FÖRETAGSDIALOG- FÖR ATT
STÄRKA VÅRT NÄRINGSLIV
Först ut i Företagsdialogen var Värnamos
lokala företag inom Handels- och
Besöksnäring, som har det tufft i spåren
av Corona pandemin. Dialogen gjordes i
samverkan mellan näringsliv och politik
med syfte att underlätta företagandet i
Värnamo kommun. Den är öppen, det är
högt i tak där vi arbetar för att Värnamo
kommuns näringsliv ska ha en gemensam
lagtröja och vara stolta ambassadörer. Vi
vill lyssna, vi vill hjälpa. Det vi kan göra,
vill vi göra. Både i det stora och i det lilla.

FÖRETAGSDIALOG
Handels- och Besöksnäringen den 27 januari 2021

Värnamo Näringsliv AB I
samarbete med Värnamo City och
Värnamo kommuns
utvecklingsavdelning.
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Minnesanteckningar Företagsdialog
Besöksnäring och handel, 2021-01-27
18 företag närvarade
Anki Hansson, Värnamo Näringsliv, hälsade välkommen till mötet. Processen för hur
Företagsdialogen går till presenterades.

MARKNADSFÖRING
Flera frågor har kommit in om marknadsföring, från det lilla lokala till hur vi jobbar internationellt.
På mötet ställdes frågor som; Vad är det vi säljer och till vem? Hur får man info om vad som sker?
Synpunkter kom att vi bör hjälpas åt, ta rygg på varandra och bygga attraktiva paket som får
besökare att stanna längre.
Det arbetas med marknadsföring på många olika sätt utifrån olika marknader och målgrupper.
Tillsammans jobbar vi för att få fler evenemang till Värnamo för att locka fler besökare som bidrar
till övernattningar, restaurangbesök, shopping, mm. Det finns en arbetsgrupp för evenemang som
aktivt jobbar för att få fler evenemang till Värnamo. I gruppen ingår representanter från VNAB,
Värnamo City, Destinationsenheten och Gummifabriken.

Science Park och Värnamo Näringsliv
Värnamo Näringsliv erbjuder coachning till näringslivet och kan utifrån önskemål och behov
arrangera exempelvis utbildningar.
Kontaktuppgifter till Adam Svensson på Science Park/Värnamo Näringsliv:
adam@Varnamonaringsliv.se

Destinationsenheten Värnamo kommun
Destinationsenheten, som är en del av utvecklingsavdelningen på Värnamo kommun, arbetar med
att samordna, utveckla och marknadsföra platsen Värnamo med omnejd. Detta görs på olika nivåer
och gentemot olika målgrupper.
•

Värnamo.se är en ny portal som fungerar som ett skyltfönster för Värnamo. Här berättar vi om
evenemang, aktiviteter och vad man kan göra i Värnamo oavsett om du är boende i Värnamo,
här på besök, vill etablera företag eller är nyinflyttad. Det finns numera en separat webb för
kommunens serviceinfo på kommun.varnamo.se.

•

Som ett komplement till värnamo.se arbetar vi med Naturkartan, en app och webbplats med
info om allt kring natur och friluftsliv. På olika sätt, framförallt via sociala medier som Facebook
och Instagram driver vi trafik till sidorna.

•

Evenemang presenteras i sociala medier, Finnveden NU och på Värnamo Citys webbplats. På
värnamo.se finns en evenemangskalender med allt som arrangeras, både aktiviteter och
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evenemang. Det är viktigt att aktörer är delaktiga och talar om vad som händer så att
informationen kommer med.
Länk till formulär där du skriver in ditt evenemang/din aktivitet och till evenemangskalendern
Händer i Värnamo: Händer i Värnamo - Värnamo kommun (varnamo.se)
•

Utifrån olika målgrupper jobbar vi med olika kampanjer, i år blev det till exempel mycket fokus
på hemestrande. Tryck material produceras i form av turistbroschyrer, kartor och cykelkartor.
För att skapa en helhet jobbar vi även med infartstavlorna i Värnamo och skylten utmed E4:an.

•

Tillsammans med Smålands Turism och Visit Sweden arbetar vi nationellt och internationellt
med exempelvis journalistbesök, kampanjer och researrangörer.

•

Det är viktigt att näringslivet själva är med och jobbar för att synas i lämpliga kanaler, till
exempel Google my business och Tripadvisor.

Kontaktuppgifter:
Maria Berglund, Destinationsenheten: maria.berglund@varnamo.se
Destinationsenheten: destinationsenheten@varnamo.se

Värnamo City
Värnamo City är ett bolag som verkar för hela kommunen och ska också synas på värnamo.se för att
nå en effektivitet i de pengar som satsas. Värnamo City välkomnar aktörer i hela kommunen och har
under året jobbat för att få med företag i hela kommunen, bland annat i arbetet med presentkort,
där det nu finns med företag både i Forsheda och Rydaholm.
Värnamo City jobbar med digitala kampanjer, annonsering i lokal media och för att skapa
evenemang och aktiviteter som skapar ett attraktivt Värnamo.
Värnamo City har en webbplats med information om presentkort och butiker: www.varnamocity.se
Vill du få information om eller bli medlem i Värnamo City, kontakta Anders Wallin:
anders.wallin@varnamocity.net

VÄRNAMO STAD SOM BESÖKSMÅL
Behnam Sharo från Stadsbyggnadsförvaltningen berättade om planer och
aktiviteter som pågår:
•

En plan för trafik inom Värnamo kommun håller på att tas fram - ett strategiskt dokument där
kommunen slår fast inriktningen gällande trafikens omställning och utveckling i kommunen.
Planen har en bred syn på trafiken men är tydlig med att de hållbara trafikslagen behöver
prioriteras för att Värnamo kommun ska kunna växa till 40 000 invånare. Planen har varit ute på
remiss 2020 och förväntas bli antagen 2021. Länk till mer info på kommun.varnamo.se
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•

En ny plan för parkeringsnorm håller på att tas fram. Parkeringsnormen tydliggörs med krav på
parkeringar, uppdaterade utifrån dagens behov, vid nybyggnation samt vid ändringar av
befintlig byggnation.

•

Laganstråket utvecklas från Ljusseveka i norr till Osudden i söder, och speciellt kring de centrala
delarna. Värnamo skatepark, utegym, fiskebryggor, nya bron över Lagan och andra åtgärder har
genomförts och fler är på gång. Länk till mer info om Laganstråket på kommun.varnamo.se

•

Stadsutveckling pågår kring järnvägsområdet för en hållbar och attraktiv utveckling av staden. I
projektet har ett stadsutvecklingsprogram tagits fram som ska fungera som underlag för
kommande planeringsskeden och ge inriktning för ny bebyggelse och anläggning inom
området; en mer integrerad del av stadskärnan med blandad bebyggelse, nya bostäder och
arbetsplatser, kommunal service, allmänna platser och tydliga stråk. Länk till mer info om
stadsutveckling

•

Stadsbyggnadsvisionen fungerar som vägledning när vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo
stad. Stadsbyggnadsvisionen innehåller fem stadsbyggnadsprinciper, vilka beskriver ett blandat
och sammanhållet Värnamo stad där det är nära mellan allt och alla. Stadsbyggnadsprinciperna
är: blandad stad, tätt och sammanhållet, attraktiva mötesplatser, grön-blå stad och hållbart
resande. Länk till mer info på kommun.varnamo.se

•

Viadukten har stängts och åtgärder har genomförts för att leda om trafiken på ett bra sätt. Länk
till mer info på kommun.varnamo.se En workshop kommer att hållas där externa aktörer kan
delta, inte bara de som bor och verkar i Värnamo centrum.

•

Arbete pågår för att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad. Just nu är den i ett
granskningsskede och målet är att ha ett antaget förslag innan året är slut. Länk till mer info om
Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad

•

Det pågår ett antal detaljplaner för Värnamo centrum, bland annat i Prostsjöområdet, Kv. Tre
Liljor, Kv. Kärleken, Vindruvan 4, Myntgatan och Kv. Högen och Spjuten. Se bilaga med
Behnams presentation för mer info.

Kontaktuppgifter till Behnam Sharo, Samhällsbyggnadsförvaltningen:
behnam.a.sharo@varnamo.se

Anders Wallin berättade om Värnamo Citys planer och aktiviteter:
Värnamo Citys vision är att Värnamo ska vara en självklar mötesplats och arbetet sker utifrån sex
delstrategier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förtäta centrum
Tillgänglighet
Förhålla oss till näthandel
Mötesplatser och attraktivitet
Hållbarhet
Nytänk inom marknadsföring
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Anders Wallin berättade om arbete som pågår inom Värnamo City:
•

City vill genomföra ännu fler aktiviteter – gärna i samverkan med näringsliv och föreningar.
Många aktiviteter genomförs redan nu, till exempel Valborgsfirande, marknader, karneval,
matmarknad, familjelördagar, shoppingkvällar, mm.

Kontakta Anders Wallin eller Maria Berglund om du har idéer eller är sugen på att arrangera
något!
anders.wallin@varnamocity.net
maria.berglund@varnamo.se
•

Värnamo handel beslutar om öppettider vid års- och halvårsmöten. Kundunderlaget och
marknaden är avgörande för öppethållande.

•

Ambitionen är att ha en bred mix av butiker. Marknaden styr vad som finns och nyetableras.
Utbudet förändras hela tiden. Just nu finns nästan inga lediga lokaler i city. Fastighetsägarna är
med i Värnamo city och beslutar om vem som får hyra lokaler.

•

Se Värnamo City som en spelplan öppen för alla. Pop up-butiker kan genomföras. Kontakta
Anders Wallin om du är intresserad!

•

Önskemål finns om en lekplats i city. Jesper du Rietz på tekniska förvaltningen ser positivt på en
lekplats i city och anser att vi bör nyttja de ytor som finns på ett bra och attraktivt sätt.

Kontaktuppgifter:
Jesper du Rietz på Tekniska förvaltningen: jesper.du.rietz@varnamo.se
Anders Wallin på Värnamo City: anders.wallin@varnamocity.net

INFRASTRUKTUR
Flera frågor har kommit in via enkäten gällande Viadukten, parkeringsmöjligheter och infrastruktur.

Jesper du Rietz på Tekniska förvaltningen berättade om arbeten som pågår:
Viadukt och infrastruktur
Trafiken flyter på ganska bra. Påverkan på handel och centrum? Går det att motverka negativa
effekter? Går det att stärka goda effekter, kan vi exempelvis åstadkomma något under sommaren
som gör att det är ännu trevligare att besöka och vara i centrum? Stadsbyggnadsförvaltningen
utreder framtiden och ett politiskt beslut tas under 2021.

Parkeringar
Räcker dom idag?
Det beror på vem man frågar, ja enligt vissa och nej enligt andra.
Hur ser det ut inom en snar framtid?
Regleringar av parkeringar med avgifter/tider behövs. Vi behöver börja påverka förhållningssätt och
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bearbeta att vi inte kan köra in i foajén. Vilken närhet behövs när man handlar? Vi behöver jobba för
att få fler personer att gå, cykla och åka buss.
En längre framtid?
Behövs det p-hus? Beror på vem man frågar. Det kommer att strategiskt utses plats/platser för var
eventuella p-hus kan byggas. Ska det finnas ett stort eller flera små?

Infrastruktur och förutsättningar för funktionsnedsatta
Det ska bli lättare att komma till stadshusets entré och Kyrktorget. Nya plattor läggs och sneda
plattor rättas till. Busshållplatser anpassas för funktionsnedsatta. Viktigt att samla tankar kring
detta.
Är du intresserad av att ingå i ett forum kring dessa frågor? Kontakta Anna Sandqvist, Värnamo
Näringsliv, anna@Varnamonaringsliv.se

Belysning och trygghet
Belysning är viktigt och skapar trygghet. Det ska vara tryggt och säkert att gå. Allt detta skapar ett
attraktivt centrum. Har bytt armaturer vid Flanaden och vid gång- och cykelvägar. Har ni synpunkter
och idéer, kontakta Jesper du Rietz på Tekniska förvaltningen: jesper.du.rietz@varnamo.se

Cykelparkering
Finns en motion om detta. Ska stödja cykelparkeringar och cykelvägar. Väderskyddade
cykelparkeringar ska vara en självklarhet i framtiden.

Grönområden
Hur kombineras detta med förtätning? Arbete med planering och skötsel av grönområden ska
fortsätta. Grönområden måste få vara offentliga trädgårdar och fungera som hängytor för unga och
gamla. Inbjuda till lek. Grönt - gröna gatumiljöer är viktigt för upplevelsen av hela staden.
Blått är viktigt – Lagan ska vara en del av stadsmiljön och det pågår ett arbete just kring
Laganstråket.
Kontaktuppgifter till Jesper du Rietz, Tekniska förvaltningen: jesper.du.rietz@varnamo.se

Frågor som kom under mötet
•

Det behövs fler parkeringar, framförallt för dem som kommer utifrån, vilket fler och fler kunder
gör. Bekväma kunder som valt att bo på landsbygden och vill ha nära till butiken. Ska vi klara oss
mot e-handel krävs det att kunderna kommer lätt in och lätt ut. Värnamo City tror att bilen
kommer att vara fortsatt viktig i Värnamo.

Jesper du Rietz har ingen position i frågan, men anser att det ska finnas vettiga ställen att ställa sin
bil på samtidigt som man skapar attraktivitet och trygghet. Behöver jobba aktivt med frågan. Ett phus kan vara en del, men viktigt att tänka på andra möjligheter.
•

Vilka förväntningar finns på ett grönområde som Folkets Park – kan det tydliggöras?

Frågan kopplar till specifikt projekt/detaljplan som berör både Trälleborgsskolan, ny
Gröndalshall/Folkets park samt övergripande infrastruktur, det vill säga hur ska vi bygga ut och satsa
på gång och cykel i den specifika stadsdelen. Jesper du Rietz tar med sig frågan och kan förmedla
vidare till projektledare, mm.
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•

Butikerna vill ha ned barnfamiljerna i Värnamo och det finns ytor att använda. En lekpark har
efterfrågats i Värnamo city under många år – varför händer det inget?

Jesper du Rietz lovade att ta med sig frågan. Vad kan vi åstadkomma på exempelvis Flanaden? Vi
behöver nyttja ytor i hela stan och allt behöver inte ske i Åbroparken.
•

Det är estetiskt oacceptabelt att Viadukten är avspärrad. Är det en tillfällig lösning eller
permanent? Hur blir trafikläget efter pandemin?

Jesper du Rietz svarade att estetiken inte har varit i fokus när man spärrat av Viadukten, det är mer
en säkerhetsfråga. Jesper tar med sig frågan att de ska tänka på estetiken. Kommunen har gjort de
åtgärder som de kan göra just nu. De jobbar med uppföljning hela tiden och behövs det andra
åtgärder senare så tar de ställning till det.

Förslag som kom under mötet
•

Det finns för många kontaktvägar in i kommunen när man ska söka tillstånd – det bör
underlättas!

•

En tydlig och rak cykelväg är positivt för att binda ihop Värnamo city med höjden ovanför
Viadukten.

•

Cykelsatsningar är framtiden.

•

Det är bra om kommunen tillhandahåller en karta med alternativa parkeringsmöjligheter när
man arrangerar evenemang som lockar många personer med bil. I exempelvis Folkets Park kan
det vid vissa evenemang behövas fler parkeringar.

•

Landsbygden är trenden just nu. City och landsbygden behöver samverka mer.

Kontaktuppgifter till Jesper du Rietz, Tekniska förvaltningen: jesper.du.rietz@varnamo.se

TILLSTÅND
Frågor har kommit in via enkäten gällande tillfälliga alkoholtillstånd på restauranger under
pandemin. Hur kommer det sig att kommuner kan tolka tillstånden olika? Kan kommunen ta andra
beslut kring riktlinjer för att hjälpa näringen, som har det oerhört tufft just nu?

Svar från politiken
Värnamo kommun har tolkat det som att lokalerna måste tömmas kl. 20.30. Hans-Göran Johansson
har ställt frågan till kommuner i Sverige. Fem kommuner i Sverige har tolkat restriktionerna
annorlunda och använder alkohollagen för att minska smittan. Det handlar egentligen inte om att
man inte ska servera alkohol, utan att man vill ha mindre samlingar på restauranger. Värnamo
kommun ändrar inte sin tolkning av restriktionerna och pandemilagen. Alkohollagen är slavisk att
det ska vara utrymt en halvtimme efter stängningsdags. Hade vi använt pandemilagen hade läget
varit annorlunda. Det handlar inte om att kommunen ska visa välvilja gentemot näringen utan om
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läget vi befinner oss i. Kommunen kan inte släppa på ett regelverk utan måste leva upp till de lagar
som ställs. Kommunen kan däremot trycka på så att regelverket möjligen ändras.
Gottlieb Granberg svarade att ställning måste tas till pandemin för att inte öka smittspridningen.
Kommunen har dialog med staten och riksdagspersoner för att på så vis trycka på för att hjälpa
näringen.
Azra Muranovic svarade att kommunen ska jobba med frågorna mot riksdag och regering för att inte
bryta mot regelverket.
Värnamo Näringsliv diskuterar med kommunen hur vi kan jobba med påtryckningar uppåt mot
regering och riksdag.
Kontaktuppgifter:
gottlieb.granberg@varnamo.se
hans-goran.johansson@varnamo.se

azra.muranovic.mujagic@varnamo.se
anki@varnamonaringsliv.se

E-TJÄNSTER FÖR ATT UNDERLÄTTA ANSÖKAN AV TILLSTÅND
I enkäten har det ställts frågor om digitalisering – hur ser digitaliseringen ut i Värnamo gällande etjänster?
Ulf Svensson, kommundirektör, svarade att det finns ett verktyg för e-tjänster inom kommunen och
en speciell person som jobbar med just e-tjänster. Ulf lovar att han ska kontakta personen för att se
om de kan göra mer inom detta verksamhetsområde.
Behnam Sharo på Samhällsbyggnadsförvaltningen berättade att de har fått ett nytt
ärendehanteringssystem som erbjuder större möjligheter att jobba digitalt. Han har förhoppningar
om att många saker ska gå smidigare med detta system.
Värnamo City söker också tillstånd, oftast inför varje arrangemang. Vill man ha hjälp eller samverka
kring ansökningar är man välkommen att kontakta Värnamo City.
Kontaktuppgifter:
Anders Wallin, Värnamo City: anders.wallin@varnamocity.net
Ulf Svensson, kommunchef: ulf.svensson@varnamo.se
Behnam Sharo, Samhällsbyggnadsförvaltningen: behnam.a.sharo@varnamo.se

POLITIKEN DISKUTERAR
Vad gör ni för att skapa sammanhållning mellan alla, både företagare och invånare? Hur får vi
landsbygden att samverka med city?
Hans-Göran Johansson berättar att det är oerhört viktigt med ett attraktivt centrum och många
saker som bidrar till attraktivitet, såsom utsmyckningar i staden, grönområden och Laganstråket.
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Det jobbas med centrumutveckling på olika sätt. De olika organisationerna Värnamo Näringsliv och
Värnamo City har bildats för att skapa sammanhållning och driva utveckling på olika sätt, för att
göra det bästa för näringen och invånarna.
Gottlieb Granberg svarar att Värnamo City har tagit ett större ansvar för att skapa upplevelser och
jobbar nu med hela kommunen. Bra start med detta forum för att nå ut med budskapet om
möjligheter till samverkan mellan landsbygd och city.
Hans-Göran Johansson tipsar om Science park som hjälper till med affärsutveckling och Campus
Värnamo som erbjuder utbildningar kostnadsfritt. Använd de möjligheter som finns!
Kontaktuppgifter:
gottlieb.granberg@varnamo.se
hans-goran.johansson@varnamo.se

adam@varnamonaringsliv.se
campus@varnamo.se

Sammanfattning att följa upp
Enkätsvaren är ett bra underlag för vad Värnamo Näringsliv, Värnamo City och Värnamo kommun
ska arbeta vidare med.

De punkter som förstärktes på dialogen som ska arbetas vidare och följas upp är:
•

Vid intresse av att ingå i ett forum kring funktionsnedsattas förutsättningar gällande
infrastruktur kontakta Anna Sandqvist: anna@varnamonaringsliv.se

•

Har du synpunkter och idéer kring belysning och trygghet, kontakta Jesper du Rietz på
Tekniska förvaltningen: jesper.du.rietz@varnamo.se

•

Jesper du Rietz tar med sig frågan om vilka förväntningar det finns på grönområden och om
det kan tydliggöras och ser om det kan komma med i planen.

•

En lekpark har efterfrågats i Värnamo city under många år och Jesper du Rietz lovade att ta
med sig frågan och undersöka förutsättningarna att uppföra en lekpark i stan.

•

Estetiken har inte varit i fokus när man spärrat av Viadukten. Mer en säkerhetsfråga. Jesper
du Rietz tar med sig frågan att de ska tänka på estetiken.

•

En tydlig och rak cykelväg är positivt för att binda ihop Värnamo city med höjden ovanför
Viadukten. Värnamo Näringsliv följer upp detta.

•

Det är bra om kommunen tillhandahåller en karta med alternativa parkeringsmöjligheter när
man arrangerar evenemang som lockar många personer med bil. I exempelvis Folkets Park
kan det vid vissa evenemang behövas fler parkeringar.

•

Landsbygden är trenden just nu. City och landsbygden behöver samverka mer.

9

•

Det finns för många kontaktvägar in i kommunen när man ska söka tillstånd – det bör
underlättas. Värnamo Näringsliv följer upp detta.

•

Landsbygden är trenden just nu. City och landsbygden behöver samverka mer. Värnamo
City arbetar vidare med detta.

•

Värnamo Näringsliv följer upp angående tolkning av tillstånd och riktlinjer.

•

Ulf Svensson, kommundirektör, lovade att undersöka status på när e-tjänster kommer till
stånd.

•

Det finns för många kontaktvägar in i kommunen när man ska söka tillstånd – det bör
underlättas

Moderator och koordinator Företagsdialog:
Anna Sandqvist
Värnamo Näringsliv AB
E-post: anna@varnamonaringsliv.se
Tfn: 076-539 94 56
www.varnamonaringsliv.se

Sekreterare för Företagsdialog med handels- och besöksnäringen:
Karin Fritz
Värnamo kommun
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Kontaktlista
Namn
Hans-Göran Johansson
Gottlieb Granberg
Azra Muranovic
Jesper du Rietz
Behnam Sharo
Ulf Svensson
Anders Wallin
Heidi Skov Ragnar
Mikael Karlsson
Maria Berglund
Karin Fritz
Anki Hansson
Adam Svensson
Anna Sandqvist

Organisation
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförv.
Kommunledningförv.
Värnamo City
Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen
Destinationsenheten
Destinationsenheten
Värnamo Näringsliv AB
Science Park och
Värnamo Näringsliv
Värnamo Näringsliv AB

E-post
hans-goran.johansson@varnamo.se
gottlieb.granberg@varnamo.se
azra.muranovic.mujagic@varnamo.se
jesper.du.rietz@varnamo.se
behnam.a.sharo@varnamo.se
ulf.svensson@varnamo.se
anders.wallin@varnamocity.net
heidi.ragnar@varnamo.se
mikael.karlsson@varnamo.se
maria.berglund@varnamo.se
karin.fritz@varnamo.se
anki@varnamonaringsliv.se
adam@varnamonaringsliv.se

Telefon
0370-37 71 02
076-637 09 05
076-033 20 03
0370-37 76 77
0370-37 71 76
0370-37 72 60
070-67 76 00
0370-37 78 60
0370-37 77 68
0370-37 74 49
0370-37 72 02
072-453 45 25
076-322 65 91

anna@varnamonaringsliv.se

076-539 94 56
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