
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2020-09-24  1(2) 

 
Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige 

Dag, tid: 2020-09-24, kl. 18:00 

Plats: Kf-salen 

Övrigt: Information om Campus Värnamos kostnadsfria utbildning för Gnosjöregionens 
företag – Niclas Stensson, utvecklingsstrateg Campus Värnamo 
 
Med tanke på coronaviruset (Covid-19) uppmanas alla som har symtom som 
påminner om förkylning eller influensa att stanna hemma och kalla in en ersättare 
istället. 
 
Vi kommer inte ha någon gemensam fika för att på så sätt minska risken för 
eventuell smitta. 
 

Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska snarast lämnas till kommunkansliet genom att 
skicka e-post till riitta.andersson@varnamo.se 

 
 
Ärenden: Dnr: Sida: 

 
Beslutsärenden 
1 Val av justerare   

2 Interpellationer och frågor   

3 Markanvisningsavtal för del av fastigheten Värnamo 
14:2 

KS.2020.291  

4 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2020 i 
Kommuninvest ekonomisk förening 

KS.2020.392  

5 Försäljning av Forsheda 5:82 KS.2020.456  

6 Stiftelsen Åminne Bruk - årsredovisning 2019 KS.2020.272  

7 Stiftelsen Smålands Konstarkiv - årsredovisning 
2019 

KS.2020.462  

8 Medborgarförslag - Höj bidraget till enskilda vägar KS.2017.31  

9 Köpekontrakt fastigheten Slangbellan 1 i Värnamo KS.2020.485  

10 Stiftelsen Folkets Park - årsredovisning 2019 KS.2020.483  

11 Stiftelsen Solgården - årsredovisning 2019 KS.2020.403  
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12 Stiftelsen Forshedabadet - årsredovisning 2019 KS.2020.482  

13 Ändrad rutin för utbetalning av bidrag till stiftelser KS.2020.490  

14 Sammanträdesdagar 2021 KS.2020.498  

15 Motioner   

16 Medborgarinitiativ   

17 Meddelanden   

18 Övriga ärenden   

 
 

Camilla Rinaldo Miller 
Ordförande 

Riitta Andersson 
Sekreterare 

Fullmäktigesammanträdet direktsänds i Värnamo Närradio FM 98,1 och du kan se det i 
webbsändning på http://www.varnamo.se/webbsandning 
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FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020, reviderad

12/12 Lena Freij (KD) och Jerker Friberg (SD) 18/12 kl.15.00

30/1 Terje Freij (M) och Milka Cado (S) 5/2 kl.15.00

27/2 Agnes Johansson (M) och Åke Wilhelmsson (S) 4/3 kl.15.00

26/3 Tobias Pettersson (M) och Khalid Poricanen (S) 1/4 kl.15.00

23/4 Inger Axelsson (C) och Linda Svensson (V) 29/4 kl.15.00

28/5 Håkan Johansson (KD) och Boo Karlsson (SD) 3/6 kl.15.00

17/6 Eva Eriksson (C) och Jan Cherek (SD) 24/6 kl.15.00

27/8 Marie Skogefors (L) och Sylvia Friberg (SD) 2/9 kl.15.00

24/9 Terje Freij (M) och Susanne Andersson (S) 30/9 kl.15.00

29/10 Carina Källman (M) och Anette Myrvold (S) 4/11 kl.15.00

26/11 Eva Törn (M) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) 2/12 kl.15.00

17/12 Thomas Sköld (M) och Bo Svedberg (S) 22/12 (tisd) kl.15.00

Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson.
Tid för justering angivet datum är alltid kl.15.00 (om inte annat angetts) och 
plats är kommunkansliet.
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Fråga till Tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg                 

 

På särskilda delar av Tekniska förvaltningen har det varit oroligt bland personalen en tid och 
man har från ledningen påtalat att man arbetat aktivt med arbetsmiljö, rutiner och 
värdegrund vilket välkomnas av Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Det är dock 
viktigt att det strategiska arbetsmiljöarbetet också går i takt med kompetens inom området. 

Därför undrar vi:  

1. Har alla chefer/arbetsledare på olika nivåer inom tekniska förvaltningen gått en 
arbetsmiljöutbildning? Om ja, när har detta skett? Om inte, är det planerat att de ska 
göra det? 

 

Socialdemokraterna i Värnamo  

Genom 

Susanne Andersson
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Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson  

 

Sedan höstterminen 2020 började har vi kunnat läsa om hur rasism används regelbundet på 
Gröndalskolan av elever. Vi har samtidigt ifrån ledningens sida hört att man använder 
värdegrunden som det mest effektiva verktyget för att arbeta med problemen.  

 Då undrar jag:  

1. Vet du hur man på skolorna arbetar med värdegrunden och om ja, är du nöjd med 
det arbetet som utförs?  

2. Anser du att det finns tillräckligt med kompetens inom interkulturellt förhållningssätt 
och rasism bland skolans personal?  

3. Planerar Alliansens åtgärder för att komma till rätta med denna utbredda 
problematik?  

 

Socialdemokraterna i Värnamo  

genom  

Azra Muranovic  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

§ 302 Dnr: KS.2020.291 
 
Markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Värnamo 14:2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna markanvisningsavtalet med SSC Fastighetsinvest AB 

     samt 
att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med   

markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget i samband med att ny detaljplan 
vunnit laga kraft. 

    
Jäv 
Jörgen Skärin (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen och SSC Invest har ingått ett markanvisningsavtal 
avseende del av den kommunägda fastigheten Värnamo 14:2.  
Markanvisningen syftar till en bostadsexploatering genom ett 
framtagande av en detaljplan och ett efterföljande markförvärv. 
Avtalet ingicks 2017-10-26 genom godkännande i 
kommunfullmäktige. Avtalet föregicks av ett erhållande av ett 
positivt planbesked för bostadsbyggnation vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-02-28. 
Planprocessen för det anvisade området har av olika anledningar 
tagit längre tid än vad som får anses vara ortsvanligt i Värnamo 
stad. Därför förlängdes anvisningstiden i det ursprungliga 
markanvisningsavtalet med 24 månader fram till 2021-10-26 
genom ett tilläggsavtal som ingicks 2019-09-26.   
Bolaget har sedermera gentemot kommunen framställt begäran 
om att teckna markanvisning och köpekontrakt i form av 
exploatören istället. Exploatören utgör ett helägt 
dotterbolag/projektbolag till bolaget. 
Detta avtal tillmötesgår bolagets vilja på sådant sätt att samma 
villkor kommer att gälla för exploatören enligt kommunens 
befintliga markanvisningsavtal med bolaget. Detta 
markanvisningsavtal utgör också exploateringsavtal, vilket 
egentligen avsågs tecknas mellan kommunen och bolaget i 
anslutning till detaljplanens antagande.  
 
 
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

Ks § 302 (forts) 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 13 maj 2020 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna markanvisningsavtalet med SSC Fastighetsinvest AB 
       samt 
att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med   

markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget i samband med att ny detaljplan 
antas. 

 
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 16 juni 2020, § 261. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-06-16  

Justerare 

§ 261 Dnr: KS.2020.291 
 
Markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Värnamo 14:2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunen och SSC Invest har ingått ett markanvisningsavtal 
avseende del av den kommunägda fastigheten Värnamo 14:2.  
Markanvisningen syftar till en bostadsexploatering genom ett 
framtagande av en detaljplan och ett efterföljande markförvärv. 
Avtalet ingicks 2017-10-26 genom godkännande i 
kommunfullmäktige. Avtalet föregicks av ett erhållande av ett 
positivt planbesked för bostadsbyggnation vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-02-28. 
Planprocessen för det anvisade området har av olika anledningar 
tagit längre tid än vad som får anses vara ortsvanligt i Värnamo 
stad. Därför förlängdes anvisningstiden i det ursprungliga 
markanvisningsavtalet med 24 månader fram till 2021-10-26 
genom ett tilläggsavtal som ingicks 2019-09-26.   
Bolaget har sedermera gentemot kommunen framställt begäran 
om att teckna markanvisning och köpekontrakt i form av 
exploatören istället. Exploatören utgör ett helägt 
dotterbolag/projektbolag till bolaget. 
Detta avtal tillmötesgår bolagets vilja på sådant sätt att samma 
villkor kommer att gälla för exploatören enligt kommunens 
befintliga markanvisningsavtal med bolaget. Detta 
markanvisningsavtal utgör också exploateringsavtal, vilket 
egentligen avsågs tecknas mellan kommunen och bolaget i 
anslutning till detaljplanens antagande.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 13 maj 2020 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna markanvisningsavtalet med SSC Fastighetsinvest AB 
       samt 
att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med   

markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget i samband med att ny detaljplan 
antas. 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.291
  

  

 1 (2) 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Värnamo 
14:2 

Ärendebeskrivning 

Kommunen och SSC Invest AB (org.nr: 556368-5642), Box 2200,  
331 02 VÄRNAMO, nedan kallad bolaget, har ingått ett markanvisningsavtal 
avseende del av den kommunägda fastigheten Värnamo 14:2. Markanvisningen 
syftar till en bostadsexploatering genom ett framtagande av en detaljplan och ett 
efterföljande markförvärv. Avtalet ingicks 2017-10-26 genom godkännande i 
kommunfullmäktige. Avtalet föregicks av ett erhållande av ett positivt planbesked 
för bostadsbyggnation vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-02-28. 
Planprocessen för det anvisade området har av olika anledningar tagit längre tid 
än vad som får anses vara ortsvanligt i Värnamo stad. Därför förlängdes 
anvisningstiden i det ursprungliga markanvisningsavtalet med 24 månader fram 
till 2021-10-26 genom ett tilläggsavtal som ingicks 2019-09-26.   
Bolaget har sedermera gentemot kommunen framställt begäran om att teckna 
markanvisning och köpekontrakt i form av exploatören istället. Exploatören utgör 
ett helägt dotterbolag/projektbolag till bolaget. 
Detta avtal tillmötesgår bolagets vilja på sådant sätt att samma 
villkor kommer att gälla för exploatören enligt kommunens 
befintliga markanvisningsavtal med bolaget. Detta 
markanvisningsavtal utgör också exploateringsavtal, vilket 
egentligen avsågs tecknas mellan kommunen och bolaget i 
anslutning till detaljplanens antagande.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.291
  

  

 2 (2) 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna markanvisningsavtalet med SSC Fastighetsinvest AB 

      samt 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med   
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget i samband med att ny detaljplan 
antas 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör 
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1(7) 

 

 

Parter Mellan å ena sidan Värnamo kommun (org.nr: 212000-0555),  

331 83 VÄRNAMO, nedan kallad kommunen; och å andra sidan  

SSC Fastighetsinvest AB (org.nr: 559236-5265), Box 2200,  

331 02 VÄRNAMO, nedan kallad exploatören, träffas härmed följande: 

 MARKANVISNINGSAVTAL  
 

Bakgrund Kommunen och SSC Invest AB (org.nr: 556368-5642), Box 2200,  

331 02 VÄRNAMO, nedan kallad bolaget, har ingått ett markanvisningsavtal 

avseende del av den kommunägda fastigheten Värnamo 14:2. Markanvisningen 

syftar till en bostadsexploatering genom ett framtagande av en detaljplan och 

ett efterföljande markförvärv. Avtalet ingicks 2017-10-26 genom godkännande 

i kommunfullmäktige. Avtalet föregicks av ett erhållande av ett positivt 

planbesked för bostadsbyggnation vid samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2017-02-28. 

Planprocessen för det anvisade området har av olika anledningar tagit längre tid 

än vad som får anses vara ortsvanligt i Värnamo stad. Därför förlängdes 

anvisningstiden i det ursprungliga markanvisningsavtalet med 24 månader fram 

till 2021-10-26 genom ett tilläggsavtal som ingicks 2019-09-26.   

Bolaget har sedermera gentemot kommunen framställt begäran om att teckna 

markanvisning och köpekontrakt i form av exploatören istället. Exploatören 

utgör ett helägt dotterbolag/projektbolag till bolaget. 

Detta avtal tillmötesgår bolagets vilja på sådant sätt att samma villkor kommer 

att gälla för exploatören enligt kommunens befintliga markanvisningsavtal med 

bolaget. Detta markanvisningsavtal utgör också exploateringsavtal, vilket 

egentligen avsågs tecknas mellan kommunen och bolaget i anslutning till 

detaljplanens antagande.  

Giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av beslut om godkännande från 

kommunfullmäktige senast 2020-09-30. 

 ANVISNING 

Markanvisning För bostadsändamål anvisar kommunen till exploatören ett markområde av 

Värnamo Värnamo 14:2, se bilaga 1, härefter benämnt området. 

För det fallet att beslut om antagande av den nya detaljplanen inte är fattade 

senast 2021-10-26 återgår markanvisningen automatiskt. Ingen av parterna har 

då rätt att kräva ersättning för nedlagda kostnader och dylikt till följd av detta 

avtal. 

Överklagas ett antagandebeslut som är fattat inom löpande anvisningstid 

innehar exploatören ytterligare anvisningstid för det fallet att antagandebeslutet 

i huvudsaklig överensstämmelse med fattat beslut vinner laga kraft. Innebär 

överklagandet att antagandebeslutet upphävs i en lagakraftvunnen dom återgår 

markanvisningen automatiskt. 

  

11



2(7) 

 

 

 DETALJPLANEÄNDRING 

Befintliga 

planförhållanden 

För närvarande omfattas marken inom det anvisade området i huvudsak av 

ändrad stadsplan för kvarteren Göken, Vipan och Berguven (F 85) med 

reglerad markanvändning park. 

Ny detaljplan Bolaget har aktivt medverkat i planprocessen. Bolaget har tillsammans med 

kommunen i enlighet med avtal, beslut och riktlinjer samt parternas 

gemensamma viljeinriktning arbetat fram ett förslag till detaljplan innebärande 

möjlighet för samlad bostadsbebyggelse och parkändamål.  

Planförslaget medger en byggnation om 950 kvm byggnadsarea samt utrymme 

för komplementbyggnader. Byggrätten medger ett tillskott av cirka 25 

lägenheter/bostadsenheter. 

Planerad markanvändning konkretiseras i övrigt av parternas gemensamma 

planförslag, se bilaga 2. 

Planavgift och andra med planarbetet förknippade kostnader bekostas i sin 

helhet av bolaget i enlighet med upprättat planavtal. 

Exploatören står helt och fullt bakom samt förbinder sig att följa det av 

kommunen och bolaget framarbetade materialet. Exploatören ska följa antagen 

detaljplan och dess intentioner. Det är av vikt att tilltänkt bebyggelse och 

tomtmark utformas med god arkitektur och med hänsyn till sin omgivning.  

 FRAMTIDA ÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

Framtida 

överlåtelse 

Omfattningen av aktuell mark för förvärv inom det anvisade området kommer 

att klargöras i detaljplanearbetet, genom anpassning till de kvartersgränser och 

övriga villkor som följer av den nya detaljplanen. 

Äganderättsövergången kommer att ske genom ett jordabalksfång. Kommunen 

tillhandahåller köpekontrakt. Köpekontrakt omfattande markanvisat område 

ska ha signerats av exploatören och överlämnats till kommunen mot erhållande 

av skriftlig inlämningsbekräftelse senast inom sex månader efter det att den nya 

detaljplanen har vunnit laga kraft. Åsidosätter exploatören detta åtagande 

återgår markanvisningen. 

Köpeskillingen kommer att beräknas utifrån den maximala byggrätt BTA som 

den nya detaljplanen medger. Köpeskillingen kommer att uppgå till 1600 

kr/kvm BTA. Vid undertecknandet av köpekontraktet ska 10 % av 

köpeskillingen erläggas som handpenning. Handpenningen går ej åter om köpet 

ej fullbordas.   

Utöver köpeskillingen kommer exploatören att få bekosta investeringar i 

allmän infrastruktur enligt beskrivning nedan under styckena Åtaganden, 

kostnader och genomförandefrågor.  

Kommunen kommer att villkora överlåtelsen med att byggnationen inom 

byggnadskvarteret ska påbörjas inom 12 månader och att byggnationen sker i 

en etapp och i ett sammanhang. Köpebrev kommer inte att upprättas förrän 

husgrunder till samtliga huvudbyggnader har påbörjats, hela köpeskillingen är 

erlagd och exploatörens investeringar i allmän infrastruktur är genomförda eller 

på annat sätt reglerade. En överlåtelse kommer enbart att äga rum och fullföljas 
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3(7) 

 

 

om kommunen kan acceptera exploatörens tänkta bebyggelse och övriga 

utformning av exploateringen. 

Köpekontraktet kan komma att innehålla villkor som ej framgår av detta avtal.  

Upplysningar om 

området, 

undersökningsplikt 

Området enligt ovan kommer vid tidpunkten för överlåtelsen att överlåtas i 

befintligt skick.  

Kommunen är medveten om sin upplysningsplikt. Kommunen känner i 

dagsläget inte till några fel, hinder eller förutsättningar vad gäller området 

utöver vad som framgår av detta avtal.  

Kommunen förespråkar alltid att en ordentlig markundersökning görs under 

planprocessen för att säkerställa markens förutsättningar och utformningen av 

byggnadernas konstruktion.   

Exploatören är medveten om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Exploatören är också medveten om att området kan 

komma att vara behäftat med så kallade dolda fel, och därmed avvika från vad 

exploatören med fog har kunnat förutsätta. 

Kommunen kommer att frita sig från allt ansvar avseende eventuella mark-, 

grundläggnings- och/eller saneringskostnader vad avser överlåtet område. 

Exploatören kommer vid ett förvärv att godta områdets skick och övriga 

förutsättningar. Exploatören kommer också att med bindande verkan avstå från 

alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel 

eller andra brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de än må vara. 

Fastighetsbildning 

och transaktions-

kostnader 

Efter att en ny detaljplan har vunnit laga kraft är det kommunens och 

exploatörens avsikt att mark inom det anvisade området ska bilda en ny 

fastighet genom avstyckning. 

Exploatören står vid ett förvärv för samtliga lantmäterikostnader, lagfarts-

kostnader, inteckningskostnader samt övriga kostnader till följd av förvärv av 

området. 

 ÅTAGANDEN, KOSTNADER OCH GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Ansvar för 

kostnader och 

ekonomi 

Exploatören ska, om inte annat uttryckligen anges, svara för samtliga sina 

kostnader föranledda av detta avtal och exploateringen av området. Exploatören 

bär ensam all ekonomisk risk avseende kostnader för planering, utredning, 

projektering och liknande, och avstår med bindande verkan till möjligheten att 

kräva skadestånd från kommunen för kostnader för dessa och motsvarande 

åtgärder. 

Genomförandet av 

och kostnader för 

allmän plats m m 

Kommunen är huvudman för allmän plats i detaljplanen. Kommunen eller dess 

entreprenör ska således på ett ändamålsenligt sätt genomföra den allmänna 

platsen i planen. En exploatör är lagstadgat skyldig att bekosta anordnandet av 

allmän plats och allmänna anläggningar. Anordnandet ska i dialog med 

exploatören utföras efter det att detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft. 

Genomförandet av den allmänna platsen och allmänna anläggningar kommer 

att omfatta: 
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4(7) 

 

 

1. Förlängning av Västermogatan i den omfattning som är begärd av 

exploatören och enligt kommunen till följd därav är erforderlig för 

anordnande av infart inklusive justering av gc-väg samt vändplan 

medräknat eventuell tillhörande belysning, brunnar, skåp eller andra 

anordningar i gatan.  

2. Flytt av befintlig vattenledning i sträckning mellan Dalstigen och 

Västermogatan inom planområdets västra kant. Återställande av gräsyta 

inom allmän plats längs med ledningens sträckning ska ingå. 

3. Fördröjningsmagasin för dagvatten om 43 kbm inom allmän plats. 

Kostnader för projektering och utförande av punkt 1-3 ovan ska i sin helhet 

betalas av exploatören. Kostnaderna är till självkostnadspris, och kommer att 

faktureras enligt löpande räkning. Exploatören ska löpande direkt betala 

kommunens ramavtalsprojektör för projekteringen av allmän plats och allmänt 

VA enligt åtagandena ovan. Exploatören ska löpande direkt betala kommunen 

och/eller kommunens ramavtalsentreprenör samt leverantörer, konsulter och 

underentreprenörer för utförandet av allmän plats och allmänt VA enligt 

åtagandena ovan.  

Tekniska förvaltningen vid Värnamo kommun har år 2019 uppskattat 

kostnaden för utförandet av punkt 1 till cirka 1000 kr/kvm asfaltsyta, för punkt 

2 till cirka 100 000 kr och punkt 3 till cirka 3500 kr/kbm magasinsvolym. 

Samtliga prisuppskattningar av utförandet är ungefärliga samt exklusive 

mervärdesskatt och projekteringskostnader.  

Utöver ovanstående idag konkreta åtgärder kan det komma att tillkomma andra 

liknande åtgärder påkallade av exploateringen. Parternas utgångspunkt är att 

kostnaderna för sådana åtgärder kommer att debiteras exploatören. Eventuella 

åtgärder och fakturering av desamma kommer att hanteras i varje specifikt fall. 

Exploatören förbinder sig att inte framföra krav om ytterligare utbyggnad av 

Västermogatan än vad som sker enligt punkt 1 ovan. Sådan utbyggnad sker på 

exploatörens bekostnad. 

Kommunen ska vid fastighetsgräns mellan kvartersmark och allmän plats för 

exploatörens räkning anvisa och iordningställa förbindelsepunkter för VA 

inklusive dagvatten. Kostnaderna för utförandet av allmänna ledningar fram till 

exploatörens förbindelsepunkter i fastighetsgräns kommer att bekostas av 

kommunen inom ramen för taxeverksamheten. 

Exploatörens 

åtaganden 

Exploatören ansvarar i sin helhet för genomförandet av och samtliga kostnader 

för exploateringen inom kvartersmarken. Exploatören ska inom kvartersmarken 

uppföra bostadsbebyggelse.  

Exploatören ska: 

• Betala för anslutningar till kommunalt VA inklusive dagvatten enligt 

vid tidpunkten för servisanmälan gällande VA-taxa. 

• Betala alla erforderliga avgifter i samband med bygglov i enlighet med 

gällande plan- och bygglovstaxa.  

• Betala alla övriga kostnader för eventuella nyttigheter inom området, 

såsom exempelvis kostnader för anslutning av el, tele och bredband.  
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• Anordna en attraktiv utemiljö och erforderligt antal parkeringsplatser 

inom kvartersmark. 

• Höjdmässigt ansluta till rågrannar och allmän platsmark på ett enligt 

kommunen lämpligt sätt. 

• Ansöka om och bekosta biotopskyddsdispens för eventuella ingrepp i 

befintlig biotopskyddad allé. Kommunen kan i närområdet eventuellt 

erbjuda plats för kompensationsåtgärder som bekostas av exploatören.  

• Ej utan skriftligt tillstånd använda gatumark eller annan kommunal 

mark för upplag av byggmaterial, uppställning av byggbodar eller 

dylikt. 

• Ansvara för eventuella skador som denne eller av denne anlitad 

entreprenör förorsakar på allmän plats, allmänna ledningar eller annan 

kommunägd egendom. 

• Städa allmän plats och omgivande mark från eventuell jord, grus, 

byggmaterial och annat spillmaterial som uppkommer vid transporter 

till och från området samt byggnationen inom området. 

 ÖVRIGT 

Tillträde för 

undersökningar, 

projekteringar etc 

Exploatören ges inom ramen för detta avtal rätt att efter samråd med 

kommunen genomföra de undersökningar, utredningar, projekteringar och 

liknande som man behöver för att skapa sig en bild av områdets beskaffenhet, 

samt också för erforderliga åtgärder påkallade av planmyndigheten under 

planprocessen.  

Exploatören står för alla eventuella kostnader förknippade med verksamheter 

enligt ovan. Exploatören bekostar och ansvarar också för erhållande av 

behövliga tillstånd för dessa verksamheter. 

I det fallet att detta avtal inte leder till ett förvärv ska berört område skyndsamt 

återställas i ursprungligt skick. Kommunen äger också rätt att återställa området 

på exploatörens bekostnad. 

Förbud mot 

överlåtelse 

Förevarande markanvisningsavtal gäller mellan kommunen och exploatören. 

Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta 

eller på annat sätt överföra detta avtal eller del därav till annan. Överträdelse 

innebär att kommunen kan besluta om att omedelbart låta markanvisningen 

återgå, utan rätt till ersättning för exploatören eller den som exploatören satt i 

sitt ställe. Exploatörens ansvars- och kostnadsåtaganden kvarstår dock 

gentemot kommunen. 

Övrigt om 

återtagande 

Kommunen har även rätt att återta en markanvisning om det är uppenbart att 

det saknas förutsättningar för upprättande av bindande avtal om försäljning 

eller att det är uppenbart att exploatören inte förmår eller avser att genomföra 

projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. 

Kommunen har även rätt att återta markanvisningen om det under planarbetet 

framkommer att det anvisade området inte kommer att kunna planläggas för det 

i detta avtal avsedda ändamålet.  
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Om kommunen återtar markanvisningen enligt ovanstående, eller om den på 

annat sätt genom villkor i detta avtal återgår, har kommunen full förfoganderätt 

över området och framtaget material. Vid ett återtagande eller återgång av 

markanvisningen har exploatören inte rätt till någon ersättning för nedlagda 

kostnader eller dylikt. 

Parternas 

överenskommelser 

Kommunen och exploatören är överens om att detta avtal uttömmande reglerar 

samtliga villkor för denna markanvisning. Ingen av parterna har rätt att åberopa 

utfästelser eller åtaganden som inte tas upp i detta avtal eller bilagor härtill, 

utöver vad som i övrigt föreskrivs i lag. 

Kommunen och exploatören är överens om att ändring av och tillägg till detta 

avtal, inklusive bilagor, ska för att vara gällande, göras skriftligen och 

undertecknas av båda parter. 

Tvist Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur detta avtal 

ska slutligt avgöras enligt svensk lag av allmän domstol inom kommunens 

domsaga. 

Exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande original, av vilka parterna har tagit 

varsitt exemplar. 

Underskrifter och 

bevittning 

Värnamo 2020  -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande 

 

Värnamo 2020  -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Lars Magnusson, exploateringschef 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

………………………………..                  ……………………………. 

 

 

Värnamo   2020  -       - 

För SSC Fastighetsinvest AB 

 

………………………………………………………. 

Matts Berggren, bolagsstyrelsens ordförande 

 

Ovanstående namnteckning bevittnas: 

 

………………………………..                  …………………………… 
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Bilagor Karta över anvisat område, bilaga 1. 

Gemensamt planförslag, bilaga 2. 

 

 Parterna har genom sina signaturer på samtliga sidor och bilagor tagit del av 

och godkänt innehållet. 

 

Återlämning SSC Invest AB (org.nr: 556368-5642), Box 2200,  

331 02 VÄRNAMO godkänner ovanstående avtal och avsäger sig härmed 

rätten till gällande markanvisning som berör aktuellt område för det fall 

rubricerad markanvisning med SSC Fastighetsinvest AB godkänns genom 

lagakraftvunna beslut.  

 

Värnamo 2020  -       - 

För SSC Invest AB 

 

………………………………………………………. 

Matts Berggren, bolagsstyrelsens ordförande 

 

Ovanstående namnteckning bevittnas: 

 

………………………………..                  ……………………………. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

§ 306 Dnr: KS.2020.392 
 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2020 i 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   som särskild medlemsinsats år 2020 erlägga 10 676 676 kronor 

som innebär den högsta stadgemässiga insatsnivån som gäller i 
nuläget, samt 

att   finansiering sker genom medel ur kommunens rörelsekapital. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening finns 
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga 
en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den 
obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. Alla 
medlemmar skulle senast 2018-01-01 uppnå insatskapitalet 200 
kronor per invånare. Värnamo kommun har nått upp till denna 
mininivå. 
 
Möjlighet finns för medlemmarna att erlägga extra medlemsinsats upp 
till en nivå på 900 kronor per invånare. 
 
Under en period var det osäkert vilket kapitalkrav EU skulle ställa på 
Kommuninvest. Detta är nu avgjort och det ställs inte samma höga 
krav på Kommuninvest som på exempelvis affärsbankerna. I nuläget 
behövs inte mer kapital i Kommuninvest delvis beroende på att många 
medlemmar redan har erlagt en högre insats än mininivån.  
Däremot har föreningsstämman 2020 beslutat att alla medlemmar 
senast 2021 ska ha nått upp i en medlemsinsats som motsvarar 900 
kronor per invånare. Skälet är bland annat att Finansinspektionen 
anser att Kommuninvest behöver ett större kapital för att förbättra den 
finansiella ställningen och minska risker i framtiden.  
 
Eftersom nivån beräknas utifrån omfattningen på Kommuninvests 
verksamhet är det troligt att ytterligare insatskapital får tillföras från 
medlemmarna under de kommande åren. I nuläget beräknas detta till 
ytterligare 100 kronor per invånare varje år. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 17 augusti 2020 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att    som särskild medlemsinsats år 2020 erlägga 10 676 676 kronor 

som innebär den högsta stadgemässiga insatsnivån som gäller i 
nuläget, samt 

att    finansiering sker genom medel ur kommunens rörelsekapital. 
 

 
Beslut skickas till:
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B E S Ö K S A D R E S S 
Stadshuset   

P O S T A D R E S S 
331 83 Värnamo 

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

O R G  N R 
212000-0555 

E – P O S T 
Kommunen@varnamo.se 

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

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

 

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2020 i 
Kommuninvest ekonomisk förening  

Ärendebeskrivning 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening finns möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av 
medlemskapet. Alla medlemmar skulle senast 2018-01-01 uppnå insatskapitalet 
200 kronor per invånare. Värnamo kommun har nått upp till denna mininivå. 
 
Möjlighet finns för medlemmarna att erlägga extra medlemsinsats upp till 
en nivå på 900 kronor per invånare. 
 
Under en period var det osäkert vilket kapitalkrav EU skulle ställa på 
Kommuninvest. Detta är nu avgjort och det ställs inte samma höga krav på 
Kommuninvest som på exempelvis affärsbankerna. I nuläget behövs inte 
mer kapital i Kommuninvest delvis beroende på att många medlemmar 
redan har erlagt en högre insats än mininivån.  
Däremot har föreningsstämman 2020 beslutat att alla medlemmar senast 
2021 ska ha nått upp i en medlemsinsats som motsvarar 900 kronor per 
invånare. Skälet är bland annat att Finansinspektionen anser att 
Kommuninvest behöver ett större kapital för att förbättra den finansiella 
ställningen och minska risker i framtiden.  
 
Eftersom nivån beräknas utifrån omfattningen på Kommuninvests 
verksamhet är det troligt att ytterligare insatskapital får tillföras från 
medlemmarna under de kommande åren. I nuläget beräknas detta till 
ytterligare 100 kronor per invånare varje år. 
 
Tidigare har hela överskottsutdelningen fått återbetalas som ökad medlemsinsats. 
Från 2019 ska istället en del av överskottsutdelning återbetalas, beroende på 
kommunens totala insatta kapital. För Värnamo kommun var detta år 2020 50% 
(917 520 kronor). Resterande del behålls av kommunen och blir en finansiell intäkt 
i driftredovisningen. 
 
Effekt för Värnamo kommun 
Värnamo kommun blev medlem i Kommuninvest år 2012 och betalade då ett 
insatskapital på 1 620 000 kronor. Insatskapitalet har därefter ökat till 20 427 324 
kronor år 2020 vilket motsvarar 591 kronor per invånare.  
Insatskapitalet har hittills höjts årligen genom att kommunen har fått 
överskottsutdelning baserad på erlagd kostnadsränta från hela kommunkoncernen 

 
2020-08-17  

 Dnr: KS.2020.392  

 
Kommunstyrelsen 
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och ränta på insatskapitalet. Delar av medel återinsätts som ökad medlemsinsats 
enligt ovan.  
Överskottsutdelningen är beroende på hur det har går för Kommuninvest samt hur 
mycket Värnamo kommun och dess bolag lånar från Kommuninvest. 
 
 
 
 
År 

Ränta och 
överskotts-

utdelning (tkr) 

 
 

Ackumulerat 
insatskapital (tkr) 

2012 Startkapital 1 620 
2013 (bokslut 2012) 300 1 920 
2014 (bokslut 2013) 1 786 3 706 
2015 (bokslut 2014) 2 430 6 136 
Frivillig insats 2015 531 6 667 
2016 (bokslut 2015) 2 601 9 268 
2017 (bokslut2016) 2 449 11 717 
2018 (bokslut 2017) 5 685 17 402 
2019 (bokslut 2018) 2 108 (50%) 19 510 
2020 (bokslut 2019) 918 (50%) 20 427 
 
På 2019 års insatskapital gavs en ränta på 1,75 %. 
 
Följande nivåer gäller för Värnamo kommun för att uppnå hela eller delar av 
högsta nivå.  
 
För att uppnå följande insatskapital 

Återstår följande 
insatskapital (tkr) 

 
Miniminivån 

 
200 kr/inv 

 
0  

50 % av högsta 
nivån 

 
450 kr/inv 

 
0 

75 % av högsta 
nivån 

 
675 kr/inv 

 
2 901 

 
Högsta nivån 

 
900 kr/inv 

 
10 677 

 
Hantering av höjt insatskapital 
Om extra insatskapital betalas in under år 2020 ska ett bindande besked lämnas till 
Kommuninvest senast 2020-10-31. Detta innebär att frågan måsta måste avgöras 
senast under september eller oktober 2020. 
 
Om kommunen inte gör denna extra inbetalning måste detta ändå ske senast under 
2021 enligt beslutet om nya stadgar vid föreningsmötet i april 2020. 
 
Utredning 
Värnamo kommun och dess bolag har sedan inträdet 2012 upptagit de allra flesta 
lånen hos Kommuninvest. Detta har skett efter konkurrensutsättning där även 
affärsbankerna har lämnat offerter. Endast i undantagsfall har någon annan 
kreditgivare erbjudit bättre villkor. I de flesta fall har skillnaden i ränta på lånen 
varit avsevärd, ofta upp mot 0,5 procentenheter, ibland till och med högre. 
 
Kommunkoncernen hade vid senaste bokslut en gemensam låneskuld på 2,6 
miljarder kronor. En så stor skillnad i räntor som medlemskapet i Kommuninvest 
inneburit har gynnat kommunkoncernen med mycket stora belopp. 
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Som anges ovan erhåller kommunen ränta på insatskapitalet. För år 2019 
fastställdes räntan till 1,75%, vilket i nuläget får anses som en god avkastning på en 
förhållandevis säker placering. 
 
Utöver ränta på insatskapitalet erhåller kommunen som medlem också en årlig 
återbäring baserad på hela kommunkoncernens genomsnittliga låneskuld under 
året. För 2020 innebar detta 1,5 miljoner kronor i återbäring. 
 
De ekonomiska fördelarna med att vara medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening är tydliga och enligt stämmans beslut kommer Värnamo kommun att få 
betala in mellanskillnaden upp till 900 kronor per invånare senast under 2021. 
 
Undertecknad föreslår att Värnamo kommun redan under 2020 gör denna 
inbetalning och därmed ökar kommunens insatskapital till 900 kronor per invånare. 
Detta innebär inte någon belastning på 2020 års resultat utan enbart en påverkan på 
likvida medel.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att som särskild medlemsinsats år 2020 erlägga 10 676 676 kronor som innebär 
den högsta stadgemässiga insatsnivån som gäller i nuläget, samt 
 
att finansiering sker genom medel ur kommunens rörelsekapital. 
 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Kjell Fransson 
Biträdande kommundirektör och ekonomichef 
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                           Tel: 010-470 87 00 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
                           Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

            ___________________________________

            Bevis om medlemsinsats
              Värnamo kommun

                         Detta besked visar ert insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening
                         per 2020-06-30

Ert insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 2020-01-01 19 509 804 SEK

   -    varav ursprungligt insatskapital 1 620 000 SEK

   -    varav årlig insats 17 358 840 SEK

   -    varav särskild insats 530 964 SEK

   -    varav insatsemission .

   -    varav insats för befolkningsökning .

   -    varav insats för föreningens regelefterlevnad .

 
 
                            Förändringar under året:

Datum Transaktionstyp Belopp

20200605 Årlig insats 917 520 SEK

Totalt insatskapital

Ert totala insatskapital i Föreningen 2020-06-30 20 427 324 SEK

 
 
                        Var vänlig notera att eventuell överinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
                        inte inkluderas i det totala insatskapitalet. Har medlemmen en överinsats
                        lämnas särskilt besked om detta.
 
                        Vid eventuella frågor, vänligen kontakta kundansvarig i kundgruppen
                        på 010-470 88 20 eller kundgruppen@kommuninvest.se.
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                           Tel: 010-470 87 00 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
                           Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

            ___________________________________

                    Åtagandebesked
 
                         Kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
                         har ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s (”Kommuninvest”)
                         samtliga förpliktelser. Detta innebär att varje medlem har ett ansvar för sin del av
                         Kommuninvests verksamhet.
 
                         Storleken på ert ansvar framgår av åtagandebeskedet. Beskedet tydliggör Kommuninvests
                         totala skulder och tillgångar samt er andel av respektive skuld- och tillgångspost.
                         Fördelningen av ansvaret baseras antingen på respektive medlems andel av Kommuninvests
                         totala utlåning eller respektive medlems andel av det totala insatskapitalet i
                         Kommuninvest ekonomisk förening. I åtagandebeskeden är derivaten upptagna till sin
                         nettoexpoering per motpart.
 
                         Vi rekommenderar att ni som medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening utformar den
                         not som i er redovisning ska beskriva omfattning och innebörd av det ansvar som följer
                         med medlemskapet enligt det förslag som finns att ladda ner på
                         http://kommuninvest.se/for-kunder/utlaning/blanketterochinstruktioner/.
 
                         Vid eventuella frågor gällande ert medlemsansvar, vänligen kontakta kundansvarig i
                         kundgruppen på 010-470 88 20 eller kundgruppen@kommuninvest.se.
 
                         Med vänlig hälsning
                         Kommuninvest i Sverige AB
 
 

Skulder Förklaring

Utlånad upplåning Upplåning som har lånats ut.

Ej utlånad upplåning Upplåning som har placerats i väntan på utlåning.

Derivat Kommuninvest i Sverige AB:s negativa derivatexponering, beräknad per motpart.

Övriga skulder Kommuninvest i Sverige AB:s övriga skulder

Tillgångar Förklaring

Utlåning Total utlåning i Kommuninvest i Sverige AB.

Likviditetsreserv Upplåning som har placerats i väntan på utlåning.

Derivat Kommuninvest i Sverige AB:s positiva derivatexponering, beräknad per motpart.

Övriga tillgångar Kommuninvest i Sverige AB:s övriga tillgångar.

 
 
 

31



                           Tel: 010-470 87 00 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
                           Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

            ___________________________________

              Besked om skulder och tillgångar 2020-06-30
 
 

                Skulder och tillgångar för medlem - Värnamo kommun

Skulder Totalt för Kommuninvest i kr Er andel i kr
Er andel i
procent

Utlånad upplåning * 437 826 704 781 2 656 685 501 0.60679%

Ej utlånad upplåning ** 80 287 991 573 234 321 528 0.29185%

Derivat * 426 665 766 2 588 962 0.60679%

Övriga skulder ** 6 758 613 644 19 725 100 0.29185%

Summa skulder/åtagande 525 299 975 763 2 913 321 092 0.55460%

 

Tillgångar Totalt för Kommuninvest i kr Er andel i kr
Er andel i
procent

Utlåning * 441 481 876 298 2 678 864 690 0.60679%

Likviditetsreserv ** 80 287 991 573 234 321 528 0.29185%

Derivat * 1 099 178 718 6 669 699 0.60679%

Övriga tillgångar ** 5 299 479 790 15 466 599 0.29185%

Summa tillgångar 528 168 526 379 2 935 322 517 0.55575%

Ert totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 2020-06-30 20 427 324 SEK

 
 
                                *   Procentsats motsvarande respektive medlems andel av Kommuninvests utlåning.
                                ** Procentsats motsvarande respektive medlems andel av det totala insatskapitalet i Kommuninvests ekonomisk
                                     förening.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

§ 307 Dnr: KS.2020.456 
 
Försäljning av Forsheda 5:82 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av 

Forsheda 5:82 samt del av Forsheda 5:108 till 
Finnvedsbostäder AB till en köpeskilling om 4 300 000 
kronor, samt 

att   ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för fastigheten för att möjliggöra en 
fastighetsbildning enligt lydelserna i köpeavtalet. 

   
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 17 december 2019 mark- och 
exploateringsavdelningen i uppdrag att sälja 10 stycken 
marklägenheter med gatuadress Skogsstigen 1A-K i Forsheda, 
efter samråd skett med omsorgsförvaltningen. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen har därefter undersökt 
möjligheterna till försäljning av fastigheten, genom att bland 
annat ta fram en värdering över objektet. Kommunstyrelsen 
informerades den 5 maj 2020 om förutsättningarna för 
uppdraget. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen har därefter förhandlat med 
Finnvedsbostäder AB och har kommit fram till föreliggande 
köpekontrakt. Finnvedsbostäder AB har haft kontakt med 
omsorgsförvaltningen och givet de besked som erhållits går 
bolaget in i förvärvet av fastigheten med ambitionen att 
omvandla lägenheterna till ett så kallat trygghetsboende.  
 
Köpeskillingen uppgår till 4 300 000 kronor. 
 
Enligt köpeavtalet ska kommunen ta fram och bekosta en 
detaljplan som ska pröva om del av fastigheten/objektet som är 
belägen på Forsheda 5:108 kan utgöra kvartersmark för 
bostäder, samt bekosta den fastighetsreglering som krävs för att 
överföra denna del till Forsheda 5:82. Om detaljplan eller 
fastighetsbildning inte leder fram till önskat resultat tillförsäkras 
bolaget en nyttjanderätt till detta område. 
 
 
 
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

Ks § 307 (forts) 
 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 11 augusti 
2020 kommunstyrelsen besluta 
att   godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av 

Forsheda 5:82 samt del av Forsheda 5:108 till 
Finnvedsbostäder AB till en köpeskilling om 4 300 000 
kronor, samt 

att   ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för fastigheten för att möjliggöra en 
fastighetsbildning enligt lydelserna i köpeavtalet. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.456
  

  

 1 (2) 

Försäljning av Forsheda 5:82 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 17 december 2019 mark- och 
exploateringsavdelningen i uppdrag att sälja 10 stycken 
marklägenheter med gatuadress Skogsstigen 1A-K i Forsheda, 
efter samråd skett med omsorgsförvaltningen (Ks § 442). 

Mark- och exploateringsavdelningen har därefter undersökt 
möjligheterna till försäljning av fastigheten, genom att bland 
annat ta fram en värdering över objektet. Kommunstyrelsen 
informerades den 5 maj 2020 om förutsättningarna för 
uppdraget (Ks § 188). 

Mark- och exploateringsavdelningen har därefter förhandlat med 
Finnvedsbostäder AB och har kommit fram till föreliggande 
köpekontrakt. Finnvedsbostäder AB har haft kontakt med 
omsorgsförvaltningen och givet de besked som erhållits går 
bolaget in i förvärvet av fastigheten med ambitionen att 
omvandla lägenheterna till ett så kallat trygghetsboende. 
Kommunen ska i möjligaste mån medverka till detta. Ett sätt kan 
vara att samordning kan ske med det särskilda boendet 
Forsgården i grannfastigheten. 

Köpeskillingen uppgår till 4 300 000 kronor, vilket avviker från 
den externa värderingen av marknadsvärdet som beställts 
(5 500 000 kronor). Förutom att mark- och exploaterings-
avdelningen anser att värderingen är något för hög satt ur vad 
marknaden rimligtvis säger, är värderingen behäftad med några 
felaktiga uppgifter vad gäller hyresintäkter samt fastighetens 
uppvärmningssystem, vilka sammantaget motiverar den 
överenskomna köpeskillingen. 

Enligt köpeavtalet ska kommunen ta fram och bekosta en 
detaljplan som ska pröva om del av fastigheten/objektet som är 
belägen på Forsheda 5:108 kan utgöra kvartersmark för 
bostäder, samt bekosta den fastighetsreglering som krävs för att 
överföra denna del till Forsheda 5:82. Om detaljplan eller 
fastighetsbildning inte leder fram till önskat resultat tillförsäkras 
bolaget en nyttjanderätt till detta område. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.456
  

  

 2 (2) 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av 
Forsheda 5:82 samt del av Forsheda 5:108 till Finnvedsbostäder 
AB till en köpeskilling om 4 300 000 kronor. 

att   ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för fastigheten för att möjliggöra en fastighetsbildning 
enligt lydelserna i köpeavtalet. 

Peter Ringberg Ulf Svensson 
Exploateringsingenjö Kommundirektör
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                KÖPEAVTAL  

 
PARTER Värnamo kommun (212000-0555), 331 83  Värnamo,  

nedan kallad säljaren; och 

 
 Finnvedsbostäder AB (556081-4393), Box 446,  331 21 Värnamo,  

nedan kallad köparen. 

 
ÖVERLÅTELSE Säljaren äger fastigheterna Värnamo Forsheda 5:82 och 5:108. 

Forsheda 5:82 och den mindre del av Forsheda 5:108 som redovisas i 

bilaga 1 kallas nedan fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten 

till köparen på i detta köpeavtal angivna villkor. 

 
TILLTRÄDE Köparen tillträder fastigheten tidigast den 1 oktober 2020 i samband 

med att hela köpeskillingen erlagts och upprättat köpebrev 

undertecknats av båda parter. 

 
KÖPESKILLING Köparen erlägger till säljaren för fastigheten en total köpeskilling om: 

 

Fyramiljonertrehundratusen /4 300 000 :-/ kronor 

 
KÖPEBREV När köparen erlagt hela köpeskillingen utfärdar kommunen köpebrev. 

 
LAGFART 

 
Köparen ska betala samtliga lagfarts- och inteckningskostnader. 

Köparen bör ansöka om lagfart för Forsheda 5:82 så snart köpebrev har 

erhållits. 

 
ÄNDRING AV 

DETALJPLAN, 

FASTIGHETS-

BILDNING 

 

Säljaren ska snarast efter detta köpekontrakts undertecknande hos 

samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun begära ändring av 

gällande detaljplan för den del av fastigheten som markerats särskilt på 

bifogad karta. Denna del ska prövas lämplig som kvartersmark för 

bostadsändamål och tillåta befintlig bebyggelse. Säljaren ska vidare 

ansöka om fastighetsreglering så att denna del av Forsheda 5:108 

överförs till Forsheda 5:82. Säljaren ska stå för alla härtill förenade 

kostnader. 

 

Parterna är överens om att tåla de jämkningar av fastighetens gränser 

som en ny detaljplan kan resultera i. 

 
VA-AVGIFT 

 
Köparen uppmärksammas på att VA-huvudmannen enligt gällande 

taxa kan kräva att anläggningsavgift erläggs per kvadratmeter tomtyta 

motsvarande den del av Forsheda 5:108 som kan komma att 

fastighetsregleras till Forsheda 5:82 enligt ovan. Köparen ska i sådant 

fall erlägga denna avgift. 

 
HYRESAVTAL 

 
Köparen har fått ta del av de hyresavtal som finns för 10 

bostadslägenheter på fastigheten. Köparen övertar dessa avtal på 

tillträdesdagen och ikläder sig fullt ansvar såsom hyresvärd från och 

med denna dag. 
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TRYGGHETS-

BOENDE 
Köparen har en ambition att omvandla bostadslägenheterna från 

ordinära bostäder till ett Trygghetsboende. Säljaren är positiv till detta 

och ska i möjligaste mån medverka för att underlätta genomförandet. 

 
NYTTJANDERÄTT,  

SERVITUT och 

PANTRÄTT 

 

För en tid av 25 år från detta köpeavtals ingående upplåter säljaren till 

köparen för bostadsändamål den del av Forsheda 5:108 som ingår i 

fastigheten enligt detta avtal. Syftet med upplåtelsen är att köparen ska 

ha rådighet över hela fastigheten i det fall detaljplan enligt ovan inte 

antas eller fastighetsbildning inte kan genomföras. För denna 

upplåtelse ska ingen ersättning betalas. Nyttjanderätten ska upphöra i 

förtid samma dag som fastighetsbildningsbeslut såsom beskrivits ovan 

har vunnit laga kraft.  

 

Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av annan nyttjanderätt, 

servitut eller panträtt. 

 
UNDERSÖKNING 

och FRISKRIVNING 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen är i övrigt medveten om 

att fastigheten kan vara behäftad med så kallade dolda fel och därmed 

avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. Köparen är medveten 

om sin undersökningsplikt och bekräftar att denne har beretts och även 

utnyttjat tillfället att bilda sig en fullständig uppfattning om 

fastighetens skick samt även inför undertecknandet av detta avtal låtit 

besiktiga mark och vad därtill enligt lag hör samt skaffat sig kännedom 

om de för fastigheten gällande plan- och byggnadsbestämmelserna, 

bygglov, etc. Köparen godtar fastighetens skick och användnings-

möjligheter sådana de är och avstår med bindande verkan från alla 

anspråk mot säljaren på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel 

eller andra fel och brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de 

vara må. 

 
FÖRDELNING  

av UTGIFTER och 

INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av 

säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen 

och för tiden därefter av köparen. Motsvarande skall gälla beträffande 

inkomster från fastigheten. I det fall verksamheten påbörjas på 

fastigheten före tillträdesdagen är det köparens ansvar att hålla 

fastigheten försäkrad till fullt värde, i annat fall åligger det säljaren att 

fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till fullt värde. Från 

tillträdesdagen gäller motsvarande för köparen. 

 
TILLSTÅND Det åligger köparen att ansöka om och bekosta bygglov, övriga 

erforderliga tillstånd och erinras om skyldigheten att erlägga avgifter i 

enlighet med gällande taxor. 

 
TVIST Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur 

detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 
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ÖVRIGA ÖVERENS-

KOMMELSER 
Säljaren och köparen är överens om att detta avtal uttömmande reglerar 

samtliga villkor rörande denna överlåtelse. Ingen av parterna har rätt 

att åberopa utfästelser eller åtaganden som inte tas upp i detta avtal 

eller bilagor härtill, utöver vad som i övrigt föreskrivs i lag. 

 

Säljaren och köparen är överens om att ändring av och tillägg till detta 

köpeavtal ska för att vara gällande, göras skriftligen och undertecknas 

av båda parter. 
 

 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande original av vilka  

parterna har tagit var sitt exemplar.  

 

 

 

SÄLJARENS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KÖPARENS 

UNDERSKRIFT 

Värnamo 2020  -       - 

För Värnamo kommun   Bevittnas: 

 

 

_______________________         _________________________ 

Hans-Göran Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

_______________________   _________________________ 

Lars Magnusson 
Exploateringschef 
 

 

…………….. 2020  -       -   Bevittnas: 

För Finnvedsbostäder AB 

 

 

_______________________  _________________________ 

Lars Lejon 
Styrelseordförande 
 

 

_______________________  _________________________ 

Stanley Guldmyr 
Verkställande direktör 

 

 

 
Bilaga Karta till köpeavtal 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

§ 314 Dnr: KS.2020.272 
 
Stiftelsen Åminne Bruk - årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att fritt eget kapital på 242 693 kronor balanseras i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Åminne Bruk har avlämnat årsredovisning 
innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
samt revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, 
uppgår till -87 889 kronor. Stiftelsens eget kapital, inklusive 
stiftelsekapital på 400 200 kronor, uppgår 31 december 2019   
till 642 893 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av finansiell ställning och finansiellt resultat samt att 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 10 maj 2020 
kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att fritt eget kapital på 242 693 kronor balanseras i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Kulturnämnden beslutade 3 juni 2020, § 43 
att   dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 

Stiftelsen Åminne Bruk 2019 samt 
att   föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 

Åminne Bruk för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2020-06-03  

Justerare 

§ 43 Dnr: KN.2020.13 
 
Åminne Bruk Årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Åminne Bruk 2019 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Åminne Bruk för verksamhetsåret 2019. 
 
 
Jäv 
Ordförande Eva Törn anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning för 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonom kultur 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-27   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.13
  

  

 1 (1) 

 

Årsredovisning 2019 Stiftelsen Åminne Bruk  
 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning 
för 2019. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen 
för Stiftelsen Åminne Bruk 2019 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
 
Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.272
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen Åminne Bruk - årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Åminne Bruk, org nr 802425-1632, har avlämnat årsredovisning 
innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-87 889 kronor. Stiftelsens eget kapital, inklusive stiftelsekapital på 400 200 
kronor, uppgår 2019-12-31 till 642 893 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning och 
finansiellt resultat samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 

att fritt eget kapital på 242 693 kronor balanseras i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

 

Kjell Fransson  
Kommundirektör bitr  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

§ 315 Dnr: KS.2020.462 
 
Stiftelsen Smålands Konstarkiv - årsredovisning 
2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på 920 324 kronor föres i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Smålands Konstarkiv har avlämnat 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, 
uppgår till +282 518 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår      
31 december 2019 till 920 324 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av finansiell ställning och finansiellt resultat samt att 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Kulturnämnden beslutade 3 juni 2020, § 44 
att   dela revisionens uppfattning och godkänna 

årsredovisningen för Stiftelsen Smålands Konstarkiv samt 
att   föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för 

Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2019. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 17 augusti 
2020 kommunstyrelsen besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på 920 324 kronor föres i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-17   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.462
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen Smålands Konstarkiv  - årsredovisning 
2019 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Smålands Konstarkiv, org nr 828000-3198, har avlämnat 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 
2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
+282 518 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 2019-12-31 till 920 324 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning och 
finansiellt resultat samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 

att ansamlat eget kapital på 920 324 kronor föres i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

 

Kjell Fransson  
Kommundirektör bitr 

56



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2020-06-03  

Justerare 

§ 44 Dnr: KN.2020.14 
 
Smålands Konstarkiv Årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Smålands Konstarkiv samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands Konstarkivs årsredovisning 
för 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonom kultur 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-27   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.14
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen Smålands Konstarkiv Årsredovisning 
2019 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands konstarkivs årsredovisning för 
2019. 
 
 
Beslutsförslag 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisningen för 2019 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
 
Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef
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SMÅLANDS KONSTARKIV
Verksamhetsberättelse 2019
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 327 Dnr: KS.2017.31 
 
Medborgarförslag - Höj bidraget till enskilda vägar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   bifalla medborgarförslaget samt 
att   driftbidrag för enskild utfartsväg beslutas till 6 kr/lm från 

och med 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen. 

    
Ärendebeskrivning 
I medborgarförslaget inlämnat av Anna Rintaluoma föreslås en 
höjning av bidrag till enskilda vägar.  
 
Det finns tre typer av kommunala bidrag till enskilda vägar: 
- Årliga driftsbidrag till vägsamfällighet. Där staten fastställer 

och finansierar med 60% alternativt 80% och då finansierar 
kommunen med 25% respektive 15%. Detta regleras av 
staten gällande bidragsnivåer varvid indexuppräkning sker 
och kommunen har då att betala det beloppet staten 
fastställer. 

- Kommunalt bidrag för iståndsättning/särskilda åtgärder. 
Staten beslutar om nivån på bidraget och står för huvuddelen 
medan kommunen står för 30%. 

- Driftbidrag för enskild utfartsväg. Här är det kommunens 
kriterier som avgör bidragets nivå. I Kommunfullmäktiges 
protokoll från 1985-11-21 beskrivs principer och nivåer. I 
protokoll från KF sammanträde 1986-11-27 är 
ersättningsnivån beslutade (reglerade) till 3 kr per löpmeter. 
Denna ersättning är det enbart kommunen som finansierar 
och den har inte blivit indexreglerad sedan 1987-01-01. Med 
indexuppräkning skulle ersättningsnivån motsvara idag cirka 
6 kr/lm. Den totala kostnaden för dessa bidrag har senaste 
åren legat på ca 125 000 kr. 

De två övre bidragen bedömer förvaltningen inte vara aktuella 
för höjning eller annan reglering eftersom det är staten som 
anvisar principer och beloppsnivåer. 
Förvaltningen bedömer att driftsbidrag för enskild utfartsväg, i 
enighet med intentionen i medborgarförslaget, bör indexregleras 
för att skälig ersättning ska utgå från kommunen.  
 
 
                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

Ks § 327 (forts) 
 
En indexreglering skulle innebära att ersättningen som utgår 
regleras från 3 kr/lm till 6 kr/lm. Annan justering kring frågan 
om driftsbidrag som framgår i kommunfullmäktiges 
sammanträdesprotokoll från 1985-11-21 § 280 är inte 
nödvändig. 
Om denna reglering sker bedömer förvaltningen att 
förvaltningen bör kompenseras i rambudget med motsvarande 
medel. 
 
Tekniska utskottet beslutade 18 augusti 2020, § 177 föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att   bidragen för driftbidrag för enskilda vägar beslutas till       

6 kr/lm från och med 2021 
att   tekniska förvaltningens budgetram regleras från och med 

2021 med 125 000 kr om ersättningsnivån beslutas till       
6 kr/lm. 

att     med hänvisning till ovanstående bifalla 
medborgarförslaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-08-18  

Justerare 

§ 177 Dnr: TU.2017.120 
 
Medborgarförslag - Höj bidraget till enskilda 
vägar 
 
Beslut 
Tekniska utskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  bidragen för driftbidrag för enskilda vägar beslutas till 6 
kr/lm från och med 2021 

att  Tekniska förvaltningens budgetram regleras från och med 
2021 med 125 000 kr om ersättningsnivån beslutas till 6 
kr/lm. 

att     med hänvisning till ovanstående bifalla medborgarförslaget 
 

 
Ärendebeskrivning 
I medborgarförslaget inlämnat av Anna Rintaluoma föreslås en höjning av 
bidrag till enskilda vägar.  
Bidragen utgör i syfte att komplettera de offentligt ägda och 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
underhållna vägarna. 
Det finns tre typer av kommunala bidrag till enskilda vägar: 
- Årliga driftsbidrag till vägsamfällighet. Där staten fastställer och finansierar 

med 60% alternativt 80% och då finansierar kommunen med 25% 
respektive 15%. Detta regleras av staten gällande bidragsnivåer varvid 
indexuppräkning sker och kommunen har då att betala det beloppet staten 
fastställer. 

- Kommunalt bidrag för iståndsättning/särskilda åtgärder. Staten beslutar om 
nivån på bidraget och står för huvuddelen medan kommunen står för 30%. 

- Driftbidrag för enskild utfartsväg. Här är det kommunens kriterier som 
avgör bidragets nivå. I Kommunfullmäktiges protokoll från 1985-11-21 
beskrivs principer och nivåer. I protokoll från KF sammanträde 1986-11-27 
är ersättningsnivån beslutade (reglerade) till 3 kr per löpmeter. Denna 
ersättning är det enbart kommunen som finansierar och den har inte blivit 
indexreglerad sedan 1987-01-01. Med indexuppräkning skulle 
ersättningsnivån motsvara idag cirka 6 kr/lm. Den totala kostnaden för dessa 
bidrag har senaste åren legat på ca 125 000 kr. 

De två övre bidragen bedömer förvaltningen inte vara aktuella för höjning eller 
annan reglering eftersom det är staten som anvisar principer och beloppsnivåer. 
Förvaltningen bedömer att driftsbidrag för enskild utfartsväg, i enighet med 
intentionen i medborgarförslaget, bör indexregleras för att skälig ersättning ska 
utgå från kommunen. En indexreglering skulle innebära att ersättningen som 
utgår regleras från 3 kr/lm till 6 kr/lm. Annan justering kring frågan om 
driftsbidrag som framgår i Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från 
1985-11-21 § 280 är inte nödvändig. 
Om denna reglering sker bedömer förvaltningen att förvaltningen bör 
kompenseras i rambudget med motsvarande medel. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-08-18  

Justerare 

Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att  bidragen för driftbidrag för enskilda vägar beslutas till 6 
kr/lm från och med 2021 

att  Tekniska förvaltningens budgetram regleras från och med 
2021 med 125 000 kr om ersättningsnivån beslutas till 6 
kr/lm. 

att     med hänvisning till ovanstående bifalla medborgarförslaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2017.120
  

  

 1 (2) 

 

Medborgarförslag - Höj bidraget till enskilda vägar 

 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslaget inlämnat av Anna Rintaluoma föreslås en 
höjning av bidrag till enskilda vägar.  

Bidragen utgör i syfte att komplettera de offentligt ägda och 
underhållna vägarna. 

Det finns tre typer av kommunala bidrag till enskilda vägar: 

- Årliga driftsbidrag till vägsamfällighet. Där staten fastställer 
och finansierar med 60% alternativt 80% och då finansierar 
kommunen med 25% respektive 15%. Detta regleras av 
staten gällande bidragsnivåer varvid indexuppräkning sker 
och kommunen har då att betala det beloppet staten 
fastställer. 

- Kommunalt bidrag för iståndsättning/särskilda åtgärder. 
Staten beslutar om nivån på bidraget och står för huvuddelen 
medan kommunen står för 30%. 

- Driftbidrag för enskild utfartsväg. Här är det kommunens 
kriterier som avgör bidragets nivå. I Kommunfullmäktiges 
protokoll från 1985-11-21 beskrivs principer och nivåer. I 
protokoll från KF sammanträde 1986-11-27 är 
ersättningsnivån beslutade (reglerade) till 3 kr per löpmeter. 
Denna ersättning är det enbart kommunen som finansierar 
och den har inte blivit indexreglerad sedan 1987-01-01. Med 
indexuppräkning skulle ersättningsnivån motsvara idag cirka 
6 kr/lm. Den totala kostnaden för dessa bidrag har senaste 
åren legat på ca 125 000 kr. 

De två övre bidragen bedömer förvaltningen inte vara aktuella 
för höjning eller annan reglering eftersom det är staten som 
anvisar principer och beloppsnivåer. 

Förvaltningen bedömer att driftsbidrag för enskild utfartsväg, i 
enighet med intentionen i medborgarförslaget, bör indexregleras 
för att skälig ersättning ska utgå från kommunen. En 
indexreglering skulle innebära att ersättningen som utgår 
regleras från 3 kr/lm till 6 kr/lm. Annan justering kring frågan 
om driftsbidrag som framgår i Kommunfullmäktiges 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-16   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2017.120
  

  

 2 (2) 

sammanträdesprotokoll från 1985-11-21 § 280 är inte 
nödvändig. 

Om denna reglering sker bedömer förvaltningen att 
förvaltningen bör kompenseras i rambudget med motsvarande 
medel. 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  bidragen för driftbidrag för enskilda vägar beslutas till 6 kr/lm från och 
med 2021 

att  Tekniska förvaltningens budgetram regleras från och med 2021 med 
125 000 kr om ersättningsnivån beslutas till 6 kr/lm. 

att     med hänvisning till ovanstående bifalla medborgarförslaget 

 

 

Jesper du Rietz Jesper du Rietz 
Förvaltningschef Förvaltningschef 
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Medborgarförslag 
Jag tycker att det börjar bli dags för en höjning av bidrag till enskilda vägar. 
Jag har bott på samma adress sedan 1993 och bidraget har inte ändrats på den tiden. 
Däremot har ju kostnaderna för underhåll ökat. 
 
Mvh, 
Anna Rintaluoma 
Havrida Ekebacken 
330 10 Bredaryd 
076-8293988 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 329 Dnr: KS.2020.485 
 
Köpekontrakt fastigheten Slangbellan 1 i Värnamo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna upprättat köpekontrakt med Wernfast AB 

avseende försäljning berörande del av fastigheten Värnamo 
Slangbellan 1 till en köpeskilling om 1 232 330 kronor. 

 
Ärendebeskrivning 
Ett köpekontrakt har tecknats med företaget Wernfast AB som 
innebär en försäljning av fastigheten Slangbellan 1 med en areal 
om 7 249 kvm. 
Köpeskillingen är på 1 232 330 kronor. 
Köpekontraktet innebär att en handpenning på 10% av 
köpeskillingen erläggs vid köpekontraktets tecknande och 
resterande del av köpeskillingen erläggs tillsammans med 
anläggningsavgiften då grundläggningen till huvudbyggnaden 
påbörjas. 
Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad inom 24 
månader från avtalets undertecknande och godkännande. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 4 september 
2020 kommunstyrelsen besluta 
att   godkänna upprättat köpekontrakt med Wernfast AB 

avseende försäljning berörande del av fastigheten Värnamo 
Slangbellan 1 till en köpeskilling om 1 232 330 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-04   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.485
  

  

 1 (1) 

Köpekontrakt fastigheten Slangbellan 1 i Värnamo 

Ärendebeskrivning 

Ett köpekontrakt har tecknats mot företaget Wernfast AB som 
innebär en försäljning av fastigheten Slangbellan 1 med en areal 
om 7 249 kvm. 

Köpeskillingen är på 1 232 330 kronor 

Köpekontraktet innebär att en handpenning på 10% av 
köpeskillingen erläggs vid köpekontraktets tecknande och 
resterande del av köpeskillingen erläggs tillsammans med 
anläggningsavgiften då grundläggningen till huvudbyggnaden 
påbörjas 

Grunden till huvudbyggnaden ska vara påbörjad inom 24 
månader från avtalets undertecknande och godkännande. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med Wernfast AB 
avseende försäljning berörande del av fastigheten Värnamo 
Slangbellan 1 till en köpeskilling om 1 232 330 kronor. 

 

Peter Ringberg Ulf Svensson 
Exploateringsingenjö Kommundirektör
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 333 Dnr: KS.2020.483 
 
Stiftelsen Folkets Park - årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på 439 398 kronor överförs i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Jäv   
Håkan Johansson (KD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Folkets Park har avlämnat förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, 
uppgår till -26 179 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår         
31 december 2019 till 439 398 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av finansiell ställning och resultat samt att styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 september 
2020 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på 439 398 kronor överförs i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Tekniska utskottet beslutade 8 september 2020, § 192 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för 

styrelsen för Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2019. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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  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 

 

 
Stiftelsen Folkets Park - Årsredovisning 2019 
  
Stiftelsen Folkets Park, org nr 828000-8007, har avlämnat förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-26 179 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 2019-12-31 till 439 398 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning och resultat 
samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 

att ansamlat eget kapital på 439 398 kronor överförs i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Kjell Fransson 
Biträdande kommundirektör och ekonomichef 
 
 
Bilaga 
Årsredovisning för 2019 
  

 
2020-09-03  

 Dnr:       Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Fransson, biträdande kommundirektör 
Telefon: 0370-37 71 57 
E-post: kjell.fransson@varnamo.se Kommunstyrelsen i Värnamo kommun 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

§ 192 Dnr: KS.2020.483 
 
Stiftelsen Folkets park, årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 

Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2019.    
Jäv 
Håkan Johansson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut.  

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Folkets Park Värnamos 
årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har att avge yttrande 
avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt stiftelseurkunden 
åligger det kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

 
Ändamålet för Stiftelsen Folkets Park är ”att handha driften av Folkets 
Park och att där bedriva bland annat barn- och familje-verksamhet”. När 
det gäller Folkets Park är det kommunen som äger och har ansvaret för 
själva byggnaderna och marken. 
 
Ur årsredovisningen kan man utläsa att Stiftelsen Folkets Park Värnamo 
under 2019 har arrangerat barnteater vid tre tillfällen, cirkusskola för 
barn under fem dagar inklusive fri föreställning för allmänheten, 
loppmarknad vid tre tillfällen och i samarrangemang en 
välgörenhetsaktivitet med motionsdans och kunskap kring hälsa. 
Stiftelsen har erbjudit allmänheten aktiviteten minigolf och minigolfen 
har ingått i kommunens ”sommarpasset” för skolungdomar. 
Minigolfbanan nyttjas också av förskolor och fritidshem.  
Folkets park har hyrts ut till tre olika arrangörer av återkommande dans 
och motion, politiska och religiösa möten för föreningar, privata 
sammankomster, försäljning av varor, personalmöten mm.  
Parkområdet och dess byggnader ger aktivitet för allmänheten genom 
lek-, motions- och spelytor. Parken används för sociala aktiviteter och 
offentlig konst, blomsterrabatter och andra naturliga inslag i parkmiljön 
erbjuder en miljö för rekreation. Driften av parkområdet sköts genom 
ideellt arbete, köp av tjänster från Värnamo kommun samt 
säsongsanställd fastighetsskötare.  
 
När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har dessa 
granskats av kommunlednings förvaltningen, varför de inte behöver 
hanteras i den här utredningen.  
 
Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits enligt 
ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen har 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen för Stiftelsen 
Folkets Park Värnamo skall ges ansvarsfrihet för 2019. 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta  
 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 

Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skicks till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2020.483
  

  

 1 (2) 

 

Stiftelsen Folkets Park - årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Folkets Park 
Värnamos årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har 
att avge yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. 
Enligt stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att 
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Folkets Park Värnamo för år 2019. 

 

 

 

Riitta Andersson Johan Arvidsson 
Kommunsekreterare Fritidschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2020.483
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Ändamålet för Stiftelsen Folkets Park är ”att handha driften av 
Folkets Park och att där bedriva bla barn- och familje-
verksamhet”. När det gäller Folkets Park är det kommunen som 
äger och har ansvaret för själva byggnaderna och marken. 
 
Ur årsredovisningen kan man utläsa att Stiftelsen Folkets Park 
Värnamo under 2019 har arrangerat barnteater vid tre tillfällen, 
cirkusskola för barn under fem dagar inklusive fri föreställning 
för allmänheten, loppmarknad vid tre tillfällen och i 
samarrangemang en välgörenhetsaktivitet med motionsdans och 
kunskap kring hälsa. Stiftelsen har erbjudit allmänheten 
aktiviteten minigolf och minigolfen har ingått i kommunens 
”sommarpasset” för skolungdomar. Minigolfbanan nyttjas också 
av förskolor och fritidshem.  
Folkets park har hyrts ut till tre olika arrangörer av 
återkommande dans och motion, politiska och religiösa möten 
för föreningar, privata sammankomster, försäljning av varor, 
personalmöten mm.  
Parkområdet och dess byggnader ger aktivitet för allmänheten 
genom lek-, motions- och spelytor. Parken används för sociala 
aktiviteter och offentlig konst, blomsterrabatter och andra 
naturliga inslag i parkmiljön erbjuder en miljö för rekreation. 
Driften av parkområdet sköts genom ideellt arbete, köp av 
tjänster från Värnamo kommun samt säsongsanställd 
fastighetsskötare.  
 
När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse har 
dessa granskats av biträdande Kommunledningsförvaltningen, 
varför de inte behöver hanteras i den här utredningen.  
 

Riskbedömning   

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen 
har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen 
för Stiftelsen Folkets Park Värnamo skall ges ansvarsfrihet för 
2019. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 334 Dnr: KS.2020.403 
 
Stiftelsen Solgården - årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen  föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på 59 400 kronor föres i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Jäv   
Bengt Lundström (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Solgården har avlämnat förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, 
uppgår till 48 788 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår          
31 december 2019 till 59 400 kronor. Under 2019 har 
underhållet på fastigheten varit ringa. En renovering av köket 
planeras till 2020. Bidrag till del av detta har erhållits från 
Norhedsstiftelsen. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseende en rättvisande bild av finansiell ställning och 
finansiella resultat samt att styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 22 juli 2020 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på +59 400 kronor föres i ny räkning, 

samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Tekniska utskottet beslutade 8 september 2020, § 193 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för 

styrelsen för Stiftelsen Solgården för år 2019. 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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  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 

 

 
Yttrande över 
Stiftelsen Solgården - Årsredovisning 2019 
  
Stiftelsen Solgården, org nr 828000-8890, har avlämnat 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse 
för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
+48 788 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 2019-12-31 till +59 400 
kronor. Under 2019 har underhållet på fastigheten varit ringa. En 
renovering av köket planeras till 2020. Bidrag till del av detta har erhållits 
från Norhedsstiftelsen. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad 
enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende en 
rättvisande bild av finansiell ställning och finansiella resultat samt att 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
  
Undertecknads förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 

att ansamlat eget kapital på +59 400 kronor föres i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALNINGEN 
 
 
Kjell Fransson 
Biträdande kommundirektör och ekonomichef 
 
Bilaga 
Årsredovisning för 2019  

 
2020-07-22  

 Dnr: KS.2020.403 Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Fransson, biträdande kommundirektör 
Telefon: 0370-37 71 57 
E-post: kjell.e.fransson@varnamo.se Kommunstyrelsen i Värnamo kommun 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

§   Dnr: KS.2020.403 
 
Stiftelsen Solgården, årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 

Stiftelsen Solgården för år 2019. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Solgårdens 
årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har att avge yttrande 
avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt stiftelseurkunden 
åligger det kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för 
styrelsen. En komplettering har begärts avseende verksamheten för 
2019. 
Ändamålet för Stiftelsen Solgården är ”att äga, upprusta och förvalta 
fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga byggnader och att bland annat 
tillhandahålla lokaler för ungdoms- och föreningsverksamhet”.  
 
Enligt inlämnad komplettering har stiftelsen under 2019 utfört yttre och 
inre underhåll. Förberedelse har gjorts för en kommande stor 
köksrenovering som stiftelsen har fått bidrag till från Norhedsstiftelsen.    
 
Vidare har Solgården hyrts ut till bröllop, dop, begravningar och 
ekumenisk verksamhet. Regionen och vårdinrättningar har haft 
konferenser i Solgården. Kommunens dagläger för skolungdomar i tre 
veckor har varit förlagt till Solgården. Även Svenska kyrkans unga från 
Bor och Gällaryd har haft sommarläger på Solgården samt haft 
verksamhet där på kvällar under våren och hösten. Övriga verksamheter 
som Solgården har hyrts ut till är barnkalas, barnaktiviteter, 
examensfester, cafékvällar, uthyrning till kommunens förvaltningar 
samt till föreningar såsom brukshundklubben, båtklubben, PRO och 
SPF. Grillplatsen vid Solgården är uppskattad som utflyktsmål.   
 
När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse granskas dessa 
av kommunlednings förvaltningen, varför de inte behöver hanteras i den 
här utredningen.  
 
Årsberättelsen med komplettering visar att stiftelsens verksamhet har 
bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt 
revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att 
styrelsen för Stiftelsen Solgården skall ges ansvarsfrihet för 2019. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta  
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 

Stiftelsen Solgården för år 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2020.403
  

  

 1 (2) 

 

Stiftelsen Solgården, årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Solgårdens 
årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta 
om ansvarsfrihet för styrelsen. En komplettering har begärts 
avseende verksamheten för 2019. 
 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Solgården för år 2019. 

 

 

 

Riitta Andersson Johan Arvidsson 
Kommunsekreterare Fritidschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2020.403
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Ändamålet för Stiftelsen Solgården är ”att äga, upprusta och 
förvalta fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga byggnader 
och att bla tillhandahålla lokaler för ungdoms- och 
föreningsverksamhet”.  
 
Enligt inlämnad komplettering har stiftelsen under 2019 utfört 
yttre och inre underhåll. Förberedelse har gjorts för en 
kommande stor köksrenovering som stiftelsen har fått bidrag till 
från Norhedsstiftelsen.    
 
Vidare kan man utläsa att Solgården har hyrts ut till bröllop, 
dop, begravningar och ekumenisk verksamhet. Vidare har 
regionen och vårdinrättningar haft konferenser i Solgården. 
Kommunens dagläger för skolungdomar i tre veckor har varit 
förlagt till Solgården. Även Svenska kyrkans unga från Bor och 
Gällaryd har haft sommarläger på Solgården samt haft 
verksamhet där på kvällar under våren och hösten. Övriga 
verksamheter som Solgården har hyrts ut till är barnkalas, 
barnaktiviteter, examensfester, cafékvällar, uthyrning till 
kommunens förvaltningar samt till föreningar såsom 
brukshundklubben, båtklubben, PRO och SPF. Grillplatsen vid 
Solgården är uppskattad som utflyktsmål.   
 
När det gäller stiftelsens bokslut och revisionsberättelse 
granskas dessa av Kommunledningsförvaltningen, varför de inte 
behöver hanteras i den här utredningen.  
 

 

Riskbedömning   

Årsberättelsen med komplettering visar att stiftelsens 
verksamhet har bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. 
Enligt revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Bedömningen 
är därför att styrelsen för Stiftelsen Solgården skall ges 
ansvarsfrihet för 2019. 
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 Förvaltningsberättelse 

Stiftelsen äger och förvaltar fasigheten Vika 2:1 

Syftet är att tillhandahålla lokaler för ungdoms och föreningsverksamhet. 

Därutöver hyr vi ut lokalen för fester och olika arrangemang. 

Styrelsen 

Stiftelsen har under förra och nuvarande mandatperiod fått nya yngre ledamöter vilka 
vitaliserar arbetet. 

Stiftelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. 

Arvode utgår inte för styrelsearbetet. 

Arbeten. 

Under året har stiftelsens medlemmar utan ersättning utfört yttre och inre underhåll. Inga 
större arbeten har utförts.  Förberedelser har gjorts för stor köksrenovering. Bidrag har för 
detta erhållits från Norheds Stiftelse med 125 000. 

Avloppsanläggningen är underkänd. Problemet måste lösas under 2020. 

Uthyrningsverksamhet 

Bröllop och andra fester. 

Dop, begravningar och samt ekumenisk verksamhet. 

Sjukhus och vårdinrättningar har haft både konferenser och festligheter. 

Kommunens dagläger för ungdomar i tre veckor. 

Svenska kyrkans unga från Bor och Gällaryd har dels varit på sommarläger dels ett flertal 
kvällar under våren och hösten, med spel, lek, grillning, fiske och bollspel. 

Barnkalas och kyrkliga barnaktiviteter. 

Examensfester. 

Bors skola, Borbackaskolan. 

Medborgarförvaltningen. 

Hundklubben har dels hyrt lokalen dels använt området vid många tillfällen för träningar. 

Barnkalas och kyrklig aktivitet. 

Två välbesökta cafékvällar. 

Olika uteaktiviteter av skolor, förskolor, föreningar och enskilda. 
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Utöver detta har anordnats dagsutflykter med bl.a. grillparty, boule, tipsrundor och 
naturskola. Arrangörer har varit sjukhusets personalklubb, företag och föreningar som PRO 
och SPF. 

Grillplatsen är uppskattad som utflyktsmål. 

Båtklubben har livaktig verksamhet. 

Slutord. 

Styrelsen vill tacka alla som bidragit till Stiftelsens verksamhet under det gångna året. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 335 Dnr: KS.2020.482 
 
Stiftelsen Forshedabadet - årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på 1 554 206 kronor föres i ny 

räkning, samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Forshedabadet har avlämnat förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, 
uppgår till -396 837 kronor (f g år +224 068 kronor). Stiftelsens 
eget kapital uppgår 31 december 2019 till 1 554 206 kronor. 
 
Noteras kan att årsredovisningen, i likhet med föregående år, 
inte överlämnats till revisorerna i sådan tid att det varit möjligt 
att avge revisionsberättelse inom föreskriven tid. 
 
Biträdande kommundirektör har begärt komplettering till 
årsredovisningen för 2019 då det av denna inte tydligt framgår 
vad skälet varit till det förhållandevis stora underskottet för 
2019. I kompletteringen framgår att underskottet beror på ökade 
kostnader för personal, renoveringar, dåligt badväder, ej 
uppdaterade priser vid försäljning samt ökade kostnader för el 
och kemiska produkter. 
Det framgår också att styrelsen är väl medveten om orsakerna 
och att åtgärder ska vidtagits för att ekonomin ska vara i balans 
under 2020. 
 
Även tekniska förvaltningen, som granskar verksamhet, har 
begärt komplettering.  
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av finansiell ställning och resultat 
samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 7 september 
2020 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
att ansamlat eget kapital på 1 554 206 kronor föres i ny 

räkning, samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
                                                                                      Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

Ks § 335 (forts) 
 
Tekniska utskottet beslutade 8 september 2020, § 194 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 

för Stiftelsen Forshedabadet för år 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-07   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.482
  

  

 1 (2) 

 

Stiftelsen Forshedabadet - årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Forshedabadet, org nr 828000-8957, har avlämnat 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 
2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-396 837 kronor (f g år +224 068 kronor). Stiftelsens eget kapital uppgår  
2018-12-31 till 1 554 206 kronor. 
 
Noteras kan att årsredovisningen, i likhet med föregående år, inte överlämnats till 
revisorerna i sådan tid att det varit möjligt att avge revisionsberättelse inom 
föreskriven tid. 
 
Undertecknad har begärt komplettering till årsredovisningen för 2019 då det av 
denna inte tydligt framgår vad skälet varit till det förhållandevis stora underskottet 
för 2019. Den inkomna kompletteringen, som erhållits via mejl, bifogas 
årsredovisningen. I denna framgår att underskottet beror på ökade kostnader för 
personal, renoveringar, dåligt badväder, ej uppdaterade priser vid försäljning samt 
ökade kostnader för el och kemiska produkter. 
Det framgår också att styrelsen är väl medveten om orsakerna och att åtgärder ska 
vidtagits för att ekonomin ska vara i balans under 2020. 
 
Även tekniska förvaltningen, som granskar verksamhet, har begärt komplettering. 
Denna komplettering bifogas också till årsredovisningen. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av finansiell ställning och resultat samt 
att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-07   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.482
  

  

 2 (2) 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 
 
att ansamlat eget kapital på 1 554 206 kronor föres i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
 

Kjell Fransson  
Kommundirektör bitr  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

§   Dnr: KS.2020.482 
 
Stiftelsen Forshedabadet, årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för 

styrelsen för Stiftelsen Forshedabadet för år 2019.  
    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Forshedabadets 
årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Ändamålet för Stiftelsen Forshedabadet är att driva och 
underhålla utomhusbadet i Forsheda samt att ansvara för 
tempererad utomhusbassäng och Bollagårdens fritidsanläggning.  
I årsredovisningens komplettering framgår att stiftelsen bytte 
ordförande och den nya styrelsen fick snabbt sätta sig in i, och 
utföra olika uppgifter för att få badet färdigställt till 
öppningsdatum. Badet öppnade vid beräknat datum. Styrelsen 
har organiserat sig i olika kommittéer, bland annat pool med 
reningsverk, utemiljön, byggnader, personal.  
Säsongen 2019 har sträckt sig från maj till augusti och den 
dagliga driften har utförts av säsongsanställd personal samt 
mycket ideell tid utförd av delar av styrelsen. Under 2019 har 
renoveringsbehoven inventerats och prioriterats.  
 
Förutom bad har aktiviteter bedrivits i form av crawlkurs, 
vattengymnastik och utomhusträning. Badet har även varit 
uthyrt några gånger under håret. De slitna minigolfbanorna som 
funnits på området har plockats bort.  
2019 fyllde badet 50 år, vilket firades med många olika 
aktiviteter, blad hinderbana i poolen, prova-på-dykning med 
dykarklubben, hinderbana på området, tipspromenad och en 
fotoutställning om badet och dess uppförande samt längre 
öppethållande och mat på kvällen.  
 
När det gäller stiftelsens bokslut har den granskats av 
kommunlednings förvaltningen, varför den inte behöver 
hanteras i den här utredningen. 
 
Årsberättelsen med komplettering visar att stiftelsens 
verksamhet har bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. 
Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning och finansiellt resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-09-08  

Justerare 

med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har 
inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 
Bedömningen är därför att styrelsen för Stiftelsen Forshedabadet 
skall ges ansvarsfrihet för 2019.  
 
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta  
att  hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för 

styrelsen för Stiftelsen Forshedabadet för år 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2020.482
  

  

 1 (3) 

 

Stiftelsen Forshedabadet - årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har erhållit Stiftelsen Forshedabadets 
årsredovisning för år 2019. Tekniska utskottet har att avge 
yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt 
stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

Att hos kommunfullmäktige tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 
för Stiftelsen Forshedabadet för år 2019.  

 

 

 

Riitta Andersson Johan Arvidsson 
Kommunsekreterare Fritidschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2020.482
  

  

 2 (3) 

Utredning 

Ändamålet för Stiftelsen Forshedabadet är att driva och 
underhålla utomhusbadet i Forsheda samt att ansvara för 
tempererad utomhusbassäng och Bollagårdens fritidsanläggning.  

I årsredovisningens komplettering framgår att stiftelsen bytte 
ordförande och den nya styrelsen fick snabbt sätta sig in i, och 
utföra olika uppgifter för att få badet färdigställt till 
öppningsdatum. Badet öppnade vid beräknat datum. Styrelsen 
har organiserat sig i olika kommittéer, bla pool med reningsverk, 
utemiljön, byggnader, personal.  

Säsongen 2019 har sträckt sig från maj till augusti och den 
dagliga driften har utförts av säsongsanställd personal samt 
mycket ideell tid utförd av delar av styrelsen. Under 2019 har 
renoveringsbehoven inventerats och prioriterats.  

Förutom bad har aktiviteter bedrivits i form av crawlkurs, 
vattengymnastik och utomhusträning. Badet har även varit 
uthyrt några gånger under håret. De slitna minigolfbanorna som 
funnits på området har plockats bort.  

2019 fyllde badet 50 år, vilket firades med många olika 
aktiviteter, blad hinderbana i poolen, prova-på-dykning med 
dykarklubben, hinderbana på området, tipspromenad och en 
fotoutställning om badet och dess uppförande samt längre 
öppethållande och mat på kvällen.  

När det gäller stiftelsens bokslut har den granskats av 
Kommunledningsförvaltningen, varför den inte behöver 
hanteras i den här utredningen. 

 

 

Riskbedömning   

Årsberättelsen med komplettering visar att stiftelsens 
verksamhet har bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. 
Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning och finansiellt resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: KS.2020.482
  

  

 3 (3) 

inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 
Bedömningen är därför att styrelsen för Stiftelsen Forshedabadet 
skall ges ansvarsfrihet för 2019.  

 

 

Bilagor: 

1. Komplettering till årsredovisningen 
2. Årsredovisning 
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Redovisning av året 2019,  Stiftelsen Forshedabadet. 
 
 
Mitt fösta år som ordförande för Badet och stiftelsen. Jag tog över efter Dahn Emanulsson, under lite 
tumult-liknande former. Dahn beslutade vid ett möte att avgå och vi fick snabbt hitta en lösning. 
Lisa Nelander som var vice ordf ville inte stiga upp till ordinarie så jag fick frågan. 
 
Idag, 2020, jobbar vi väldigt bra ihop och har justerat om jobbet och de olika positionerna i styrelsen. 
Detta för att vi vill ha en mer aktiv styrelse där alla bidrar. 
 
 
2019, startade med en hel del återtagning och snabba beslut för att få badet i ordning till öppningen. 
Vi gjorde det bästa vi kunde för att få till en del snabba justeringar av utrustning och tillse att vi hade 
personal. 
Den nya styrelsen fick snabbt lära sig och hoppa in i olika uppgifter för att få allt på plats. 
 
För att få alla att dra sitt strå, så organiserade vi oss i olika kommitéer. 
Vi har bl a poolen med reningsverket, utemiljön, byggnader, personal mfl.  
I de olika kommitéerna så finns det ansvariga som har dels ansvaret för att jobb utförs men också att 
återrapportera till styrelsen vid de olika styrelsemötena. 
 
Badet öppnade som vanligt inför sommaren 2019 och vi höll igång verksamheten på ett okej sätt. 
Säsongen är från Maj till Augusti varje år. Och den dagliga driften utförs av den säsongsanställda 
personalen samt med mycket extra insatt ideell tid från delar av styrelsen. 
 
Under året lärde vi oss hur det skall fungera samt att vi hade en hel del renoveringsbehov mm. Vi 
jobbade mycket med att säkerställa att badet och vattnet funkade efter de kravställningar och 
riktlinjer som finns. 
Men vi jobbade också med att sammanställa vad och i vilken ordning vi ska jobba av de investeringar 
som badet kräver.  
Vårt bad och Bollagården har varit och är, en viktig och uppskattad samlingsplats i Forsheda, under 
50 år och det är en hel del som måste uppdateras efter denna tiden. Samtidigt så är det av stor vikt 
att vi kan fortsätta att hålla badet öppet för invånare ifrån Forsheda och närområdet. 
 
Under sommaren firade vi också att badet fyllde 50 år och detta med en massa olika aktiviteter. Vi 
hade bl a en stor hinderbana i poolen för barn och vuxna att skoja runt med.  
Dykklubben var på plats och hade prova på dykning. Vi hade en stor hinderbana och tävlade på hela 
området. Tipspromenad med en fotoutställning om badet och hur det byggdes mm. 
Lite senare på kvällen var det lite mat och längre öppet på badet. 
Många besökare som hade varit på plats när det öppnade och fortfarande använder det, kom med 
olika berättelser osv. 
 
Under säsongen har vi haft en hel del aktiviteter i form av Crawl-kurs, Carinas Träningsverk har haft 
vattengymnastik. Och NL Fitness har kört utomhusträning. 
 
Badet har varit uthyrt några gånger under året. Detta ger lite inkomster till Stiftelsen och är en 
välkommen intäkt.  
 
Priser för bl a hyra och även på entréer mm, har varit eftersatta så en diskussion om en justering 
påbörjades. Detta skall vara på plats under säsong 2020. 
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Under hösten har vi sammanställt en hel del olika saker som vi skall jobba med under sommaren 
2020. 
En sak var att vi skulle veta hur många besökare vi egentligen har under en sommar. Vi behövde 
snäppa upp våra omklädningsrum för både herr och dam. Sedan måste vi göra badet mer tillgängligt 
för alla besökare, som till exempel för rullstolsbundna m fl. 
Vi har en sak som är avgörande för att vi skall kunna bada och det är vårt reningsverk. Detta är 
gammalt men fungerar bra. Det kräver en hel del underhåll och vi har en vaktmästare som har den 
kunskapen och gör detta jobbet varje dag under säsongen. 
Vi beslutade också att ta bort de dåligt underhållna mingolfbanor som fanns på området. 
 
FIF använder omklädningsrummen på sidan ut mot fotbollssidan/parkeringen. Dessa lånas med 
jämna mellanrum ut till gästande lag som både spelar matcher samt använder planerna för egen 
träning. 
En hel del av vårt bidrag från kommunen går till bla att se till att dessa lokaler fungerar för den 
verksamheten samt att hålla igång badanläggningen. Som ni förstår är det en tuff fajt att få vår 
ekonomi att räcka till detta samt löpande underhåll. 
 
Lisa och jag har jobbat väldigt tajt med frågor runt badet och vi lägger mycket extra tid på att få det 
att funka.  
Vi har inför säsongen 2020 flera saker som skall på plats och det kräver ett engagemang och framför 
allt ett intresse för badet och gården. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Christofer Sjöberg 
Ordförande i Stiftelsen Forshedabadet
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To:                                      Christofer Sjöberg
Subject:                             Sv: Årsredovisning 2019 Forshedabadet

 
 

Från: Christofer Sjöberg <christofer.petra@gmail.com> 
Skickat: den 3 september 2020 16:58
Till: Kjell Fransson <kjell.fransson@varnamo.se>
Kopia: Maria Grimstål <maria.grimstal@varnamo.se>; Riitta Andersson <riitta.andersson@varnamo.se>
Ämne: Re: Årsredovisning 2019 Forshedabadet 
 
Hej Kjell, 
Trevligt med nya bekanta. 
 
Ja, 2019 blev ett ganska tufft år för badet med en rejäl förlust. 
 
Nu kom ju inte pandemin igång förrän efter att vi stängt, låst och nästan börjat planera för att öppna 
igen inför 2020!  
Den slog ju till under detta året i de första månaderna. 
Så, tyvärr kan man nog inte se pandemin som en av de orsakerna.

Det var en kombination av ökade kostnader som tex personal, renoveringar och blandat annat. 
Under -19 säsongen hade vi dessutom en extra anställd på badet. Nio istället för åtta säsongsanställda. 

 
Det tillsammans med dåligt uppdaterade priser i bla inträdet, kiosk och hyra samt en dålig sommar rent 
vädermässigt, gjorde att vi inte fick ihop ekonomin. 
 
Som jag ser det är det personal samt då lönekostnader som dragit iväg. Ett lönesystem som vi under 20 
har justerat till helt andra nivåer. 
 
Vi hade löpande renovering på inventarier på ca 170K. 
El samt kem har också dragit iväg.  
Kem då pga annat vatten än tidigare år, nu från Värnamo. Det ger andra nivåer och annan kombination 
av kem vilket fördyrar för vår del. 
 
Så, som svar på din fråga så är detta lite mer förklaring och jag har dessutom skickat ett uttalande om 
2019 med mer beskrivning till Maria Grimstål. 
Slå gärna ett öga på den och har du fler frågor är du välkommen att höra av dig. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Christofer Sjöberg 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 336 Dnr: KS.2020.490 
 
Ändrad rutin för utbetalning av bidrag till stiftelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   driftbidrag till de stiftelser där Värnamo kommun är ensam 

stor bidragsgivare och där årsredovisningen ska behandlas 
av kommunfullmäktige inte ska betalas ut förrän föregående 
års årsredovisning lämnats in och fastställts av 
kommunfullmäktige samt 

att  beslutet ska gälla från 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att boka in 

möten med stiftelserna som sedan återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

   
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har att behandla 
årsredovisningen för flera stiftelser som har sitt säte i Värnamo 
kommun och därvid även pröva frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter. 
 
Värnamo kommun är i de flesta av dessa stiftelser en stor och 
avgörande bidragsgivare för att verksamheten ska kunna fortgå. 
Flera av stiftelserna, med något undantag, lämnar in föregående 
årsredovisning väldigt sent under efterkommande år. 
 
Biträdande kommundirektör föreslår att det efterkommande 
årets kommunala bidrag inte ska betalas ut förrän årsredovisning 
för föregående år har lämnats in och fastställts av 
kommunfullmäktige. 
Förslaget enligt ovan avser de stiftelser där Värnamo kommun 
genom sitt bidrag är ensam stor bidragsgivare. I nuläget avses 
därmed stiftelsen Folkets Park, stiftelsen Forshedabadet, 
stiftelsen Solgården samt stiftelsen Åminne Bruk. 
 
Det är angeläget att också påtala att de tjänstpersoner och de 
nämnder vid Värnamo kommun som har till uppgift att yttra sig 
över årsredovisning skyndsamt handlägger ärendet så att ärendet 
inte fördröjs. 
 
 
 
 
                                                                                      Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

Ks § 336 (forts) 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 september 
2020 kommunstyrelsen besluta 
att   driftbidrag till de stiftelser där Värnamo kommun är ensam 

stor bidragsgivare och där årsredovisningen ska behandlas 
av kommunfullmäktige inte ska betalas ut förrän föregående 
års årsredovisning lämnats in och fastställts av 
kommunfullmäktige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
Kulturnämnden 
Stiftelsen Folkets Park 
Stiftelsen Forshedabadet 
Stiftelsen Solgården 
Stiftelsen Åminne Bruk
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-03   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2020.490
  

  

 1 (1) 

Ändrad rutin för utbetalning av bidrag till stiftelser 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har att behandla 
årsredovisningen för flera stiftelser som har sitt säte i Värnamo 
kommun och därvid även pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter. 

Värnamo kommun är i de flesta av dessa stiftelser en stor och 
avgörande bidragsgivare för att verksamheten ska kunna fortgå. 

Flera av stiftelserna, med något undantag, lämnar in föregående 
årsredovisning väldigt sent under efterkommande år. 

Undertecknad föreslår att det efterkommande årets kommunala bidrag 
inte ska betalas ut förrän årsredovisning för föregående år har lämnats 
in och fastställts av kommunfullmäktige. 

Förslaget enligt ovan avser de stiftelser där Värnamo kommun genom 
sitt bidrag är ensam stor bidragsgivare. I nuläget avses därmed stiftelsen 
Folkets Park, stiftelsen Forshedabadet, stiftelsen Solgården samt 
stiftelsen Åminne Bruk. 

Det är angeläget att också påtala att de tjänstpersoner och de nämnder 
vid Värnamo kommun som har till uppgift att yttra sig över 
årsredovisning skyndsamt handlägger ärendet så att ärendet inte 
fördröjs. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att driftbidrag till de stiftelser där Värnamo kommun är ensam 
stor bidragsgivare och där årsredovisningen ska behandlas av 
kommunfullmäktige inte ska betalas ut förrän föregående års 
årsredovisning lämnats in och fastställts av kommunfullmäktige. 

 

Kjell Fransson  
Kommundirektör bitr 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-09-15  

Justerare 

§ 338 Dnr: KS.2020.498 
 
Sammanträdesdagar 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   godkänna förslag till sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna följande sammanträdesdagar 2021 för   

kommunfullmäktige: 
        28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 23/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11 

och 16/12 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till 
sammanträdesdagar 2021 för sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ks-strategimöte med 
nämnders presidier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:
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                    Utkast!  SAMMANTRÄDESSCHEMA 2021 Ks och Kf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JAN Ks Kf

FEB Ks
Ks- 
str Kf

MARS Ks Ks  Kf                                                                                                                                                                                                                          Ks

APRIL Ks  Ks Kf

MAJ Ks
Ks- 
str Kf

JUNI Ks Ks Kf

JULI

AUG Ks
Ks-
str Kf

SEPT Ks Ks Kf

OKT Ks Ks Kf

NOV Ks
Ks- 
str Kf Ks

DEC Ks Kf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ks = kommunstyrelsen, Kf = kommunfullmäktige, Ks-strategi med nämndspresidier och förvaltningschefer
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Motion om volontärarbete i Värnamo Kommun 

 

Om man idag vill arbeta som volontär innebär det ofta att man måste vara engagerad 

i en organisation. Med en volontärverksamhet som hålls samman av kommunen kan 

den enskilda personen engagera sig i avgränsade och tidsbegränsade uppdrag utan 

krav på att delta i övriga organisationsuppdrag. Intresse för att göra en 

samhällsinsats börjat bli ett vanligare inslag i samhället. Att använda frivilliga krafter 

som komplement till de professionella verksamheterna ger verksamheten ytterligare 

en dimension. Volontärarbetet ger ett mervärde åt både de frivilligt engagerade, åt 

verksamheten och inte minst åt de enskilda personer som tar del av insatsen. Genom 

frivilligarbete kan bland annat kompetens hos pensionärer, skolungdomar och andra 

personer utanför arbetsmarknaden tas till vara på ett bra sätt. Viktigt är att 

volontärinsatserna inte ska ersätta det lönearbete som utförs av de 

anställda/professionella. Idag finns uppbyggda plattformar som Volontärbyrån. 

Volontär Torget som är möjligt för kommun att kontakta och sammanbetar med för att 

visualisera volontäruppdrag. Alternativ är att sätta upp en egen plattform på 

kommunens hemsida för Värnamo kommun och föreningar i kommun. Viktig är att 

kommun upplyser och ser volontäruppdrag som ett komplement till sitt uppdrag att ge 

kommunmedborgarna bra service.    

 

 

Vi yrkar  

att kommunstyrelsen ge i uppdrag till kommunledningsförvaltning att ta fram en 

modell för att samordna volontäruppdrag i Värnamo Kommun  

 

Värnamo 10/9 2020 

Miljöpartiet de Gröna / Jörgen Skärin 
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Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering  

  

Det är kul att Värnamo växer och att vi cyklar och går mer. Det är bra både för 
vår hälsa och vår natur. Politiskt pratades det mycket om nya områden och vart 
vi ska bygga nya bostäder, cykelvägar, gångbanor och motionsspår. Samtidigt 
som tillväxten är bra för kommunen så behöver vi också titta på de följder som 
kommer av en växande kommun. Där har vi bland annat belysning som också 
behöver planeras in; då det är ett av sätten att minska olyckor, öka 
välbefinnandet och trygghetskänslan.  

I kommunen ser vi en ökning av bland annat medborgarförslag gällande 
belysning på olika platser och till olika delar, framför allt av de delar som inte 
ligger i centrala delen av Värnamo utan i de nyare delar runt stadskärnan eller 
på mindre orter i kommunen. 

Därför är det lämpligt att det finns en riktlinje som kommunen redan vid start 
av planeringar av framtagandet av nya områden där man bedömer att det 
kommer att finnas behov av framtida belysning.  

Vi vill därför  

att  Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer rörande 
belysningsplanering och aktualiserar dessa utifrån dagsläget, 

att  införa rutiner för hur belysningsplanering ska finns med redan från 
början när nya projekt och byggen planeras. 

att  kommunen gör en kartläggning över behovet av belysning i 
dagsläget för att få en helhetsbild över kommunen belysningsbehov. 

 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun  

genom  

Sandra Adesund, Bo Svedberg och Åke Wilhelmsson 

2020-09-24 
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Motion - Belysning för våra yngre     

Vi lever i ett land som har mörkare årstider och när det väl blir mörkare blir det 
lite tråkigt för de småbarnsföräldrar som vill aktivera sina barn med utelek för 
att få till roliga och naturliga rörelse. Det finns många bra lekplatser i Värnamo 
kommun men många av dessa är inte tillgängliga vintertid då belysningen är 
väldigt liten eller helt obefintlig på väldigt många av kommunenslekplatserna, 
framförallt på de som ligger utanför centrala Värnamo.  

Vi vill att kommunens lekytor kan användas även när det blir mörkare och vill 
att kommunen ser över vilka lekytor som kan tänkas vara lämpliga att belysa 
ytterligare. Alla kommunala lekplatser kommer ju inte att kunna belysas men 
det är viktigt att kommunen kan välja några strategiska platser som samlar barn 
och unga runt om i hela kommunen. Ett bra och miljövänligare alternativ kan 
vara att ordna belysning som aktiveras vid rörelse. 

Därför yrkar vi: 

att  Värnamo kommun ser över vilka lekplatser som kan bli aktuella att 
få belysning på så aktiv lek även kan ske på sen eftermiddag och kvällstid även 
under vinterhalvåret. 

 

Socialdemokraterna i Värnamo kommun  

Genom  

Sandra Adesund, Ardita Berisha Cani och Bo Svedberg 

2020-09-24 
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykelled mellan "Kärdakrysset" och Herrestad

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Under hösten 2021 kommer arbete med att lägga ner VA-rör från Kärda-krysset fram till Herrestad att påbörjas. I
samband med detta vill vi att man ser till att anlägga en cykelled på denna sträcka. 
Vägen från krysset fram till Nästabadet (kommunalt bad) är en farlig väg för barn att cykla, man har ca 300m som
leder fram till Maramövägen där man viker av för att komma fram till badet. Maramövägen har 40km/tim fram till
badplatsen, här anser vi alltså inte att det krävs speciell cykelväg. 
Fortsättningen från Maramövägen till Herrestad trafikeras förutom av boende, till stor del av gäster till High
Chaparral. Även tyngre trafik belastar denna vägsträcka. 
Herrestadbygden är utsedd som en av kommunens LIS-områden vilket i sin tur kommer att leda till utbyggnation och
större behov av service till nya invånare. 
Kärdabygdens Intresseförening har varit i kontakt med flera av markägarna utmed den avsedda vägsträckan. De
kontaktade har alla ställt sig positiva till att upplåta marken för en cykelled. 
Vi hoppas genom detta initiativ få ett positivt beslut från KF och därmed trygga färdvägen för gång/cykeltrafik utmed
Herrestadvägen! 
Kärdabygdens Intresseförening 
gnm 
Ida Svensson, Filip Gunnarsson, Margaretha Fransson

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

Länk till karta
Adress: KYRKTORGET 1, 331 31 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.1831605, 14.0478214)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Margaretha
Efternamn

Fransson
E-post

 
  

2020-08-07 
 
 

 
    
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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https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=4d71c928-743c-423f-80b6-8884e5d252b0


margaretha.fransson@blond.se

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

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

Adress

 
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.

 
  

2020-08-07 
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331 83 Värnamo
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Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
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kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-25  

Justerare 

§ 303 Dnr: KS.2020.370 
 
Köp av och driftskostnader för Borgenstugan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att    köp av Borgenstugan ska genomföras. 
    
Jäv 
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Borgen har efter en längre tids utveckling kommit fram till 
att de är nödgade att hitta en lösning som bär mot framtiden för de 
föreningen som ingår i stiftelsen.  
 
Ett övertagande av Borgenstugan skulle för kommunen innebära en 
möjlighet att än mer utveckla friluftsområdet. Samtidigt kommer ett 
övertagande av Borgenstugan från Stiftelsen Borgen innebära ökade 
driftskostnader för tekniska förvaltningen.  
 
Tekniska utskottet beslutade 26 maj 2020, § 141 föreslå 
kommunstyrelsen 
att  köp av Borgenstugan ska genomföras                                               
 
Tekniska utskottet beslutade för egen del 
att  bidragsmedel som tidigare har utbetalats till Stiftelsen Borgen i 

driftsbidrag om 187 000 kronor förs över från stiftelsebidrag till 
fritidsavdelningens driftverksamhet från övertagandet.  

 
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 11 augusti 2020, § 280. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Tekniska utskottet 
Kommunfullmäktige
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