outdoor. 
Logotyp som inte följer kommunens grafiska profil bedöms 
som särprofilering. Det är kommunstyrelsen som beslutar 
om särprofilering. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar 
att   godkänna förslaget till logotyp för Borgen Outdoor och 

godkänna att den används 
att   ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för 

hur logotypen får användas och redovisa dem för 
kommunstyrelsen senast 30 september 2020 

att   ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till budget för marknadsföring av Borgen 
Outdoor 2021 och 2022 och redovisa det för 
kommunstyrelsen senast 30 november 2021. 

 
 
 
 
Hans-Göran Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunkansliet 
Riitta Andersson, Kommunsekreterare 
Telefon 0370-377398 (direkt) 
E-post: riitta.andersson@varnamo.se 
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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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-22  

Justerare 

§ 80 Dnr: BUN.2020.217 
 
Motion - Inför schemalagd skollunch i låg och 
mellanstadiet i kommunen. 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
    
Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet det gröna har genom Jörgen Skärin inkommit med 
en motion daterad den 19 februari.  I motionen yrkar de på att 
kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att genomföra ett pilotprojekt att 
schemalägga skollunch och redovisa utfallet.  
Den 17 mars 2020 remitterade kommunstyrelsen motionen till 
barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden. 
Barn- och utbildningsnämnden anser att: 
Stora delar av det som motionen kring ett pilotprojekt för 
schemalagd skollunch förespråkar finns redan på våra låg- och 
mellanstadieskolor. 
 
I de fall det inte går att genomföra fullt ut beror det delvis på 
den trångboddhet som finns i våra skolmatsalar. 
 
Matsvinnet på våra låg- och mellanstadieskolor är mycket lågt i 
förhållande till övriga serveringar inom kommunen. 

 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-04-16   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2020.217  

  

 1 (2) 

 

Motion  införa schemalagd skollunch på låg- och 
mellanstadiet. 
 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet det gröna har genom Jörgen Skärin daterad den 19 
februari inkommit med en motion.  I motionen yrkar de på att 
kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att genomföra ett pilotprojekt att 
schemalägga skollunch och redovisa utfallet.  
Den 17 mars 2020 remitterade kommunstyrelsen motionen till 
barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att: 

Stora delar av det som motionen kring ett pilotprojekt för 
schemalagd skollunch förespråkar finns redan på våra låg- och 
mellanstadieskolor. 
 
I de fall det inte går att genomföra fullt ut beror det delvis på 
den trångboddhet som finns i våra skolmatsalar. 
 
Matsvinnet på våra låg- och mellanstadieskolor är mycket lågt i 
förhållande till övriga serveringar inom kommunen. 

 

Beslutsförslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Helene Kristins Karin Kihlman Thornell 
Verksamhetschef Barn- och utbildningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-04-16   

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden   Dnr: 
BUN.2020.217  

  

 2 (2) 

 

Utredning 

Alla grundskolor i Värnamo Kommun har schemalagd lunchtid.  
På låg- och mellanstadieskolorna har alla skolor en bestämd tid 
som alla eleverna sitter ner och äter. Med eleverna finns en 
pedagog från klassens arbetslag. Tiden som man sitter ned är ca 
20 min, beroende på tillgången av platser i matsalen. Vi tänker 
att det är viktigt att det finns en gemensam tid för alla elever där 
man arbetar med lunchen som ett pedagogiskt inslag i 
utbildningen men också att det finns möjlighet till att anpassa 
lunchen utifrån elevens individuella behov. 
Flera av våra matsalar har platsbrist och är ej beräknade utifrån 
det elevantal som idag finns inskrivna, vilket innebär att det 
ibland kan bli stress vid lunchserveringen. 
Det finns fördelar med att ha en rast efter maten, då de elever 
som vill sitta lite längre, vill ha lite mer tid att äta på får 
möjlighet till det utan att ha klasskamrater som stressar dem. 
Barn behöver precis som oss vuxna olika lång tid på oss att äta 
en lunch. Det finns en pedagog med under hela den tid som 
eleverna äter sin lunch. Det kan även finnas elever som mår bra 
av att få en ”egentid” med en vuxen i samband med 
lunchserveringen. Det möjliggörs när det inte är så många kvar 
från klassen som äter. 
Matsvinnet på våra skolor är det viktigt att arbeta med, där får vi 
uppgifter från kostenheten att matsvinnet i matsalarna på 
grundskolan är väldigt lågt. Det genomfördes en 
matsvinnsmätning under vecka 20 2019, resultatet av den var att 
av 17 328 portioner som eleverna åt inom grundskolan var det 
381 som blev slängda i matsvinnet i matsalen, det motsvara ca 
2%. Serviceförvaltningens totala matsvinn ligger på ca 11%. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2020-08-19  

Justerare 

§ 70 Dnr: SN.2020.38 
 
Motion- Inför schemalagd skollunch i låg och 
mellanstadiet i kommunen 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att bifalla motionen 
    
Ärendebeskrivning 

                        Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan och detta står angivet i  
                        förarbetet till den nya skollagen. (Prop.2009/10:165, sid 872). 

Skolmåltider har funnits i Sverige i mer än 100 år. Syftet är att ge alla 
barn, oavsett socialekonomisk bakgrund, förutsättningar att gå i skolan 
och lära. Skolmåltiden är därmed än idag ett viktigt verktyg för att 
främja hälsa och utjämna socialekonomiska skillnader. Detta är i allra 
högsta grad aktuellt idag också utifrån Agenda 2030. 
Skolmåltiden kan även användas i skolans undervisning. Måltiden är en 
arena där många av skolans ämnen samspelar i praktiken, vilket kan 
bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt. Måltiden kan vara ett 
läromedel som doftar, smakar och berör. Frågor som hållbarhet, miljö 
och klimat är ämnen som också kan kopplas till skolmåltiden.  
Med hjälp av skolmåltiderna kan skolan på ett positivt och naturligt sätt 
främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos elever i alla åldrar. 
Att investera i bra måltider i skolan är att investera i hela verksamheten. 
Måltiderna har betydelse för elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar 
för att orka lära, faktorer som i slutändan påverkar skolresultaten. 
Skolmåltiderna är därför en viktig del av en bra skola och en värdefull 
resurs att ta vara på. 
En del i detta arbete är att jobba med schemalagda måltider. 
Måltidsverksamheten har i många år förespråkat att schemalagd måltid 
införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär att lunchen 
förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja med lunch eller så 
tar man lunchen mitt i lektionen. Efter avslutad lunch fortsätter 
lektionen. Eleven går tillsamman med klassen och lärare och blandas 
inte ihop med rast. 
Enligt skollagen är skollunchen en del av utbildningen och därav har 
flera kommuner också hänvisat till just detta då man kan kräva av 
eleven att vara närvarande under skollunchen. Däremot kan man inte 
tvinga barnet att äta. 
För att minska stress och risken att elever äter för lite har vissa skolor i 
Sverige gått över till schemalagda måltider.  
Måltidsverksamheten tror att arbetet med schemalagda måltider kan ge 
ringar på vattnet och öka samarbetet och dialogen mellan elever, 
pedagoger och måltidspersonal. 
 
 
                                                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2020-08-19  

Justerare 

Sn § 70 (forts) 
 
Att det kräver en annan sorts planering och att det innebär förändringar 
är måltidsverksamheten medveten om då frågan har lyfts i tidigare 
diskussioner med barn och utbildningsförvaltningen. Att göra 
studiebesök hos kommuner där det har fungerat väl är också något som 
kan öka kunskapen och få råd om hur arbetet med ett pilotprojekt i 
Värnamo kommun skulle kunna formas. Arbetet kräver dock en vilja 
från berörda förvaltningar att gemensamt arbeta med frågan och 
måltidsverksamheten ställer sig positiv till ett pilotprojekt tillsammans 
med barn och utbildningsförvaltningen. 
 
 
 
  
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att bifalla motionen samt  
att överlämna ärendet vidare till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-10   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.38
  

  

 1 (4) 

 

Motion- Inför schemalagd skollunch i låg och 
mellanstadiet i kommunen. 
 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet de gröna inkom till kommunfullmäktige den 19 
februari 2020 med en motion samt ett yrkande om att 
fullmäktige ger barn och utbildningsnämnden i uppdrag att 
genomföra ett pilotprojekt att schemalägga skollunchen och 
redovisa utfallet. 

Kommunstyrelsen remitterade 17 mars 2020 ärendet vidare till 
barn och utbildningsnämnden att besvara motionen i samråd 
med servicenämnden senast 25 maj 2020.  

Måltidsverksamheten har i många år förespråkat att schemalagd 
måltid införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär 
att lunchen förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja 
med lunch eller så tar man lunchen mitt i lektionen. Efter 
avslutad lunch fortsätter lektionen. Eleven går tillsamman med 
klassen och lärare och blandas inte ihop med rast. 

Det finns många fina exempel på hur schemalagda luncher 
fungerar i praktiken och vilka positiva effekter det får på både 
måltidsmiljö, elevens psykosociala arbetsmiljö samt lärande. 
Det finns också positiva effekter för elevens möjlighet att äta 
hälsosamt och få en positiv relation till mat och måltider. 

Att införa schemalagda måltider kräver ett gott samarbete 
mellan skola och måltidsverksamhet och det kräver förändrade 
arbetssätt och nya rutiner. Men de positiva effekterna av att 
schemalägga måltiden tror måltidsverksamheten överväger 
svårigheterna att få till schemalagda måltider, 

Måltidsverksamheten är därför positiva till att tillsammans med 
barn och utbildningsförvaltningen, genomföra ett pilotprojekt. 

 

 

 

97



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-10   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.38
  

  

 2 (4) 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

Byt ut denna text mot din/dina att-satser.  

Ange tydligt när beslutet ska vara genomfört, vem som ska 
genomföra och med vilka resurser.  

Tänk på att fetmarkera ”att”. Gör ny rad efter varje att-sats. 

 

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson 
Måltidschef Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-10   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.38
  

  

 3 (4) 

Utredning 

  

Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan och detta står 
angivet i förarbetet till den nya skollagen. (Prop.2009/10:165, sid 
872). 

Skolmåltider har funnits i Sverige i mer än 100 år. Syftet är att 
ge alla barn, oavsett socialekonomisk bakgrund, förutsättningar 
att gå i skolan och lära. Skolmåltiden är därmed än idag ett 
viktigt verktyg för att främja hälsa och utjämna 
socialekonomiska skillnader. Detta är i allra högsta grad aktuellt 
idag också utifrån Agenda 2030. 

Skolmåltiden kan även användas i skolans undervisning. 
Måltiden är en arena där många av skolans ämnen samspelar i 
praktiken, vilket kan bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt. 
Måltiden kan vara ett läromedel som doftar, smakar och berör. 
Frågor som hållbarhet, miljö och klimat är ämnen som också 
kan kopplas till skolmåltiden.  

Med hjälp av skolmåltiderna kan skolan på ett positivt och 
naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos 
elever i alla åldrar. 

Att investera i bra måltider i skolan är att investera i hela 
verksamheten. Måltiderna har betydelse för elevernas hälsa, 
trivsel och förutsättningar för att orka lära, faktorer som i 
slutändan påverkar skolresultaten. Skolmåltiderna är därför en 
viktig del av en bra skola och en värdefull resurs att ta vara på. 

En del i detta arbete är att jobba med schemalagda måltider. 

Måltidsverksamheten har i många år förespråkat att schemalagd 
måltid införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär 
att lunchen förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja 
med lunch eller så tar man lunchen mitt i lektionen. Efter 
avslutad lunch fortsätter lektionen. Eleven går tillsamman med 
klassen och lärare och blandas inte ihop med rast. 

Enligt skollagen är skollunchen en del av utbildningen och därav 
har flera kommuner också hänvisat till just detta då man kan 
kräva av eleven att vara närvarande under skollunchen. Däremot 
kan man inte tvinga barnet att äta. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-10   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.38
  

  

 4 (4) 

För att minska stress och risken att elever äter för lite har vissa 
skolor i Sverige gått över till schemalagda måltider. Se ett par 
exempel i bilaga 1. Det finns fler positiva effekter med 
schemalagda måltider så som: 

 Minskat matsvinn 
 Lugnare miljö i matsalen 
 Mätta elever ger lugnare lektioner 
 Bättre studieresultat då eleven får i sig tillräcklig 

näring  
 Relationsbyggande 
 Bättre hälsa när eleverna äter sin skollunch 
 Maten blir ett samtalsämne som också skapar 

nyfikenhet och medvetenhet 

 

Måltidsverksamheten tror att arbetet med schemalagda måltider 
kan ge ringar på vattnet och öka samarbetet och dialogen mellan 
elever, pedagoger och måltidspersonal. 

Att det kräver en annan sorts planering och att det innebär 
förändringar är måltidsverksamheten medveten om då frågan har 
lyfts i tidigare diskussioner med barn och 
utbildningsförvaltningen. 

Att göra studiebesök hos kommuner där det har fungerat väl är 
också något som kan öka kunskapen och få råd om hur arbetet 
med ett pilotprojekt i Värnamo kommun skulle kunna formas. 
Arbetet kräver dock en vilja från berörda förvaltningar att 
gemensamt arbeta med frågan och måltidsverksamheten ställer 
sig positiv till ett pilotprojekt tillsammans med barn och 
utbildningsförvaltningen.  
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Bilaga 1, Exempel från skolor som har infört schemalagda måltider. 

 

Ann-Christin Pinola, skolledare på Gustav Adolfsskolan, åk 6–9 i Alingsås: 
”Skolmåltiden är vårt guldägg!” 

HÄR PÅ GUSTAV ADOLFSSKOLAN har skolmåltiden blivit ett riktigt guldägg. Vi har upptäckt att det 
inte finns något bättre sätt att bygga relationer än just under en måltid. Det händer något när man 
sitter och äter tillsammans – något som aldrig skulle hända i ett klassrum, där både elever och lärare 
har sina roller. Och som definitivt inte händer om de vuxna går runt och agerar vakter i stället för att 
äta tillsammans med eleverna. Vi har sedan flera år tillbaka valt att schemalägga skolmåltiden.  

Det innebär att varje klass går till skolrestaurangen tillsammans med sin lärare och äter på 
lektionstid. En lektion kan antingen börja med lunch eller sluta med lunch. Vid längre lektionspass 
kan vi lägga lunchen mitt i lektionen i stället. Då äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas 
inte ihop med rast. Det gör att alla elever alltid äter! Alla äter kanske inte alltid så mycket, men 
eftersom de ändå sitter i skolrestaurangen i en halvtimme så kan de ju lika gärna äta något. Tidigare 
var det många som inte ens såg efter vad som serverades, utan gick direkt ut på stan i stället. När 
elever hoppar över lunchen eller ersätter den med godis, så märks det direkt i klassrummen. Ju mer 
blodsockret åker upp och ned, desto fler konflikter blir det. Nu har vi i stället fått lugn och ro i både 
klassrum, skolrestaurang och korridorer. Eleverna orkar med skolarbetet på ett annat sätt och 
presterar betydligt bättre. När vi lägger schemat i augusti utgår vi alltid från lunchen.  

Varje lärare har två schemalagda lunchpass i veckan, då de äter tillsammans med den klass som de 
just då undervisar. Deras uppgift är att under skolmåltiden samtala och bygga relationer med 
eleverna. Det ingår på så vis i ett av skolans viktigaste uppdrag: att lära ut ett humanistiskt och 
demokratiskt förhållningssätt och göra det genom praktisk handling varje dag. Att de flesta 
pedagoger väljer att äta i skolrestaurangen även när de inte har lunchen schemalagd tror jag beror 
på det goda sociala klimatet på skolan. Vi har en helhetssyn på verksamheten, där bemötandet är 
oerhört viktigt. För mig är det viktigt att som skolledare finnas tillgänglig för eleverna, och vid 
lunchtiden är det lättast att hitta mig och prata med mig. Just lunchen ser jag som det bästa möjliga 
tillfället att komma nära och verkligen tala med eleverna. Många klagar på skolmaten, även föräldrar 
kan ifrågasätta kvaliteten, men så är det inte hos oss längre. Vi bjuder alltid in den nya årskursens 
föräldrar till ett möte då vi bjuder på skollunch på kvällen. Efter det vet de hur bra maten faktiskt är. 
På vår skola levereras maten av en entreprenör. Det är klart att jag hade föredragit ett eget 
tillagningskök, inte minst för att få alla de där härliga matdofterna.  

Samtidigt visar detta att man inte måste ha ett eget kök för att integrera skolmåltiderna i 
verksamheten. Att utnyttja skollunchen, så som vi gör, innebär varken mera jobb eller ökade 
kostnader – tvärtom. Skolmåltiderna kostar mer per elev än alla andra läromedel i skolan. Då är det 
slöseri att inte använda dem som en pedagogisk resurs.” 

 

Detta är skolledare Ann-Christin Pinolas erfarenhet av de största vinsterna med att satsa på 
schemalagda skolmåltider:  

 Alla elever äter lunch i skolan.  
 Mer lugn och ro i klassrummen, vilket ger ökad koncentration.  
 Eleverna presterar bättre, vilket märks på skolresultaten.  
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 Färre konflikter – både i klassrum, korridorer och skolrestaurang. 
 Bygger bättre och tryggare relationer, vilket ger trevligare klimat.  
 Mindre stress under måltiden när lunch inte är lika med rast. 
 Minskad skadegörelse, både i och utanför skolan.  
 Väldigt litet tallriksvinn. 
 Skolans rykte är gott, personalomsättningen låg och kölistan lång. 

 Schemalagda luncher minskar matsvinnet Schemalagda luncher minskar matsvinnet 
Kostchef Jeanette Hademalm Ber, Strandskolan i Överkalix kommun; 
Schemalagda luncher minskar matsvinnet 

Strandskolan i Överkalix kommun har infört skollunch som ett ämne på schemat. Resultatet är 
minskat matsvinn, bättre matro och på sikt kanske även bättre studieresultat. Nu inspireras fler 
kommuner i Norrbotten att följa Överkalix exempel. Möt kostchef Jeanette Hademalm Berg. 

”Vi startade med schemalagd lunch höstterminen 2017. Vi hade jobbat med att minska svinnet redan 
innan men utan några rejäla resultat, idag kan vi se att matsvinnet minskat med hela 70 procent på 
mindre än tre år”, säger Jeanette Hademalm Berg, kostchef i Överkalix kommun.  

Kommunen började med en tidsstudie för att se hur länge eleverna åt skollunch. Resultatet visade att 
de yngsta satt 30–40 minuter, medan de äldre högstadieeleverna satt endast 12 minuter. ”Idag är 
den schemalagda skolmåltiden 20 minuter för de äldre och 30 minuter för de yngre”, säger Jeanette. 

Lunchen en pedagogisk resurs 

Jeanette menar att skolmåltiden är en pedagogisk resurs som det är viktigt att utnyttja.  

”Det sitter alltid en pedagog med vid bordet, uppgiften är att vara en god ambassadör för maten, 
berätta om råvarorna, äta enligt tallriksmodellen och se till att eleverna äter”, säger Jeanette.  

Matsvinnets minskning beror till stor del på att barnen värdesätter maten högre, men också på att 
kökspersonalen har mer tid att planera måltiderna och vet när eleverna kommer. Förut kunde de 
droppa in lite hur som helst under lunchen. Det blir också en lugnare matstund när eleverna inte 
rusar iväg för att få så lång lunchrast som möjligt.  

”Vi har istället en lång rast lite senare. Det gör att eleverna kan slappna av och inte ha så bråttom, de 
behöver inte kasta i sig maten. På en mätt mage sitter ett glatt ansikte och förhoppningsvis ger 
förändringen också bättre studieresultat”, säger Jeanette.  

Idag finns det ingen kö av hungriga högstadieelever vid korvkiosken på torget, vilket kunde vara fallet 
för några år sedan.  

”Det är också lugnare i klassrummen. Vi har helt enkelt mindre konflikter”, säger Jeanette. 

Teamwork för förändring 

Jeanette betonar att hela förändringen bygger på ett teamwork. Rektorerna ansvarar för 
schemaläggningen. I köket jobbar fem utbildade kockar. Pedagogernas uppgift är tydlig. Och eleverna 
har förstått och gillar upplägget. 

”Skola och kostverksamhet har ett gemensamt syfte, mätta barn är en grundförutsättning för att det 
ska fungera bra på alla övriga lektioner”, säger Jeanette.  

102



   

Kommunerna Haparanda, Luleå och Kalix har visat intresse för de goda resultaten som schemalagd 
lunch har inneburit för Överkalix.  

”Det tar tid, alla måste med på resan. Involvera pedagogerna och eleverna tidigt så att de förstår 
vikten av att äta tillsammans”, säger Jeanette. 

Favoritlunch skapade svinn 

Men, visst kan det fortfarande finnas tillfällen där det uppstår extra svinn. Tacolunchen på 
Strandskolan var en sådan. Skolans elevgrupp fick i uppdrag att undersöka varför komposttunnan var 
sprickfärdig med matrester efter tacolunchen. De rapporterade att det helt enkelt var så att tacos är 
så gott att eleverna tog för mycket och inte orkade äta upp, så det slängdes extra mycket vid dessa 
luncher. Elevgruppen fick då i uppdrag att berätta för sina kompisar att om det fortfarande slängdes 
så mycket vid tacoluncherna så skulle skolan inte kunna servera tacos längre.  

”Resultatet blev att svinnet efter lunchen minskade drastiskt och tacolunchen finns kvar. Eleverna 
förstod problematiken”, säger Jeanette. 

Investerat i skolrestaurangen 

Skolrestaurangen serverar två rätter dagligen, varav en är vegetarisk. Det mesta tillagas i 
skolrestaurangen och nästan 80 procent av livsmedlen är svenska.  

”Vi har också, i samråd med eleverna, satsat på fina fotomotiv på väggarna och investerat i en 
utflyttad serveringslinje för att det ska bli enklare att ta av maten”, säger Jeanette.  

På Strandskolan firade man också skolstarten lite extra genom att bjuda på grillbuffé nere vid Kalix 
älv.  

”Varför bara fira skolavslutningen och inte skolstarten? Både elever och personal 
tyckte att det kändes kul och välkomnande”, säger Jeanette. 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.508
  

  

 1 (1) 

Slutrapport höga vattennivåer februari 2020 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunledningen har Pär Liljeqvist, 
räddningstjänsten, upprättat en rapport över de åtgärder och 
erfarenheter som kan noteras i samband med höga vattenflöden i 
Lagan och Storån,i februari 2020. 

Av rapporten framgår bland annat att det förebyggande arbetet som 
genomförts sedan översvämningen 2004 var till stor nytta vid detta 
tillfälle och innebar begränsning av kostsamma skador vid denna 
händelse.  
Även den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts samt tydliga riktlinjer 
för inriktning- och samordningsfunktion (ISF) var till god nytta. 
Med detta som grund och de insatser som gjordes vid detta tillfälle 
kunde skadorna och samhällsstörningen begränsas. 

I rapporten finns ett antal förslag till åtgärder som är lämpliga att 
beakta i planering och förebyggande åtgärder för framtiden. 

Den totala kostnaden uppgår till 2,9 miljoner kronor. Arbetet som 
utfördes i Forsheda torde, enligt rapporten, kunna klassas som 
Rättningstjänsthändelse men kostnaden understiger den ”självrisk” 
som en kommun har. Därmed ses ingen möjlighet att erhålla bidrag 
utan kommunen för själv ta kostnaderna. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppmana berörda förvaltningar att beakta de förslag som lämnas i 
rapporten, 

att kostnaderna på sammanlagt 2 983 200 kronor ska belasta berörda 
förvaltningar 2020, samt 

att efter upprättat bokslut för 2020 föreslå kommunfullmäktige att dessa 
kostnader ska avräknas från nämndernas kostnader vid årets slut då reglering 
sker mot respektive resultatfond. 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör 
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Sammanställning kostnader Höga flöden; Lagan och Storån våren 2020

Totalkostnad tkr
Förvaltning KS TF SBF Kultur Summa

Personal 37,4 2 155,3 61,1 10,1 2 263,9

Övriga kostnader 0,0 707,9 11,4 0,0 719,3

Summa 37,4 2 863,2 72,5 10,1 2 983,2
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Rapport åtgärder och erfarenheter med anledning av höga 

vattennivåer och flöden i Lagan och Storån Värnamo 

kommun februari 2020 

Bakgrund 

I början av februari 2020 steg vattennivån i Lagan så att delar av Värnamo tätort översvämmades. 

Senare steg även nivåerna i Storån och delar av Forsheda översvämmades. Värnamo kommuns 

Tekniska förvaltning tillsammans med Räddningstjänsten utförde åtgärder för att reducera effekterna 

av översvämningarna. En Inriktnings- och samordningsfunktion startades upp för bland annat 

kunskapsöverföring mellan kommunens förvaltningar. En stab inrättades sedan för stöd till de 

beslutsfattare som arbetade med händelsen. 

 

Uppdrag och avgränsning 

Undertecknad har fått i uppdrag av kommundirektören i Värnamo kommun att sammanställa 

Värnamo kommuns åtgärder i samband med höga vattennivåer och flöden i Lagan och Storån i 

Värnamo kommun februari 2020. Rapporten kan ses som en del i rapporteringsskyldigheten utifrån 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Uppdraget innebär att kortfattat beskriva händelseförloppet, 

sammanställa erfarenheter och ge förslag till åtgärder med anledning av bortfallet. 

Rapporten ska vara offentlig i sin helhet. 

 

Metod 

Undersökningen bygger dels på intervju med nyckelpersoner och dels på en enkät som skickats ut till 

kommunens verksamheter. Till grund för undersökningen ligger också mötes och 

dagboksanteckningar från de olika förvaltningarna. 

 

Undersökningen utförd av 

Pär Liljekvist, Räddningstjänsten 

 

Utifrån rapporten föreslås Värnamo kommun att: 

• tillse att ISF är en naturlig del i arbete kring en händelse 

 

• tillse att Kontaktcenter involveras tidigt i händelsearbetet 

 

• Geodataavdelningen involveras tidigt i händelsearbetet 

 

• ta ställning till huruvida det ska finnas särskilda förvaltningsknutna presstalespersoner. 

 

• Värnamo kommun bör initiera en diskussion kring regleringen av de vattendrag som finns i 

kommunen. 

 

• någon form av mätutrustning, så kallade peglar, liknande den i Lagan ordnas i de övriga 

vattendragen i kommunen. 
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Förutsättningar för rapporten 
Geografi 

Lagan avvattnar ett område i södra delarna av Jönköpings kommun och passerar Vaggeryd och 

vidare till Värnamo. Efter Värnamo passerar den sjön Vidöstern och fortsätter genom orterna Lagan 

och Ljungby. Därefter fortsätter den ut i Kattegatt vid Laholm. Uppströms Värnamo är Lagan 

reglerad i några mindre privatägda dammar. 

Storån avvattnar ett område i norra delen av Gnosjö kommun/västra delen av Vaggeryds kommun. 

Storån passerar genom den grunda sjön Flaten och vidare genom Hillerstorp, förbi Forsheda och 

vidare ut i sjön Bolmen. 

 

 
Ungefärliga upprinningsområden för Lagan respektive Storån 

 

Lagans och Storåns avrinningsområden är nederbördsrika. I västra och södra delarna kan det falla 

900-1000 mm regn per år. Eftersom det inte finns några stora sjöar eller utjämnande magasin 

uppströms som dämpar kraftiga flöden kan vattendragen stiga snabbt. I normala fall är förloppet dock 

långsamt. 

 Eftersom Lagans lutning genom och nedströms Värnamo är marginell, bara 0,35 ‰, kan en kraftig 

vårflod eller ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan. I värsta fall 

kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i riskområden. 

Då Storån endast passerar i utkanten av Forsheda påverkar ån normalt inte samhället nämnvärt vid 

höga vattennivåer. 
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Förberedelser 

Värnamo kommuns tekniska förvaltning följer Lagans vattennivå i realtid. 

Handlingsplaner är utarbetade i det fall ån överstiger vissa stipulerade nivåer. 

Efter 2004-års översvämning genomfördes en översvämningskartering i samarbete med Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utifrån den har ett antal åtgärder i form av vallar för 

översvämningsskydd, backventiler för dagvatten mm utförts i centrala Värnamo. 

Värnamo kommun har på sin hemsida lagt ut information hur medborgaren kan förebygga skador vid 

översvämning. Likaså presenteras värden för Lagans vattennivå per centrala staden. 

 

 
MSB:s Översvämningskartering genom Värnamo tätort 

 

Planering av krishantering 

Värnamo kommun har tagit fram rutiner för bl a lokal Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). I 

rutinen framgår deltagande och formalia kring ISF:en. Inriktnings- och samordningsfunktionens 

huvuduppgift är att göra en gemensam bedömning av situationen, skapa en samlad lägesbild och vid 

behov träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder. 

Värnamo kommun har också genomfört en risk- och sårbarhetsanalys med brett deltagande. 

 

Händelsen i kronologisk följd 
I början av februari 2020 drar stormarna Ciara och Dennis fram över Götaland. Med dem följder stora 

regnmängder. 

 

Indikationer på att Lagans nivå stiger 
Onsdagen den 12 februari finner tekniska förvaltningen att Lagans nivåer börjar stiga oroväckande och 

påbörjar arbeta utifrån de framtagna handlingsplanerna. 

Arbetet innebär beställning av utrustning för att pumpa vatten från förutbestämda punkter, beställning 

av material för att skapa vallar/barriärer och att inventera den översvämningsmaterial Värnamo 

kommun köpt in, däribland översvämningsbarriärer. 

 Tekniska förvaltningen sätter ut en intern organisation för att hantera arbetet. 

På eftermiddagen kallar Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten till ett samverkansmöte. Mötet 

utmynnar i att Tekniska förvaltningen sköter arbetet själva och Räddningstjänsten kan vara 

behjälpliga. Räddningstjänsten får i uppdrag att informera det länsövergripande samverkansforumet F-

samverkan på deras kommande möte den 13 februari. 

 Räddningstjänsten förbereder sig genom att följa läges och se över pumpar mm för att kunna vara 

Tekniska förvaltningen behjälplig vid en akut situation. 

Tekniska förvaltningen tar också kontakt med Länsstyrelsens vattenexpert och informerar om läget. 

Via Värnamo kommuns kommunikationsavdelning skickas ett pressmeddelande ut om höga nivåer. 
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Från den 12 februari följer Tekniska förvaltningen Lagans nivåer även genom fysiska kontrollronder 

och den 14 februari gör de en avstämning med kommunerna såväl upp- som nedströms och med 

ägaren till dammen i Karlsfors. 
 

Åtgärder påbörjas med anledning av att varningsnivåerna uppnåtts 
Måndagen den 17 februari stiger Lagan över nivån för att effektuera pumpning mm, vilket då också 

utförs. Samtidigt har de initiala vallarna byggts. 

I och med detta informerar Tekniska förvaltningen kommundirektören om läget.  

Kommundirektören beslutar om att starta upp en lokal Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 

enligt fastställd rutin och kallar till första mötet tisdagen den 18 februari. 

 

Inriktnings och samordningsmöte 18 februari 
På ISF-mötet den 18 februari redovisas att prognoserna anger att kulmen beräknas ske kommande 

torsdag/fredag. Dock ska det regna mycket den därpå kommande helgen. I nuläget bedöms endast 

Värnamo vara påverkat. 

Vid ISF-mötet initieras personalplanering för arbetet och ett förberedande för att kunna hantera 

försäkringsfrågor. Ett projektkonto skapas för extra kostnader. Detta utifrån erfarenheterna från 2004 

år översvämning. 

Ett inriktningsbeslut tas att kommunen upprättar skyddsåtgärder kring samhälleliga funktioner samt 

om flertal medborgare riskerar att drabbas. 

 

 
Skyddsbarriär för ett bostadsområde 

 

På tisdagen sker också avstämningsmöte dels med Länsstyrelserna längs Lagan (en del i den så kallade 

älvgruppen) och dels med Ljungby och Vaggeryds kommuner samt dammägaren uppströms. Härefter 

sker en bedömning av vilken nivå på Lagan som kommunen behöver ta höjd för. 

Kommunikationsavdelningen lägger information på Värnamo kommuns hemsida från och med 

tisdagen. Detta sker sedan regelbundet. Likaså lägger beredskapssamordnaren ut protokoll mm i 

myndigheternas informationssystem WIS regelbundet. 
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Privat damm öppnas och riskerar ge stora mängder vatten 
Onsdagen den 19 februari sker ett tidigarelagt ISF-möte eftersom en privat damm i norra delarna av 

Vaggeryds kommun öppnats utan kommunikation med övriga parter. Detta riskerar att ge avsevärt 

större flöden än vad som tidigare räknats med. 

Utifrån detta överväger Värnamo kommun att formera en förvaltningsövergripande stab eftersom det 

finns risk för påverkan på många samhällsfunktioner och för att stödja Tekniska förvaltningen. 

Geodataavdelningen presenterar att cirka 100 fastighetsägare kan bli påverkade. Tekniska 

förvaltningen konstaterar att SMHI:s flödesanalyser inte stämmer, utan de får förlita sig på sina egna 

bedömningar. Utifrån detta diskuteras om åtgärder i det fall Lagastigen behöver stängas. 

I och med att Lagan nu stiger kraftigt finns risk för att 2004-års nivå uppnås på fredagen. Samtidigt 

görs bedömningen att kulmen beräknas inträffa kommande helg. En planering tas fram för ett 

långvarigt tillstånd likande det som var 2004. I planeringen ingår bland annat personalplanering och 

underhåll av de nu färdiga skyddsåtgärderna samt regelbunden bedömning av vilka områden som 

behöver spärras av. 

Tekniska förvaltningen skaffar också mer pumpkapacitet och kan genom F-Samverkans försorg hämta 

barriärer placerade i Vetlanda och Eksjö. 

Finnvedsbostäder och Medborgarförvaltningen inventerar lediga bostäder i det fall medborgare 

behöver evakueras. 

Geodataavdelningen gör GIS-analyser (dels befolkningsanalys och dels simulering av vattenhöjning) 

för att kunna bedöma var skyddsåtgärder ska ske och vilka fastigheter som kan bli berörda. 

Information till boende i området delas ut med hjälp av ordonnans från Finnvedsbostäder. 

Fastighetsägarna informeras vid post. 

 

Informationsinsatser sker 
I informationen beskrivs läget, medborgarens eget ansvar att skydda sin egendom och hur de ska gå 

tillväga vid en eventuell översvämning av deras egendom. 

Tekniska förvaltningen inventerar via vägföreningar vilka icke kommunalägda vägar som kan tänkas 

vara översvämmade. Detta dels för att kunna informera medborgarna, men också så att hemtjänsten 

kan planera sin verksamhet. 

Kommunikationsavdelningen tar fram information/”talmanus” till kommunens Kontaktcenter så att de 

kan svara på vissa frågor eller hänvisa medborgarna rätt. Kontaktcenter skapar också ett ärende i det 

interna uppdragssystemet så att eventuella frågor från medborgaren hanteras och kan följas upp. 

Då händelsen har en begränsad geografisk påverkan, används inte 112-appen, 113 13-tjänsten eller 

Tekniska förvaltningens sms-funktion. 

Torsdagen den 20 februari läggs information ut på sociala medier om att medborgaren ska respektera 

avspärrningarna. 

Likaså läggs information ut att i det fall dricksvatten i enskilda brunnar blivit odrickbart kan 

medborgaren hämta dricksvatten i egna dunkar vid Tekniska förvaltningens förråd respektive 

brandstationen. I informationen läggs också länk till Livsmedelsverket.  

På torsdagen görs också bedömningen att det finns risk för att en skola blir översvämmad. Detta 

meddelas till Barn och ungdomsförvaltningen som tillsammans med Fastighetsavdelningen påbörjar 

planering för en flytt av skolverksamheten. Tekniska förvaltningen påbörjar också att bygga barriärer 

för att skydda skolan. 

Kommunstyrelsen informeras löpande om läget. 
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Fokus behöver flyttas till Storån och Forsheda 

 
Storån öster om Forsheda. Väg 27 och järnvägen Halmstad – Nässjö risker att översvämmas 

 

 
Storån söder om Forsheda 

 

Fredagen den 21 februari hålls ett ISF-möte. 

Lagan stiger inte mer och är till och med sjunkande. Däremot har Storån snabbt fått extrema nivåer 

och kulmen väntas i början på kommande vecka. Inriktningen blir att skapa sig en lägesbild över 

Storån och därefter fatta beslut om åtgärder. 

Under dagen lämnar Länsstyrelsen en prognos på att Storån kommer stiga ytterligare 20 cm. Detta 

innebär att det finns risk att v27, järnvägen Halmstad-Nässjö, ett värmeverk för delar av Forsheda, ett 

pumphus och någon industri kan komma att bli hotade. 

Geodataavdelningen får i uppdrag att dokumentera läget runt Storån. Detta sker med hjälp av deras 

drönare. De får också uppdrag att göra GIS-analyser som ligger till grund för inriktningsbesluten som 

sedan fattas. 

 

Stabsorganisation formeras 
På fredagen väljer kommundirektören att starta upp en formell stabsorganisation för att få erforderlig 

struktur på arbetet. 

I staben finns bland annat funktionen Lägesfunktion som består av representant för Vatten och avlopp, 

Räddningstjänsten och Geodataavdelningens. Även ersättare utses. 
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Två analysfunktioner inrättas: Analys1 för hantering på kort sikt och Analys2 för hantering på lång 

sikt. Även funktioner för kommunikation (presskontakt), juridik (och försäkring) och personalfrågor 

tillsätts. Funktionen Analys2 får i uppdrag att ta fram tre scenarios som de andra ska arbeta utifrån. 

Personalfunktionen tar fram planering och information om hur mertid mm hanteras. 

Utifrån Geodataavdelningens GIS-analys delas information ut till de medborgare i Forsheda som kan 

tänkas bli berörda. Innehållet motsvarar det som skickades till medborgarna i Värnamo. Informationen 

delas ut av ordonnans. 
 

Ytterligare åtgärder vidtas i Forsheda 
På lördagen den 22 februari får kommunen en analys/rapport från Länsstyrelsen vilket bland annat 

innebär att den 23 februari påbörjas byggnation av vallar i Forsheda. Miljöavdelningen i samråd med 

Geodataavdelningen tar fram en förteckning över dels förorenade områden i Forsheda och dels 

enskilda avlopp som kan översvämmas. 

En diskussion med en berörd industri sker om att de kan behöva köpa in barriärer. Detta behov 

uppstod inte eftersom de åtgärder som utfördes var tillräckliga. 

På stabsmötet söndagen den 23 februari indikerar väderleksprognosen för de närmaste dagarna på 

mindre regn än prognosen dagen innan. Däremot är prognosen för nederbörd uppskriven till den 

kommande helgen. Det finns inga indikationer på kraftig blåst framöver.  

Storån fortsätter att stiga cirka åtta centimeter per dygn och prognosen är att ån stiger i åtminstone fem 

dygn ytterligare till torsdagen den 27 februari. Därför läggs fokus på Forsheda och en planering tas 

fram för ytterligare 50 centimeters stigning. 

Noggranna mätningar påbörjas i Forsheda under söndagen, så att beräkningar av stighastigheten kan 

göras. 

Ett försök att etablera samverkan med Trafikverket och deras entreprenör görs. Efter ett antal försök 

lyckas detta och de förstärker vallarna längs vägen efter påstötning. Kommunen begär en 

handlingsplan från dem utifrån det scenario som finns. 

I Forsheda byggs plåt- och grusbarriär runt en hotad industri i syfte skydda en dagvattenbrun och att 

hindra att miljöfarliga ämnen läcker ut. En dialog sker med industrin för eventuella åtgärder på 

fastigheten. 

En bedömning av vilket skydd som behövs för viktig verksamhet görs och åtgärder utförs utifrån den 

bedömningen. 

 

 
Översvämmad damm 

 

Barriärbygget fortsätter med plåtbarriär förbi södra delarna av Forsheda. En asfalterad gång och 

cykelväg grävdes också av för att leda tillbaka vattnet in i Storån. Det finns också en plan för att flytta 

plåtbarriär från Värnamo till Forsheda. En förfrågan ställs också till Myndigheten för Samhällsskydd 
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och beredskap (MSB) om barriärer. Denna förfrågan behöver inte effektueras eftersom den materiel 

som finns är tillräcklig. 

Några broar över ån är avstängda. De boende är informerade och en alternativ väg för dem har 

förstärkts. Avspärrningarna har behövt ses över eftersom avspärrningsbanden tagits bort/försvunnit. 

En uppmaning att respektera avspärrningar och inte flytta dem går ut via sociala medier.  

På ett par ställen i Forsheda sker kontinuerlig pumpning av vatten. 

I Storån vid Forsheda finns några mindre dammar. Trots att dammluckorna är fullt öppna i dessa 

forsar vatten vid sidan om. 

 

Övriga vattendrag i Värnamo kommun 
Lagan i Värnamo har stabiliserats och fortsätter att sjunka, så där sker endast bevakning av vallar och 

materiel. 

När det gäller Vidöstern, så stiger sjön långsamt, men prognosen anger att den förmodligen stannar 

upp och börjar sjunka från måndagen och framåt. Detta eftersom tillflödet minskat kraftigt. Det finns 

några översvämmade fastigheter som inspekterats, men de har bedömts inte behöva några kommunala 

insatser. Vid några fastigheter gjorde vinden att vatten rann över skyddsvallarna. Räddningstjänsten 

ställde akut dit pumpar. Fastighetsägaren ersatte dessa med egna pumpar kommande vardag. En dialog 

sker med Statkraft som reglerar sjön. 

Vattennivån fortsätter sjunka i Ohsaån i Ohs, liksom sjön Rusken. Det finns beredskap att bygga 

barriärer även där om nivåerna stiger. 

 

 
Manuell nivåmätning 

 

Fortsatta möten kring framtida inriktning 
Vid ISF-mötet den 24 februari skrivs en formell uppdragsbeskrivning för uppgifterna 

fotodokumentation och kartunderlag. 

Samverkan med Värnamo energi sker om hur Forsheda påverkas om deras installationer slås ut. 

Den 24 februari sker ett F-samverkans ISF-möte där representant för Tekniska förvaltningen deltar. 
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Vid ISF-mötet den 26 februari läggs planering för det framtida arbetet. Detta innebär eventuell 

avveckling av barriärer och pumpning i centrala Värnamo samt fortsatt arbete i Forsheda en vecka till. 

Mötet enas också om att arbetet ska koncentrera sig på ”scenario troligaste” och inte ”scenario värsta” 

av de som analysgruppen tagit fram. 

Torsdagen den 27 februari informeras kommunfullmäktige. 

 

Avveckling 
Måndagen den 2 mars påbörjar Tekniska förvaltningen avveckling av skyddsåtgärder såsom pumpar, 

avstängningar och tillfälliga barriärer. Utifrån detta beslutas den 2 mars att staben avvecklas och den 3 

mars beslutas att ISF:en avslutas. 
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Diskussion/erfarenheter 
Förplanering och förebyggande åtgärder avgörande för gott resultat 
Genom att Tekniska förvaltningen tagit fram rutiner för att följa Lagans nivåer kunde de på ett bra sätt 

tidigt planera för både förebyggande och begränsande åtgärder i det fall Lagan skulle stiga ytterligare. 

Likaså har Tekniska förvaltningen utfört ett stort antal åtgärder för att förhindra att en nivåhöjning av 

Lagan skulle påverka samhällsviktig infrastruktur i Värnamo. I detta finns också en inventering av var 

kompletterande åtgärder skulle bli aktuella. De beslut som togs efter händelserna 2004 att förebygga 

kommande översvämningar och de följande åtgärderna har varit en förutsättning för att undvika 

kostsamma skador på samhällsviktiga funktioner. 

 

Brett deltagande i planering och utbildning kring risk och sårbarhet skapar förståelse 
Värnamo kommun har nyligen gjort en noggrann risk och sårbarhetsanalys där kommunens 

förvaltningar deltagit, fastställt tydliga riktlinjer för ISF samt utbildat bl a stabschefer. Detta har 

medfört att kommunens förvaltningar har god kunskap att lösa oväntade händelser. 

 

Tidig information till medborgaren minskade skadorna 
I och med att Tekniska förvaltningen tillsammans med kommunikationsavdelningen lagt ut 

information om förebyggande åtgärder vid översvämning på kommunens hemsida och tidigt gick ut 

med pressmeddelandet och informationsskriften kunde medborgarna vidta förebyggande åtgärder, 

vilket också gjordes. Detta bedöms ha minskat antalet skador avsevärt. 

Genom att kommunens Kontaktcenter involverades tidigt i informationsinsatsen kunde de svara 

medborgaren på många frågor kring händelsen. Detta medförde att de som arbetade direkt med 

händelsen kunde avlastas. Även det ”talmanus” som togs fram till Kontaktcenter hade en stor 

betydelse. 

 

Tidigare intern information 
Tekniska förvaltningen kunde informerat kommunledningen något tidigare. Givetvis finns en oro för 

att uppfattas att ”ropa på vargen”. Men i och med att de planerade för en betydande översvämning 

redan den 12 februari kan informationen till kommunledningen den 17 februari, när man påbörjat 

åtgärderna, vara något i senaste laget. Nu blev det en del spekulationer i och med att många såg att 

Lagan steg. Givetvis kunde man ställt en fråga till Tekniska förvaltningen. Tidig information minskar 

risken för spekulationer och oro. 

 

Bred närvaro på Inriktnings och samordningsfunktionsmöte underlättar  
Det var bra att kommundirektören kallade brett till ISF-mötet den 18 februari. Då kunde de närvarande 

dela kunskap och information. Härvid lyfter flera fram Tekniska förvaltningens och 

Räddningstjänstens kunskaper som värdefulla. 

Genom att bland annat personal på Tekniska förvaltningen och Räddningstjänsten hade kvar 

dokumentation från tidigare översvämningar kunde kommunen snabbt börja planera för det 

kommande arbetet, både på kort och lång sikt. Det blev också tydligt vilket stöd de (ännu) icke 

drabbade förvaltningarna kunde bistå med och hur de kunde komma att påverkas. Så, det är lämpligt 

att spara sin dokumentation och gärna renskriva den. Det är även viktigt att anteckningarna från 

stabsmötena sparas för kommande händelser. 

Det var också bra att involvera de kommunala bolagen i ISF-arbetet. Det borde skett redan till första 

mötet. 

Lagans översvämning påverkade inte många externa organisationer. Men när insatserna vändes mot 

Forsheda blev det betydligt fler externa aktörer som påverkades. De kontaktades enskilt och frågorna 

löstes allt eftersom. Härvid kunde de, såsom Trafikverket, Företagarföreningen i Forsheda mfl 

involverats i kommunens ISF och då löst frågeställningarna gemensamt. Värnamo kommun bör tillse 

att ISF är en naturlig del i arbete kring en händelse. 

 

Fokus flyttades från Värnamo till Forsheda 
Ett flertal beskriver att organisationen inte var beredd på att Storån skulle svämma över och att 

händelseutvecklingen i Forsheda ”kom för fort”. Det märktes också såtillvida att en del av arbetet 

kring Storån inte var lika strukturerat som det kring Lagan. 

Det kom tidiga signaler att ”det höll på att hända något” i Forsheda, men antingen var de alltför 

otydliga för att förstås eller så gjordes bedömningen att de inte var så allvarliga. 
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Värnamo kommun hade ”lite tur” genom att händelserna i Storån avlöste dem i Lagan. Nu kunde 

”insatsledningen” flytta sitt fokus till Forsheda. För att arbetet i Storån skulle blivit något mer 

strukturerat tidigt, borde en särskild insatsledning för Storån tillsatts.  

 

Formering av staben skapade tydlighet i organisationen 
Det var bra att kommundirektören startade upp staben, då kunde ISF-mötena fungera som de 

informations- och samordningsmöten de är tänkta att vara, medan staben ”löste uppgifterna”.  

Det medförde också att arbetsuppgifterna fördelades till andra förvaltningar. Det skapade en 

övergripande tydlighet i organisationen. 

Det var bra såtillvida att den ”drabbade förvaltningen” kan behöva avlastning. Det är inte sällan de, 

med lite äldre benämning, hårda förvaltningarna engageras i stabsarbetet, medan övriga förvaltningar 

inte gör det. Detta kanske beroende på att ”kris” inte sällan jämställs med storm, översvämning, 

elavbrott och liknande. Men här bör betänkas att även de ”mjuka” förvaltningarna har hög kompetens 

att arbeta i stab. 

Likaså är det inte sällan att de personer som är vana att ingå i ”krisstab” påbörjar arbetet, medan 

ersättarna inte har samma vana. Detta kan ge problem när ersättarna ska träda in. 

 Härvid bör dels en blandning mellan erfarna och mindre erfarna befattningshavare ske redan vid 

tillsättandet av staben och dels en bred inventering av kompetenta stabsmedlemmar. 

Beställningar och beslutsvägar måste dock följa den organisationsstruktur som formats. Detta skedde 

inte fullt ut, utan uppdrag lades direkt till medarbetare utan att dennes chef var medveten om 

uppdraget. Detta skapade en form av obalans i organisationen. 

Inför att staben sattes ut rådgjorde kommundirektören med bl a de utbildade stabscheferna, 

säkerhetssamordnare och beredskapssamordnaren innan staben formeras och startas. Det innebar att 

staben formerades med god kompetens utifrån uppdraget. 

Den då nytillsatta funktionen säkerhetssamordnare kom lite i skymundan. Vid framtida händelser 

borde den funktionen kunna få en större roll vid sådana här händelser. Detta eftersom den har en god 

kunskap genom det förebyggande och planerande arbete den bedriver. 
 

Analysgrupperna 
Tanken med att tillskapa de två analysgrupperna med var sin tidsskala var bra. Dock blev det att båda 

grupperna arbetade i längre tidsskalor, vilket innebar att det operativa arbetet som sådant inte fick så 

mycket stöd från korttidsanalysgruppen. Detta kan ha berott på att det operativa arbetet skedde mycket 

ute i fält. Härvid blev att ”insatsledningen” gjorde sin egen analys. 

 

Geodataavdelningen 

Inledningsvis var det stor okunskap om vad Geodataavdelningen kunde bistå med. När det blev känt 

och de involverades i stabsarbetet fyllde de en mycket stor funktion. Geodataavdelningen bistod med 

både dokumentation av nuläget med drönare och de simuleringar de gjorde. Vid framtida händelser 

bör Geodataavdelningen ses som en naturlig del i lägesbilds/analysfunktionen. 

 

Extern kommunikation 
Genom att en särskild sekreterarfunktion tillsattes kunde Kommunikationsavdelningen sköta de 

arbetsuppgifter som ligger på dem. Kommunikationsavdelningen hanterade sociala medier, 

kommunens hemsida och kontakt med media på ett bra sätt. 

Den person som rent praktiskt ledde arbetet (ibland även kallad ”operativa chefen”) blev den som 

uttalade sig om händelsen. Detta medförde stor belastning på denne. Visserligen vill media tala med 

”någon som kan något”, men det hade varit bättre att utsett en presstalesperson, speciellt om media ska 

styra när intervjuer ska ske. En sådan presstalesperson med insikt i det praktiska arbetet hade kunnat 

tillse att informationen var korrekt och relevant. Ett alternativ hade varit att sätta ut tider för intervjuer. 

Värnamo kommun bör ta ställning till om att utbilda särskilda förvaltningsknutna presstalespersoner. 

 

Stabscheferna 
I staben var de tre utbildade stabscheferna i tjänst samtidigt och hade olika stabsfunktioner. Detta 

fungerade rent praktiskt mycket bra. Men i det fall krisen blivit långvarig hade de personerna behövt 

avlösa varandra. 

Under intervjuerna framkom det synpunkter på att stabscheferna är förvaltningschefer eller 

motsvarande och att de behöver leda sin förvaltning. Detta torde inte vara något stort problem, 

eftersom en förvaltningschef har ett övergripande ansvar för sin förvaltning och inte handlägger 
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enskilda ärenden. Däremot har de en kunskap om kommunövergripande arbete som är mycket 

väsentlig vid stabsarbete. 

 

Avlösning av personal 
I samband med en sådan här händelse finns det en stor vilja hos medarbetarna att bidra. Detta är 

givetvis mycket bra. Men sådant här arbete sliter hårt på de inblandade. Därför behöver ledningen 

(troligtvis personalfunktionen i staben) tidigt tänka på att ordna avlösning av all personal, även 

lednings- och stabspersonal. 

 

Utredare/utvärderare ska vara opartisk 
Det var bra att det utsågs en utredare/utvärderare tidigt. Då kunde denne följa arbetet som sedan skulle 

utvärderas. Utredaren (undertecknad) hade en mindre roll i insatsarbetet. Det bör undvikas eftersom 

det då kan finnas risk för partiskhet vid utvärderingen. 

 

Samverkan 
Samverkan i form av kontakter med intressenter längs Lagan, analys/prognosfunktion och 

materielfunktion (stöd med översvämningsbarriärer) med den regionala ISF:en via F-samverkan var 

till stor nytta. Initialt uppfattades händelsen som en lokal Värnamohändelse. Detta gjorde att det inte 

startades upp någon regional ISF inledningsvis. Detta gjorde att man från Värnamo kommuns ISF inte 

kände att det fanns en regional motsvarighet att ”bolla” frågorna med. 

 

Framtida åtgärder 
En diskussion och samverkan kring regleringen av dammarna i framför allt Lagan behöver ske. 

Härvid bör Lagans älvgrupp kunna ta ledartröjan. Älvgruppen borde kunna vara del i samband med en 

händelse och inte enbart den förebyggande och informationsgrupp som den uppfattas vara. 

Det skedde liten eller ingen samverkan med Gnosjö kommun kring Storån. 

Värnamo kommun bör initiera en diskussion kring regleringen av de vattendrag som finns i 

kommunen. 

 

I och med att det varken finns dokumentation kring nivåer eller rutiner för mätning av Storån 

upptäcktes de höga vattenflödena där inte tillräckligt tidigt. Någon form av mätutrustning, så kallade 

peglar, liknande den i Lagan borde finnas i de övriga vattendragen i kommunen. 

 

Vid inledningen av händelsen diskuterades om den skulle klassas som en räddningstjänsthändelse 

utifrån Lagen (2003:778) om Skydd mot olyckor. Förutsättningarna för att en händelse ska klassas 

som en Räddningstjänsthändelse är, framförallt, att det ska vara en plötsligt inträffad händelse som har 

medfört eller kan befaras medföra 

skada. Detta innebär att långsamma eller ständigt pågående skeden inte kan räknas som 

olyckshändelser, vilket detta bedömdes vara. 

Utifrån ovanstående torde arbetet i Forsheda kunna klassas som en Räddningstjänsthändelse. 

 

Åtgärder 
Rapporten överlämnas internt i Värnamo kommun till kommundirektören 

Rapporten tillsänds externt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Länsstyrelsen i 

Jönköpings län och närmast samverkande organisationer.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-14   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.512
  

  

 1 (1) 

Tidplan mål och budget 2022-2024 

Ärendebeskrivning 

     Undertecknade har upprättat förslag till tidplan för budgetberedning avseende  
     Mål & budget 2022-2024, dialog har skett med kommunstyrelsens ordförande. 
     Mål & budgetarbetet startar med en Mål & budgetdag 19 januari 2021. 
 
     Förslaget överensstämmer i stort med grundtidplanen för Mål & budget 
     2021-2023. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att anta föreliggande förslag till tidplan för budgetberedning 
avseende Mål & budget 2022-2024 

 

Kjell Fransson Monica Karlsson 
Biträdande kommundirektör Budgetsamordnare
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TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2022 – 2024 
 
 

Tid Deltagare/utförare Aktivitet 
December 2020 Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om förutsättningar för investeringsbudget  samt mall för 

verksamhetsplan. 
Utskick av inbjudan till Mål- och budgetdag. 

19 januari 2021  
ca kl 08.00-16.00 

KS 
Nämndernas presidium 
Ledningsgruppen 
Analysgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Mål- och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. 
Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. 
Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, 
ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor. 
Analysgruppen presenterar nyckeltal, jämförelse och egna slutsatser. 

Januari  Partierna Diskussion om mål och resursfördelning samt inriktning på prioritering av 
investeringar i respektive partigrupp (interna överläggningar) 

1 februari, kl 10.00 KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna  

2 februari 
 

KS Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning)  

3 februari Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning) 

9  mars Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (antagen av nämnden) 

16 mars Ekonomiavd. Info Ks om investeringsbudgetförslag 
KS ordf och 1:e vice ordf och 
nämndernas ordförande och 1:e 
vice ordförande 

Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av 
verksamhetsplan. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

mars 

Oppositionspartierna 
 

Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partiet. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

7 april Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden) 

14 april Budgetberedningen 
Nämndernas presidium och 
förvaltningschef 

Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, 
mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska 
vara utrymmet i preliminär budgetram) 

5-6 maj Budgetberedningen Budgetberedning - Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge 
för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag.  
Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och 
investeringsbudget. 

Maj Partierna Eget arbete i partigrupperna. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som 
efterfrågas.  

Maj  Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar 
25 maj  Klart huvudförslag till budget 
27 maj 
 

 Information till kommunens ledningsgrupp 
 

28 maj, kl 10.00  Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget 
 

8 juni Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 

Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget inkl nämndernas 
mål   

9 juni  Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige –  
Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget 

23 juni 
 

KF Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats. 

Aug-Sep Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar 
från preliminär till slutlig budgetram 

16 november KS Anmälningsärende om Mål & Budget (endast ”tekniska justeringar” av 
budgetramarna) 

25 november KF Anmälningsärende till kommunfullmäktige om Mål & Budget (endast ”tekniska 
justeringar” av budgetramarna) 

 

Dialog/uppdrag Göra/samla in Beredning Beslut 

19/1 – 2/2 3/2 – 7/4 8/4 – 7/6 8/6 – 23/6 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-14   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.55
  

  

 1 (2) 

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier för 
digitalisering”. Denna plan definierar och beskriver Värnamo kommuns 
centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja 
digitaliseringens möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren 
ska ett gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier: 

1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering 
2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 

utveckling 
3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning 

I plan för centrala strategier för digitalisering gavs uppdrag åt 
servicenämnden att ta fram ett förslag på Åtgärdsplan för Stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering. 

Med stabila tekniska förutsättningar för digitalisering avses de tekniska och 
servicemässiga grundförutsättningar som krävs för att kommunens 
verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete genom digitalisering. 

De förutsättningar som enligt planen ska prioriteras beskrivs i den så kallade 
”5-klövern”. 

 Hjälp och stöd som man är nöjd med 
 Tillräcklig uppkoppling 
 En bra digital arbetsplats 
 Säker digital identitet och åtkomst 
 Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster 

I åtgärdsplanen görs dels en genomgång av It-avdelningens nuvarande 
leverans och uppdrag och dels identifierade behov och utmaningar.  

Åtgärder vidtas redan nu för att svara upp mot de utmaningar som finns bl a 
införande av ”IT-service”, PM3:s arbete med objektet ”Digital arbetsplats”, 
framtagande av ett ledningssystem för it-stöd i Värnamo kommun, 
utbyggnad av bredband och trådlösa nät samt pågående arbete inom 
informationssäkerhetsområdet. 

Åtgärdsplanen avslutas med konstaterandet att dagens IT-avdelning behöver 
transformeras till ett IT-center då förväntningarna har förändrats från drift 
och support till stöd och hjälp i digitalisering. Nya kompetenser behöver 
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 2 (2) 

tillföras IT-organisationen kring verksamhetsutveckling bl a i form av 
projektledarresurser och systemförvaltning. Förslag finns på en utökning 
med 8 tjänster. 

Synpunkter på åtgärdsplanen 

Åtgärdsplanen pekar tydligt och konkret på vilka områden som är i behov av 
översyn och fortsatta åtgärder inom bl a informations- och tekniksäkerheten 
samt utvecklingen av förenklade och standardiserade arbetsplatser.  

Att redan nu anställa en IT-centerchef och etablera ett IT-center skulle med stor 
sannolikhet innebära mindre tid för praktisk arbetet med stabila tekniska 
digitala förutsättningar på bekostnad av framtagande av administrativa rutiner 
för exempelvis konsekvensbeskrivningar, uppdragsbeskrivningar, 
betalningsmodeller, lokalfrågor, organisationsförändringar etc. 

Målbilden med att slutligen inrätta ett IT-center enligt presenterat 
organisationsförslag är rätt väg att gå över tid. Det åtgärdsbehov som 
presenteras i åtgärdsplanen pekar på att det kommet att ta flera år att 
förverkliga de önskemål och intentioner som beskrivs. 

Beroende på ekonomiska förutsättningar så finns olika alternativa lösningar för 
uppbyggnad av ett IT-center. Det bör ur alla aspekter ske en successiv 
resursförstärkning över tid.  

Förslaget är att servicenämnden får i uppdrag att till budgetarbetet 2022 
återkomma med en plan för ett successivt uppbyggande av ett IT-center. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att ge servicenämnden i uppdrag att till arbetet med budget 
2022 återkomma med en plan för ett successivt uppbyggande av 
ett IT-center. 

Ulf Svensson  
Kommundirektör 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-05-19  

Justerare 

§ 211 Dnr: KS.2020.55 
 
Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 

utredningsarbetet med ett eventuellt IT-center 
att   delrapporteras till kommunstyrelsen senast 29 september 

2020. 
   
Ärendebeskrivning 
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierar och 
beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter.  
 
För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett gemensamt 
arbete koncentreras till tre prioriterade strategier: 
1.Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering 
2.Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling 
3.Digital delaktighet och kompetensförsörjning 
 
I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering. 
 
Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen.  
Då åtgärdsplanen inte endast berör servicenämnden är 
serviceförvaltningens förslag att det framtagna förslaget på 
åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut. 
 
Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 2 
att   föreslå kommunstyrelsen besluta 
att   anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för 

stabila tekniska förutsättningar för digitalisering. 
 
Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 4 februari 2020, § 43. 
 
 
 
 
                                                                                     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-05-19  

Justerare 

Ks § 211 (forts) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 18 februari 2020, § 55 
att   återremittera ärendet till servicenämnden för en 

komplettering med en omvärldsanalys av hur andra 
kommuner valt att organisera sin IT-verksamhet, vilka 
samverkansmöjligheter som finns med andra aktörer samt 
vilka uppgifter som idag utförs av IT-avdelningen som kan 
utföras av andra, samt 

att   återrapporteras till kommunstyrelsen 14 april 2020. 
 
Servicenämnden beslutade 8 april 2020, § 42 
att    föreslå kommunstyrelsen besluta 
att    anta bifogat remissvar som sitt förslag på Åtgärdsplan för stabila 

tekniska förutsättningar för digitalisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Servicenämnden 
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-17   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.517
  

 1 (1) 

Inköp av bokslutsmodul till ekonomisystem 

 

Ärendebeskrivning 

 
1 januari 2019 infördes ett nytt ekonomisystem Raindance. Tidigare hade 
Värnamo kommun flera ekonomimoduler men nu finns mera samlat i ett system. 
Ekonomisystemet utvecklas hela tiden och nya moduler kommer till. Nu finns det 
en ny modul, bokslutsmodulen, som underlättar arbetet med bokslutet både för 
ekonomiavdelningen och ekonomerna på de övriga förvaltningarna. Vid ett 
införande skulle arbetet digitaliseras mer, ansvarsfördelningen tydliggöras, 
kontrollen och samordningen av bokslutsarbetet underlättas. Ett införande av 
bokslutsmodulen bedöms vara möjlig under november och december 2020. 
 
Då inga investeringsmedel finns önskar undertecknad att 200 000 kr från 
kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande 
investeringar avsätts för detta projekt. 
 
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i investeringsbudget för 2020 anslå 200 000 kronor till inköp av en 
bokslutsmodul till ekonomisystemet, samt 

att investeringen finansieras genom medel ur kommunstyrelsens anslag för 
investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar i 2020 års 
investeringsbudget. 

 

Peter Karlsson  
Redovisningschef  
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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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  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. 

127



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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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Medborgarnämnden 2019-10-09   

Justerare  

§ 103 Dnr: MBN.2019.59 
 
Hyreskostnader för medborgarförvaltningens 
lokaler på Storgatan 51 "Polishuset", Värnamo 
 
Beslut 
Medborgarnämnden beslutar 
att  hos kommunstyrelsen söka budgetkompensation för 
 utökade hyreskostnader för år 2020 med 709 000 kr samt 
 utökade hyreskostnader för år 2021 och framåt med  
 2 592 000 kr. 

 
Ärendebeskrivning 
Under sommaren 2019 har förhandlingar om ombyggnationen 
slutförts vilket har lett fram till att ett avtal har upprättats som 
baseras på att färdigställandet av medborgarförvaltningens 
lokaler på Storgatan 51 väntas ske 2020-11-01. 
Medborgarnämnden söker därför kompensation enligt nedan för 
höjda hyreskostnader.  
 
Ny hyra för medborgarförvaltningens lokaler på Storgatan 51 
”Polishuset” från och med 2020-11-01: 
 Kontorslokaler inkl. adm avg per år 4 003 000 kr 
 Mediakostnad inkl avfalls avg per år 149 000 kr 
 Fastighetsskatt per år 139 000 kr 
 Lokalvård per år 473 000 kr 

                               Summa 4 764 000 kr 
 

 Utökad lokalyta för tiden 277 000 kr 
2020-01-01 – 2020-10-31 

Nuvarande hyra för medborgarförvaltningens lokaler på 
Storgatan 51 ”Polishuset”: 
 Indexhyra inkl. media 1 820 000 kr 
 Lokalvård   352 000 kr 

                                Summa 2 172 000 kr 
 

Förändringen innebär med de nya lokalerna en merkostnad från 
år 2020 på totalt 709 000 kr (2 592 000 kr*2 mån/12 mån + 277 
000 kr) samt från och med 2021 och framåt en merkostnad på 
totalt 2 592 000 kr.  
 
Medborgarförvaltningen har inkommit med tjänsteskrivelse 
daterad 27 september 2019. 

 
Förslag till beslut 
Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 

 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Medborgarnämnden 2019-10-09   

Justerare  

§ 103 (forts.) 
 
att  hos kommunstyrelsen söka budgetkompensation för 
 utökade hyreskostnader för år 2020 med 709 000 kr samt 
 utökade hyreskostnader för år 2021 och framåt med  
 2 592 000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2019.59
 

  

 

 1 (2) 
 

 

Hyreskostnader för medborgarförvaltningens 
lokaler på Storgatan 51 "Polishuset", Värnamo 

 

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2019 har förhandlingar om ombyggnationen 
slutförts vilket har lett fram till att ett avtal har upprättats som 
baseras på att färdigställandet av Medborgarförvaltningens 
lokaler på Storgatan 51 väntas ske 2020-11-01. 
Medborgarförvaltningen söker därför kompensation enligt nedan 
för höjda hyreskostnader.  

Ny hyra för medborgarförvaltningens lokaler på Storgatan 51 
”Polishuset” från och med 2020-11-01: 

 Kontorslokaler inkl. adm avg per år 4 003 000 kr 
 Mediakostnad inkl avfalls avg per år 149 000 kr 
 Fastighetsskatt per år 139 000 kr 
 Lokalvård per år 473 000 kr 

                               Summa 4 764 000 kr 
 

 Utökad lokalyta för tiden 277 000 kr 
2020-01-01 – 2020-10-31 

Nuvarande hyra för medborgarförvaltningens lokaler på 
Storgatan 51 ”Polishuset”: 

 Indexhyra inkl. media 1 820 000 kr 
 Lokalvård   352 000 kr 

                                Summa 2 172 000 kr 
 

Förändringen innebär med de nya lokalerna en merkostnad från 
år 2020 på totalt 709 000 kr (2 592 000 kr*2 mån/12 mån + 277 
000 kr) samt från och med 2021 och framåt en merkostnad på 
totalt 2 592 000 kr.  
 

Beslutsförslag 

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 
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Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2019.59
 

  

 

 2 (2) 
 

att  hos kommunstyrelsen söka budgetkompensation för 
 utökade hyreskostnader för år 2020 med 709 000 kr samt 
 utökade hyreskostnader för år 2021 och framåt med  
 2 592 000 kr. 

 

Magnus Sandgrehn Heidi Skov Ragnar 
Förvaltningsekonom Förvaltningschef 
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Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2020.48
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Hyreskompensation för Villa Villekulla förskola 

Servicenämndens ordförande beslut 6/2020 

Ärendebeskrivning 

Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation 
eller renovering av kök, genererar oftast ökade hyreskostnader. 
Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – 
kostverksamheten, räknas in i portionspriset. De ökade 
kostnaderna för år ett (1) läggs på serviceförvaltningen för att 
sen flyttas över till berörd kund/förvaltning år två (2).  

Under 2020 har Villa Villekullas förskola med tillhörande 
serveringskök renoverats i avseende på ventilationsförbättringar 
och andra säkerhetshöjande åtgärder. Tekniska förvaltningen har 
upprättat ett nytt preliminärt hyresavtal för köket. Den nya 
preliminära årshyran uppgår till 225 000 kronor. 

Serviceförvaltningen begär kompensation för ökade 
hyreskostnader för Villa Villekullas serveringskök från och med 
den 1 januari 2021 med 168 000 kronor vilket motsvarar 
mellanskillnaden mellan nuvarande hyreskostnad som uppgår 
till 57 000 kronor och ny hyreskostnad som uppgår till 225 000 
kronor. 

Tekniska förvaltningen har en tidsfrist på sju månader för att 
slutreglera projekten, varför en eventuell komplettering kan 
komma att göras. 

 

 

Beslutsförslag 

Servicenämndens ordförande beslutar 

att begära kompensation för ökad hyra vid Villa Villekullas 
serveringskök from 2021 med 168 000 kronor per år 

att återkomma till kommunstyrelsen med en eventuell 
komplettering i samband med att tekniska förvaltningen 
slutreglerat projektet samt 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 
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Haris Sibonjic 
Ordförande servicenämnden 
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Värnamo City AB 
Box 702 
331 27 Värnamo 

2020-09-16 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
Värnamo kommun 
Kyrktorget 1, 331 31 Värnamo 

Hej! 

Vid Värnamo Citys strategidagar i september 2020 uppmärksammades glädjande nog att 
förtätning med bostäder i centrum snart är en realitet. Inom en femårsperiod kommer ett 
betydande antal bostäder att uppföras i centrumnära läge.  
Gällande parkeringsnorm säger att fastighetsägaren ska lösa sina parkeringar inom sin 
kvartersmark och behovet av besöks- och kundparkeringar kan inte tillgodoses av 
fastighetsägarna själva. För att bibehålla och dessutom klara en eventuell ökad 
tillströmning av besökare till vår stadskärna är det av största vikt att parkeringshus 
snarast planeras och uppförs i ett centrumläge. Risken är annars överhängande att 
handeln kommer att påverkas i fel riktning med ett mindre antal besökare som följd. 

Vi anser att politiska beslut bör tas omgående så att ett detaljplanearbete kan startas för 
ett parkeringshus.  

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Värnamo City AB gm Anders Wallin, Centrumledare 
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Protokoll föreningsmöte för Smålands Sjörike 2020-09-03 
 

Plats: Teams 

 
Deltagare: Magnus Gunnarsson, Jennie Vidal, Lars-Ove Johansson, Charlotte Scherling, Monica 
Fransson, Jimmy Nilsson (punkt 1), Carina Johansson, Marie Johansson, Anton Sjödell, Mattias 
Christiansson, Hans-Göran Johansson, Ulf Svensson, Gottlieb Granberg, Maria Berglund, Ronny 
Löfquist, Anna Roos, Emma Gröndahl och Lena Hagman Bogren, Ida Karlsson (punkt 4) 
 
1. Skolornas arbete mot forskningsstationen på Tiraholm (se protokoll från Årsmöte 2020) 

På årsmötet i maj togs beslut om att ge utbildningsförvaltningens chefer uppdraget att ”Hitta 
samverkansformer mellan kommunerna när det gäller att dra nytta av de goda exempel som finns 
hur man jobbar med forskningsstationen i Tiraholm.” 

 
Jimmy Nilsson från Sunnerbogymnasiet i Ljungby presenterar hur de arbetar med ”Tänk H2O” 
på forskningsstationen på Tiraholm. Sunnerbogymnasiet söker stipendium, är för 6:e gången man 
har gjort det nu och åker på exkursioner till Tiraholm. Man har lärare som är engagerade i detta 
och man arbetar ämnesövergripande samt att man arbetar med temat både före och efter 
exkursionerna. Fokus har varit ”Rena vatten”. 
 
Ca 90 elever per omgång från samhälls- och naturprogrammen deltar. Man har med detta i FN-
rollspel dit man kopplat vattenfrågor, växthuseffekt m.m. En verklighetsnära undervisning och 
man vill utveckla samarbetet. 
 
Gislaved kommer att ta kontakt med Jimmy för att få mer inspiration till att arbete med detta. 
 
Värnamo har ansökt om medel men har inte fått det. De har ett intresse och tycker Ljungbys 
arbete med detta är intressant. 
 
Hylte har inget eget gymnasium, men man kommer att återkomma i frågan. 
 
Jimmy Nilsson får i uppdrag att ta initiativ till ett möte mellan kommunerna.  
 
Man ska även tänka på att detta arbete med vattenfrågor även borde beröra förskola och 
grundskola, att det bör genomsyra hela skolan. 

 
2. Projektansökan 

Emma Gröndahl presenterar dokumentet ”Text viljeinriktning Bolmenområdet”, vari det finns 
två olika projektidéer. Dokumentet bifogas protokollet.  
 
Emma informerar om att Anton som har skrivit viljeinriktning kommer att sluta i Hylte i oktober, 
varför Hylte inte har möjlighet att skriva själva ansökan. Nämner även att vi befinner oss mellan 
olika programperioder när det gäller ansökningstid, dock har Leader pengar kvar enligt Gottlieb. 
Det kan vara en fördel om man vad gäller Leader skulle kunna samarbete mellan olika Leader-
områden. 
 
Arbetsgruppen framför synpunkter på de presenterade projektidéerna.  
- Projektidé 1: Cykelleden runt Bolmen är ännu ej klassad som en regional cykelled, vilket är 

en förutsättning samt att den är uppskyltad. Sweden by bike finns idag, i vilken föreningen 
borde vara med. Dock måste cykelleden klassas som en regional cykelled först.  
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- Projektidé 2: Kartläggningen finns redan idag, presentation har gjort från arbetsgruppens håll. 
Om en ny plattform ska skapas, vem ska driva den och hålla ihop detta? Det skapas en 
förväntan från näringslivet, och det är viktigt att det arbetet sedan kan arbeta vidare med det 
efter projektet. Viktigt för förtroendet hos näringslivet. 

 
Arbetsgruppen tycker det är viktigt att se vad vi har nu, och utifrån det se vart vi vill i framtiden. 
Hur man vill arbeta vidare med varumärket Smålands sjörike. Att koppla in näringslivs- och 
landsbygdsutveckling vore bra.  
 
Hylte framför förslag att Emma Gröndahl skulle kunna träffa arbetsgruppen för att prata ihop sig 
om hur en projektidé skulle kunna se ut. Emma har tidigare arbetet mycket med EU-projekt. 
Beslut om att Emma kallar till möte med arbetsgruppen. 
 
Nya programperioder är på gång, så vi gör ett omtag med projektansökan och arbetar framåt från 
det. Även ta med att ett projekt bör leda fram till hur det som tas fram i projektet skulle förvaltas 
efter att projektet är slut. 
 
Gislaved framför att de har möjlighet att delta mer i arbetet med projektansökan. Mattias 
Christiansson från Enter Gislaved kommer delta från dem. 
 

3. Val av ny särskild firmatecknare 
Jennie Vidal, kommundirektör i Ljungby, väljs till ny särskild firmatecknare fr.o.m. 2020-08-10. 
Ersätter Lise-Lotte Bergström som varit särskild firmatecknare under tiden som T.f. 
kommundirektör. 
 

4. Arbetsgruppen och Ida – sommarens arbete och statistik från kampanj på sociala medier 
Ida Karlsson presenterade statistik för besök på Smålands sjörikes hemsida under sommaren 
2020.  
 
Under sommaren 2020 har ingen kampanj gjorts i sociala medier, vilket gjordes under 2019. Då 
ingen kampanj har genomförts så har det varit mycket färre besökare på hemsida, dock blir då de 
besökare som har varit mer kvalitativa. Det var ett aktivt val att inte ha någon kampanj 2020 då 
kommunerna själva bedrev mycket arbete kring ”hemester” med anledning av corona. 
 
Diskussion kring varumärket/varumärkesbyggande, vilken målgrupp vill man nå, t.ex. turister 
från Danmark och Tyskland. Under kampanjen 2019 fanns 3 huvudgrupper: matentusiaster, 
cykelturister och generella turister. De generella, där fanns undergrupper inriktade på t.ex. 
paddling, sjöriket och ridning. 
 
En fråga uppkom vad det har gett företagen att vi annonserar? För att få svar på detta behöver vi 
aktivt fråga företagarna inför sommaren så att de under sommaren kan bevaka om de märker 
någon skillnad när annonsering görs. 
 
Annonseringen 2019 fick jättebra respons både på Facebook och Instagram. Under 2021 planeras 
att göras en ny kampanj. Det vore bra att börja tidigare med marknadsföringen, t.ex. i maj. 
 
2021 kommer mer arbete att göras kring att marknadsföra Smålands sjörike mot Danmark och då 
via Stena-linjen Halmstad/Grenå. 
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Arbetsgruppen i samarbete med Hylte får i uppdrag när de har möte om projektansökan, att titta 
på man skulle kunna arbete sommaren 2021. Från när annonsering bör göras och i vilken 
omfattning det bör göras. 
 

5. Uppföljning ekonomi 
Charlotte presenterar föreningens ekonomi per 200831. Se bilaga. 200831 finns 178 tkr kvar av 
årets medel samt att det finns 198 tkr kvar från balanserad vinst 2019 och periodiseringsfond 
2019. 
 

6. Övriga ärenden 
 Roddbåten finns i Värnamo. Ronny har varit i kontakt med Tiraholm, men ska kontakta dem 

igen då det inte var läge att flytta roddbåten dit då p.g.a. corona. 
 Bike-points. Det inplanerade mötet i våras ställdes in p.g.a. corona, ett nytt möte är inplanerat 

under hösten. 
 Fotoutställningen som har genomförts har varit väldigt uppskattad. är den i Tiraholm och ska 

sen vidare till Värnamo. Den ska komma till Ljungby igen. Nu 
 Arbetet med överföringsledningen från Ljungby ut till Bolmen löper på. Planerat att 

cykelleden ska kunna vara klar 2022. 
 Önne sluss. Inför sommaren var det problem med att vägplanen skulle bli väldigt dyr. Ett 

möte har skett med Trafikverket och ett nytt möte är planerat 3 september. Inga svar än från 
dem, men troligtvis så kommer vägplanen att bli dyr så som man har fått besked om tidigare. 

 Ljungby kommun har på gång en projektansökan om att Banvallen ska bli en cykelled. 
 Poängtering att det är viktigt att det är avgränsat när och hur politiken ska vara med. Ska ej 

styra i detaljer utan arbeta mer strategiskt. 
 Nästa möte planeras till 2 oktober kl 13. 
 
 
Vid pennan 
Charlotte Scherling 
 
Protokoll avstämt med Magnus Gunnarsson, Lars-Ove Johansson och Jennie Vidal innan utskick. 
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Regeringsuppdrag nya stambanor

Göteborg-Borås 2020-09-10

Ostlänken 2020-09-11

Hässleholm-Lund 2020-09-11

Övriga delar 2020-09-14
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Presentation av deltagare

Utskickat material

Välkomna till information om regeringsuppdrag för 

nya stambanor!
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Inbjudna regioner, länsstyrelser och regioner

Kommun

Aneby

Alvesta

Borås

Boxholm

Jönköping

Ljungby

Markaryd

Mjölby

Osby

Svenljunga

Tranås

Tranemo

Ulricehamn

Vaggeryd

Värnamo

Växjö

Älmhult

Länsstyrelser

Kronoberg län

Jönköpings län

Regioner

Jönköpings län

Kronobergs län

Borås regionen

Västragötalands regionen
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Delleverans 1

Genomgång av uppdrag, del 2 

Samråda genom hearings

Frågor, (chattfunktionen med ditt namn)

Punkter
142
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1. Trafikverkets tidigare och pågående arbete
• Pågående planläggning – tre delsträckor; Ostlänken, Hässleholm-Lund och Göteborg-

Borås

• Sverigeförhandlingen (2014-2017) – Trafikverket hade i uppgift att bistå 
Sverigeförhandlingen med underlag som de efterfrågade. Systemets utformning med 
stationsorter och stationslägen togs fram av Sverigeförhandlingen och det är detta 
som Trafikverket har haft att utgå från i den fortsatta planeringsprocessen,

• Positionspapper (2018-10-05) – planläggningen utgår ifrån de av 
Sverigeförhandlingen föreslagna stationsorterna med en förändring, att Mölndal 
utreds istället för Mölnlycke + 250 km/h OL och Gbg-BS övrigt 320 km/h,

• Stationslägen/-lösningar, som Sverigeförhandlingen och respektive stationskommun 
kommit överens om beaktas, men är inte styrande, i de pågående 
planläggningsprocesserna,

Delredovisningen 31 augusti 2020
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1. Trafikverkets tidigare och pågående arbete, forts

• tidigare redovisade kostnader för systemet 

– 230 mdr (+/- 30 miljarder)  
– 205 mdr (+/- 25 miljarder)
(båda i 2015-års prisnivå)

• vilka antaganden redovisade kostnader byggde på
– Järna (Gerstaberg) - Almedal resp. Lund, dvs. ca 68 mil
– 2/3-delar tidigt skede/ej formell planläggning
– sammanhängande utbyggnad, ej provisorier
– anpassning av lagstiftning, exv. masshantering och ställa krav på tåg,

• kunskap i dag (OL) – stadspassager kostnadsdrivande,

• inga nya kalkyler eller justeringar av tidigare redovisade kostnadsbedömningar har gjorts för 
hela systemet. Det innebär också att förutsättningarna för en sammanhängande utbyggnad inte 
finns idag,

• vissa antaganden inte kommit till stånd ex  hantering av överskottsmassor, kravställande på 
fordon

Delredovisningen 31 augusti 2020
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1. Trafikverkets tidigare och pågående arbete, forts

 Sammantaget bedömer Trafikverket att kostnaden för nya 
stambanor ligger i de övre spannen av tidigare redovisade 
kostnadsbedömningar. 

Delredovisningen 31 augusti 2020
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2. Trafikverkets inledande analys av föreslagen kostnadsram 

Trafikverkets bedömning är enligt ovan avsnitt att kostnaden för nya 

stambanor ligger i de övre spannen av tidigare redovisade 

kostnadsbedömningar. Det innebär att det kommer krävas stora och 

omfattande förändringar av systemet för att nå den kostnadsram på 205 

miljarder kronor som detta uppdrag utgår ifrån.

Delredovisningen 31 augusti 2020
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2. Trafikverkets inledande analys av föreslagen kostnadsram , forts.

• Kostnadspåverkande faktorer 
– Systemutformning (t.ex. stationsorter och stationslägen, eventuella bibanor och 

kopplingspunkter etc.) utifrån avsedd funktion. Systemutformningen styr vilka olika 
järnvägskorridorer/ linjesträckningar som möjliggörs mellan stationslägen, 

– Tekniska standarder (t.ex. hastighet, ballasterat/fixerat spår etc.), 
– Produktionsteknik (t.ex. industriell produktion, brolösningar etc.) och 
– Planeringsförutsättningar (möjligheter för en effektiv planering, 

utbyggnadsordning och takt).

Därutöver finns kostnadspåverkande faktorer som är svårare för Trafikverket att 
påverka såsom kostnadsutveckling i branschen, påverkan från lagstiftning o. dyl.

Delredovisningen 31 augusti 2020
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3. Trafikverkets inledande bedömning av övergripande systemkonsekvenser

• Nyttoförskjutningar mellan lokal-/regional- respektive nationell nivå,

• Potential att ge effekter inom områdena kapacitet, restid, överflyttning (flyg till tåg), förutsättningar 
för kommersiell trafik mm,

• Konsekvenser på pågående planering och planläggning hos såväl Trafikverket som regioner och 
kommuner.

Delredovisningen 31 augusti 2020
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4. Trafikverkets beskrivning av det fortsatta genomförandet av uppdraget

• Nyttja hittills utfört planerings- och utredningsarbete,

• Genomlysning av nuvarande systemutformning och identifiering av möjliga alternativa 
systemutformningar,

• Övriga möjligheter till kostnadsreduceringar, 

• Utgångspunkt,
– rymmas inom kostnadsramen 205 miljarder kronor
– ge korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg 
– öka kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen

• Jämförelsealternativet (JA) är nuvarande systemutformning, 

• Samråd med kommuner och regioner kommer att genomföras. 

Delredovisningen 31 augusti 2020
149



12

5. Trafikverkets organisation för Nya Stambanor

Trafikverket driver i dag de delar som ingår i nationell plan som tre projekt med stöd av en 

koordinerande programorganisation benämnd En ny generation järnväg – utbyggnad av nya stambanor 

(NGJ). Från och med 1 oktober 2020 kommer alla delar inordnas i en ny och sammanhållen 

projektorganisation inom Trafikverket benämnd Nya Stambanor. 

Hela systemet kommer i detta uppdrag och i linje med den nya organisationens syfte att betraktas och 

analyseras som ett sammanhållet projekt. 

Delredovisningen 31 augusti 2020
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Genomgång av uppdrag, del 2 
Syfte:

Uppdraget är ett utredningsuppdrag som syftar till att ge regeringen ett underlag för bland annat 

ställningstaganden kring fortsatt planeringsarbete och finansiering av utbyggnad av nya stambanor.

Mål:

Målet är att vid uppdragets slutredovisning ha identifierat, analyserat och beskrivit kostnader, effekter och 

konsekvenser av minst två alternativa systemutformningar för nya stambanor inom en kostnadsram om 205 

miljarder. 

Förutsättningar:

Hittills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt. Det innebär att tidigare 

systemutformningar, systemanalyser och kalkyler kommer i relevanta delar att utgöra underlag för detta 

uppdrag, men inte vara styrande. 

Jämförelsealternativet (JA) är nuvarande systemutformning för vilket även uppdaterad kostnad ska tas fram.
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Genomgång av uppdraget 

De aspekter för vilka effekter och konsekvenser ska beskrivas kan grupperas i följande områden:

Omfattar beskrivning, analyser och bedömningar av relevanta systemutformningsalternativ ur 
dess funktionella aspekter.  ( tex snabb regionaltrafik)

Samlad effektbedömning 
och Klimat

Omfattar samlade effektbedömningar av relevanta systemutformningsalternativ samt analyser 
och beskrivningar av alternativens klimatpåverkan. 

Kostnader

Systemutformning

Omfattar beskrivning, analyser och bedömningar av relevanta systemutformningsalternativ utifrån 
dess uppskattade kostnader för investering samt ur ett livscykelperspektiv (inkl. drift och 
underhåll).

Samhällsplanering Omfattar analyser, bedömningar och beskrivningar av relevanta systemutformningsalternativ 
utifrån dess påverkan på kommunal och regional planering, bostadsbyggande mm.  
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Information och dialog

Information– september

• Grupperingar: befintliga utifrån pågående projekt samt övriga

• Information om uppdraget

Hearing  – oktober/november

• Grupperingar: Stockholm-Jönköping, Jönköping-Göteborg, 

Jönköping-Malmö

• Information om utredningsalternativen

153



16

Frågor?
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Minnesanteckningar

Campus Värnamos Ägarforum

20-09-23
SIDA  1(5)

 

 

 

Minnesanteckningar Campus Värnamos Ägarforum  
Tisdagen den 8 september 2020 kl. 8.30 - 12.00, sal 209 
Kallade:  Gottlieb Granberg (m), Hans-Göran Johansson (c), Azra Muranovic (s), Heidi Skov Ragnar, 

utvecklingsavdelningen, Ulf Svensson, kommundirektör samt Campus Värnamos ledningsgrupp: 
Cinna Adanko, Oscar Axelsson, Enikö Olsson, Niclas Stensson, Lars-Uno Åkesson. 
Kl 10.00-12.00 medverkade Robert Gunnarsson, vicerektor JU och Ingrid Wadskog, vd JTH  

 

1. Dagordningen godkändes.  

2. Föregående anteckningar gicks igenom och lades till handlingarna. 

3. Informationspunkter: 

3.1. Ekonomi 
Enikö redogjorde för utfallet t.o.m augusti 2020. Driftbudgeten 15,1 miljoner (69%), Prognos för helår är: 
– 0,5 miljoner. Investeringsbudget 0,7 miljoner (78%). Prognos: Ingen avvikelse.  
Hans-Göran berömmer insatserna under våren och är tydlig med att underskottet är väl underbyggt och 
inte kommer ställa till några problem.  

3.2. Utbildning – antal studerande, upplägg för genomförande, studentbostäder 
Cinna redogjorde för läget. 354 programstudenter varav 212 nya. 118 som avslutade sina studier i 
våras. Studentbostäder - 32 nya kontrakt på Flintgatan – inga vakanser. Coronaanpassningar: Vi följer 
Folkhälsomyndigheten och JU:s rekommendationer. Prioriterade grupper på plats är förstaårsstudenter, 
praktiska moment och examinationer. Anpassad schemaläggning, spridning på alla våningsplan, 
anpassade lunchtider. Kombination av undervisning på plats och via Zoom.  

3.3. Teknikcenter – planerna för hösten  
Oscar redogjorde för Teknikcenters verksamhet. Omprioriteringar under våren: inga skolaktiviteter, 3D-
webstudio – mängder av sändningar – möten och utbildningar, printade visir till äldreomsorgen. Hösten 
2020: Öppet hus genomfört (ca 40-50 besökare), kvällsaktiviteter på gång. Skolaktiviteter inplanerade. 
Coronaanpassningar genomförda i samråd med Helen Kristins på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

3.4. Kompetensakademin 
Lars-Uno redogjorde för följande:  

3.4.1. Digitala noden  
Norhedsstiftelsen har beviljat 1,3 miljoner, fördelat på 3 år, för inköp av digital utrustning till 
Norhedssalen (tänkt att ligga i sal 205).   
Förberedelseprojektet som beviljats av Vinnova har kommit igång. Träff 1 med företagen 
genomförd 10 juni. Styrgruppens arbete är igång. Träff 2 och 3 med företag och högskolor 
inplanerade 9 september (fokus på efterfrågan och innehåll i kurser) och 21 oktober (fokus på 
pedagogik). Arbetet ska ligga till grund för en ny ansökan till Vinnova om genomförandeprojekt.  

3.4.2. Projekt kring Prostsjön 
En internationell konferens skulle anordnats i Helsingborg men genomfördes tidigare i veckan på 
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distans istället. Deltagare från ett flertal länder. Frida Fält och Peter Ringberg från 
samhällsbyggnadskontoret hade skapat en visualisering som väl beskrev visionen för området. 
Forskarna är imponerade över att de får komma in så tidigt i ett projekt.  

3.4.3. Nya tag för utbildningar i centrala system 
Kompetensakademin tar över ansvaret. Therese Thimberg håller ihop introduktionen i centrala 
system för nyanställda. Det kommer att vara en mix av möten på plats, videomöten och inspelat 
material. Viktigt att behålla delar på plats – vi är den mänskliga kommunen!  

3.5. Näringslivssamverkan  
Niclas redogjorde för följande:  

3.5.1. YH-ansökningar  
14 september lämnas 3 ansökningar in med JU som huvudman. 
- Produktionsutveckling – omsök. 1,5 år. Nytt samarbete med CIL i Ljungby och EPIC i Växjö. 
Yrkeshögskolan Jönköping med sedan tidigare. Nytt i utbildningen är en kurs med fokus på 
introduktion till AI.  
- Fastighetsingenjör – omsök. 2-årig utbilning på plats.   
- Fastighetstekniker - nytt samarbete med Nynäshamn. 1,5 år på distans med praktiska delar i 
Värnamo och Nynäshamn.  

3.5.2. Partnerskapet  
2 år av partnerskapet genomförda – har varit lyckat! 25 företag med. Dialog med företagen kring 
nya avtal – ute på remiss.   

3.5.3. Corona-satsningen (BGR-stöd, ansökan om regionalt stöd) 
Både Värnamo kommun och Campus Värnamo har fått väldigt mycket positiv feedback kring de 
kostnadsfria utbildningsinsatser som genomförts under våren. Ca 700 deltagare från 90 olika 
företag har genomgått utbildningsinsatser. 95% av deltagarna ser insatserna som väl använd tid. 
Gottlieb föreslår att en dragning om detta bör genomföras på Kommunfullmäktige. Han tar med 
frågan till Camilla Rinaldo Miller och återkommer.  
Business Gnosjöregionen har tillsatt 300’ för utbildningsinsatser, dessa är redan intecknade. Svar 
väntas från regionen på den inskickade ansökan om medel på 700 tkr. 

3.5.4. ESF-ansökan – ”Kompetensförsörjning - utsatta branscher i Småland och Öarna” 
Den 27 september lämnas en ESF-ansökan in tillsammans med samverkansparter i Jönköpings 
och Kronobergs län. Syftet är att kunna fortsätta erbjuda kostnadsfria utbildningar till tillverkande 
industri. Campus Värnamo är tänkt projektägare. Start i januari 2021 om ansökan beviljas. 
Projektet är drygt 2 år. Medfinansiering krävs med 50%. Tid från både kompetenscoach och 
företag kan räknas som medfinansiering. Kalkylen inte klar ännu, totalt beräknas ansökan hamna 
på 10-11 miljoner. Enikö återkommer om det behövs ytterligare medfinansiering. Hans-Göran, 
Azra och Gottlieb är överens om att resonemang kan föras på KS presidieträff om behov 
uppkommer.  

4. Diskussionspunkter  

4.1. JU/JTH/Strategiskt partnerskap  
Robert Gunnarsson, vicerektor JU och Ingrid Wadskog, vd JTH, medverkade. En presentationsrunda 
genomfördes.  
 
Hur kan vi utveckla samarbetet och samverkan inom SPARK? Se bifogad PPP. 
Ingrid Wadskog inledde med att presentera SPARK (JTH:s KK-miljö, avtal med KK-stiftelsen 10 år) och 
hur JTH arbetar med strategiska partnerskap i allmänhet och Campus Värnamo i synnerhet.  
I SPARK finns hittills ca 100 projekt – mellan 2-6 år – inom 5 tematiska områden. Omsätter ca 100 
miljoner/år. 350 miljoner i projektportföljen, ca 100 företag medverkar i projekt. Samverkan på riktigt, 
forskning och utveckling sker tillsammans med partners. 
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Strategiska partnerföretag (SAAB, Scania, Huskvarna Group, Combitech, Kongsberg Automotive, 
Fagerhult). Strategiska noder (Träcentrum, Campus Värnamo) Avsiktsförklaringar undertecknade. 
www.ju.se/samarbetajth – hemsida som samlar JU:s information om samverkan inom 7 olika 
temaområden.  
 
Diskussion: 
Hans-Göran belyser vikten av samverkan för att möta framtida utmaningar och utveckling. Möjlighet att 
skapa träff för att beskriva SPARK för Campus Värnamos 25 partnerföretag? Skapa större nätverk? 
Koppla ihop forskning/utveckling och den nuvarande produktionen? Några företag redan med i SPARK. 
Lyfta dessa så fler förstår vilka möjligheter som finns.  
Ingrid positiv till detta – kanske i mindre grupper anpassat efter olika teman?  
 
Hans-Göran och Azra beskriver uppdraget att genomföra efterfrågade kostnadsfria utbildningsinsatser 
som CV fick i samband med Coronakrisen – 250 företag kontaktade, ca 700 deltagare från drygt 100 
företag genomgått utbildningsinsatser under våren.   
 
Hans-Göran trycker också på vikten av att samverka kring både industrin och kompetensförsörjningen i 
den offentliga sektorn. Stora utmaningar.  
 
Azra menar att det inte är vi som kan avgöra vilka områden som är aktuella att utveckla samverkan 
inom utan att det är upp till företagen och deras behov. Viktigt att det kommer från dem.  
 
Lars-Uno påtalar att samverkan på riktigt kan innebära att aktiviteter genomförs på Campus Värnamo, 
viktigt för regionens företag att se att det kan ske på hemmaplan.  
 
Enikö vill att JTH och Campus Värnamo arbetar för att sätta ett gemensamt mål kring vad som kan 
startas i Värnamoområdet kommande år. Se möjligheterna att genom partnerföretagen skapa en 
struktur där de kan följa vad som händer inom SPARK och hur de kan medverka eller skapa projekt på 
sikt.  
 
Gottlieb instämmer kring vikten av att de mindre företagen får större möjlighet att hänga på utvecklingen 
och att fler företag ser möjligheterna att utvecklas.  
 
Niclas – viktigt att vara konkreta – företagen har ofta tydliga uppdrag, ofta bråttom… I samverkan med 
företagen kan man bygga förtroende och hitta lösningar på rätt nivå och med rätt samverkanspartners 
beroende på vad som efterfrågas.  
 
Robert menar att examensarbete är en väg in för att starta upp ett djupare samarbete med ett företag.  
 
Hans-Göran – Get to work – viktigt att hålla fast vid mottot. Inte intressant för företagen om de inte kan 
se nyttan med det för sin egen verksamhet. I krisens tecken finns ett intresse hos företagen och tid att 
tänka på utveckling. Bra att få till träffar inom kort! Visa på goda förebilder!  
 
Robert frågar vad CV kan bidra med och menar att CV behöver visa vad Campus Värnamo kan skapa 
för mervärde i mötet med företagen? Vad kan göras i samverkan med JU? Viktigt att det blir något 
annat än de nätverk som redan finns. Robert menar att Campus Värnamo är en motor och kan få ett 
ännu större drivkraft i detta. 
  
Gottlieb belyser vad Campus Värnamo gjort hittills och att det finns ett etablerat nätverk som kan vara 
JU:s väg in till dessa företag. Viktigt att Campus Värnamo bibehåller den samverkande rollen och att 
det är väldigt konkret vad som förväntas/erbjuds. VNAB nära samverkanspartner.    
 
Enikö vill veta vad JU förväntar sig av Campus Värnamo som strategisk samarbetspartner. Viktigt att 
komma fram till ett strukturerat samarbete med tydliga målsättningar som kan kommuniceras med 
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företagen där Campus Värnamo kan vara ett mellanled som kommunicerar mellan företag och akademi. 
Campus Värnamo vill att det ska hända här för att bygga vidare på kunskapsplattformen regionalt, med 
JU som lok.  
Robert säger att JU erbjudfer smörgåsbordet. Ägarna måste berätta vad ni vill använda oss till. Ni har 
kontakten till företagen.  
Ingrid håller med om att det behövs ett gemensamt möte under hösten där vi kan sätta upp mål för de 
kommande 3 åren, nätverksträffar osv som på sikt kan generera projekt beroende på efterfrågan. Ser 
gärna en nätverksträff med CV:s partnerföretag.  
Lars-Uno skickar mail till Ingrid, Robert och Salem för att bjuda in till ett möte.  
 
Hur vill Campus Värnamo utveckla samverkan med JU? Se bifogad PPP. 
Robert Gunnarsson inleder med att redogöra för JU:s verksamhet och verksamheten som JU har på 
Campus Värnamo. Han belyser även vikten av kvalitetssäkringen av utbildningarna. Robert trycker 
extra på vikten av att utbildningar på högskolenivå måste ha en tydlig forskningsförankring.  
 
Diskussion:  
Hans-Göran – Värnamo vill ta nästa steg för att utveckla verksamheten ytterligare, viktigt att hitta de 
partners som vill vara med på den resan. Hans-Göran och hela ägarforum är positiva till och förväntar 
sig att det sker en utveckling på ett offensivt sätt för att inte stagnera. Politiken ger uppdraget till 
Campus Värnamo och ser väldigt positivt på samverkan och utveckling som leder framåt. En 
förutsättning är att det sker en nära samverkan med både privat och offentlig sektor kring behovet som 
finns i regionen. Kommunen är också villiga att fortsätta medfinansiera vid behov.  
Kvaliteten och forskningsanknytningen i utbildningarna är det viktigt att högskolan står för. Dock vill 
kommunen vara med och bidra till samverkan för att öka intresset hos företagen.   
 
Azra menar att Campus Värnamo är en viktig del av Värnamo kommuns strategiska utvecklingsarbete 
och vill ta ansvar för och medverka till att verksamheten kan utvecklas.  
 
Cinna menar att iom att JU står som huvudman för alla utbildningarna och därmed står för 
forskningsanknytningen, om än centralt på JU. En gemensam ambition skulle kunna vara att via 
SPARK satsa på att utveckla forskningsnoder med koppling till JU, t ex via doktorander på plats i 
Värnamo med närhet till lokala företag.  
 
Ingrid menar att vi ska verka för att öka forskningsanknytningen i Värnamo med doktorander på plats 
men att själva forskningsmiljön kommer att stanna i Jönköping.  
 
Niclas och Robert är överens om att det är viktigt att skapa förtroende för högre utbildning. Yh är en 
väg. Spänna bågen lite varje gång.  
 
Lars-Uno tackar för diskussionen och vi ser alla fram emot ett fortsatt och utvecklat samarbete med JU.  

5. Nästa möte  
Onsdagen den 13 januari 2021 kl 8.30 – 12.00.  
5.1. Ledningsgruppens SWOT-analys, långsiktig strategi - vår övertygelse 
5.2. Gummifabriken 

 
6. Övriga frågor 

Hans-Göran berättar om ett möte på Vandalorum som han och Lars Alkner haft med Christina Atlej (regional 
utvecklingsdirektör) kring en idé om samverkan mellan Vandalorum och Teknikcenter för årskurs 8 i regionen 
(utifrån kompetensförsörjning och attraktivitet i RUS). Tanken är en heldag med koppling till design och 
teknik. Halva dagen på Vandalorum och andra halvan på Teknikcenter. Positivt!  
Oscar berättar att en aktivitet genomförts inom ramen för Skapande skola för år 6 i samverkan mellan 
Vandalorum, biblioteket och Teknikcenter. 

7. Mötet avslutades och Lars-Uno tackade för engagemanget!  
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Vid datorn 
Cinna Adanko

159



 

YTTRANDE 1(1) 

2020-09-01 RJL 2020/1392 

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 
   

                      
                      

Handelskammaren Jönköping och Gnosjö, 
Värnamo, Vaggeryd och Jönköpings kommuner 
      
            
 

Införande av pendlarbuss mellan Jönköping 
och Gnosjöregionen (Hillerstorp) 
Region Jönköpings län har fått skrivelse från Handelskammaren Jönköping och 
Gnosjö kommun angående pendlingsmöjligheterna mellan Gnosjö och Jönköping. 
Förslagen som tas upp i skrivelserna tas med i arbetet med att ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län tackar för de inkomna synpunkter och förslag från 
Handelskammaren Jönköping och Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd och Jönköpings 
kommuner. Dessa tas, tillsammans med de synpunkter som kom fram vid 
dialogmötet med Gnosjö kommun, med i arbetet att ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län tackar för de inkomna synpunkter och förslag från 
Handelskammaren Jönköping och Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd och Jönköpings 
kommuner angående stöd med finansiering av pendlingsbuss mellan Jönköping 
och Hillerstorp/Gnosjö för att säkra arbetskraftsförsörjning till industrin. I samma 
ärende har det genomförts ett dialogmöte med Gnosjö kommun 2020-08-13. 
 
Trafikeringen planeras genom trafikförsörjningsprogrammet. Region Jönköpings 
län är mitt uppe i arbetet att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram (RJL 
2019/2969) för perioden 2021-2035. Remissversionen återfinns här: 
https://www.rjl.se/Demokrati/delaktighet-och-inflytande/svara-pa-remisser/   
 
Remisstiden löper ut den 31 oktober 2020. De förslag och synpunkter som 
Handelskammaren Jönköping och Gnosjö kommun har lyfter tas med i arbetet att 
ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
Leif Andersson 
1:e vice ordförande nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 
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Styrelsemöte 2020-08-26 Mjölby 

Närvarande: Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun 
Christian Orsing, Helsingborgs kommun (via Skype) 
Jörgen Oskarsson, Mjölby Kommun 
Magnus Gunnarsson, Ljungby kommun 
Stefan Gustafsson, Mölndal stad (via Skype) 
Tom Andersson, Borås stad (via Skype) 
Julie Tran, Region Östergötland 
Hans-Göran Johansson, Värnamo kommun 
Fredrik Björkman, Norrköpings kommun 

Suppleanter: Roland Karlsson, Ulricehamns kommun (via Skype) 
Michel Plogell, Bollebygd Kommun (via Skype) 

Övriga: Linnea Jägestedt, Europakorridoren AB 
Stefan Lind, Jönköpings kommun 

Frånvarande: Muharrem Demirok, Linköpings kommun 
Urban Granström, Nyköpings kommun 
 

Inledning 

 Ann-Marie Nilsson hälsar välkommen till sammanträdet. Jörgen Oskarsson 
hälsar välkommen till Mjölby och berättar kort om staden som i år fyller 100 år. 

§ 1. Mötets öppnande 

 Ann-Marie Nilsson öppnar mötet 

§ 2. Fastställande av dagordning 

 Dagordning godkänns 

§ 3. Val av justerare 

 Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Stefan Gustafsson 

§ 4. Föregående mötesprotokoll 

 Styrelsen noterar informationen och protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5. Verksamhetsinformation 

Informationen föredrogs av verksamhetsansvarig Linnea Jägestedt i enlighet 
med bilaga 1 verksamhetsrapport, som är utskickad tidigare för styrelsen att ta 
del av. 

Styrelsen noterar informationen 

§ 6. Ekonomi 

Informationen föredrogs av verksamhetsansvarig Linnea Jägestedt i enlighet 
med bilagorna 2 a) och b) resultat- och balansrapporter, som är utskickade sedan 
tidigare.  
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Styrelsen noterar informationen. 

§ 7. Uppföljning upphandling av konsultuppdrag 

 Stefan Lind, chef för översiktlig planering i Jönköping, är på plats för att 
presentera de anbud som inkommit. 

 Styrelsen för en vägledande diskussion och önskar en aggressiv marknadsföring 
och vassa argument. 

 Styrelsen noterar informationen och uppdrar till ansvariga Mikael Karlsson 
och Stefan Lind att fördjupa sig i underlaget och att tillsammans med 
arbetsutskottet ta referenser och framställa ett förord inför beslut. 

§ 8. Kommun-/regionspecifik information 

 Styrelsens ledamöter informerar om det aktuella läget i respektive 
kommun/region. 

 Styrelsen noterar informationen 

§ 11. Övriga ärenden 

- Stefan Gustafsson beviljas milersättning för att ha kört årsmötesprotokoll 
från Mölndal till Linköping 

- Extrainsatt digitalt möte för att besluta om konsultupphandlingen 
fastställs till 22 september klockan 15.00 

- Nästa styrelsemöte äger rum den 21 oktober via Skype 

 

Ann-Marie Nilsson förklarar mötet avslutat 

Justeras 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Stefan Gustafsson 
Ordförande     Justerare 

 

 

Linnea Jägestedt 
Sekreterare 
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Ert diarienr: TRV 2020/219
Vårt diarienr: KS.2020. 1 32

Svar på remiss
Remiss Trafikverkets föreskrifter om hastighetssänkning på
väg 26 i Jönköpings län

Detta remissvar framtogs inom ramen för samarbetet mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö,
Vaggeryd och Värnamo, kallat GGVV, mer känt som Gnosjöregionen.

Väg 26 är den viktigaste transportlänken från Gislaved till regionhuvudorten jönköping, samt söderut
till Halmstad och vidare ut i Europa via Hallands hamnar. Hallands hamnar är ledande inom transport
av skogsprodukter, särskilt sågade trävaror. Smålands många virkesproduktionsföretag drar med
fördel nytta av väg 26 som transportled för trävaror ut i Europa via hamnen i Halmstad.

1 Gislaveds kommun finns ett stort antal företag vars största utmaning är att rekrytera arbetskraft.
För att klara kompetensförsörjningen krävs inpendlande arbetskraft, eftersom den lokala
arbetskraften inte räcker till eller saknar rätt kompetens. Människors benägenhet att pendla mellan
arbete och bostad minskar exponentiellt, där en högre restid motsvarar en snabbt minskande
benägenhet att pendla. Det medför att en ökad restid med så lite som fem minuter kraftigt försämrar
företags möjlighet att rekrytera personal, minskar företagens lönsamhet på grund av förlängda
transporttider samt leder till att kommunen får en arbetsmarknadsförminskning.

“Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrift på väg 26 jönköpings län” är till stor del
baserad på schablonvärden. Vi saknar en djupare analys av flertalet potentiella effekter av en
hastighetssänkning och restidsförlängning. Exempelvis, hur kommer kommunens attraktivitet som en
plats att bo och verka på att påverkas? Hur stora förluster kommer näringslivet att drabbas av? 1 hur
stor grad kan en arbetsmarknadsförminskning förväntas ske?

Med tanke på näringslivsföreningarnas snabba agerande och tydliga motsättning mot
hastighetssänkningarna är näringslivets uppfattning om potentiella effekter av hastighetssänkningarna
tydlig. Kommunens näringsliv bör vara de som har bäst uppfattning om hur en hastighetssänkning kan
komma att påverka deras verksamheter och ekonomi.

En hastighetsminskning kommer inte heller att påverka det ökande antalet transporter på väg 26. Ett
antal större företag i Gislaveds kommun planerar att utöka sina verksamheter vilket ytterligare

KOMMUNSTYRELSE N
Stortorget 1 332 80 GISLAVED
Tel. 0371-81000 Fax0371-81243
kornrnunengislaved.se
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kommer att belasta väg 26 med fler tunga fordon, bidra till en ökad trafikbelastning med en ökad
olycksrisk som följd. Vi uppmanar därför Trafikverket att istället undersöka kapacitetshöjande
åtgärder, innefattande mötesseparering, för att öka säkerheten och framkomligheten på väg 26.

Med de potentiella effekterna på näringslivet och kommunens attraktivitet i åtanke avvisar Gislaveds
kommun förslaget om sänkt hastighet på väg 26. Kommunen uppmanar Trafikverket att undersöka
kapacitetshöjande åtgärder på väg 26 som både ökar säkerheten och främjar företagande och
ekonomi i området. Om detta inte är ett alternativ uppmanar kommunen istället Trafikverket att inte
införa de planerade hastighetssänkningarna.

Carina Jo)’an$on Kommunstyrelsens Kristine Hästmark, Kommunstyrelsens
ordföran%Gislaveds kommun ordförande i Gnosjö kommun

ordförande i Vaggeryds kommun Kommun relse ordf” ande i
Värnamo kommu

KOMMUNSTYRELSE N
Stortorget 1 332 80 GISLAVED
Tel. 0371-81000 Fax0371-812 43
kommunen©gislaved.se
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