Rundabordsamtal i
Horda-Rydaholm
18 maj 2022
Syftet med Rundabordsamtalet är att stärka näringslivet och företagsklimatet i Värnamo
kommun. Vi vill förbättra, underlätta och ha närmare kontakt med er företagare.
Samtalet gjordes i samverkan mellan näringsliv och politik tillsammans med företagare i
Horda-Rydaholm. Vi vill lyssna, vi vill hjälpa. Det vi kan, vill vi göra. Både i det stora och i det
lilla.
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Minnesanteckningar Rundabordsamtal med företagare i HordaRydaholm, 18 maj 2022
6 företag och 13 personer närvarade
Anna Sandqvist, näringslivsutvecklare och projektkoordinator på Värnamo Näringsliv,
hälsade välkommen till mötet och berättade om Värnamo Näringslivs olika funktioner.
Processen för hur Rundabordsamtalet går till presenterades och en kort genomgång av
ämnen inför samtalet. Anna berättade även om Horda-Rydaholms samarbete och att
Värnamo Näringsliv har varit i kransorterna och besökt företagen de senaste månaderna.

Sammanfattning av diskussionspunkter under Rundabordssamtalet:
Horda-Rydaholms utmaningar:
-

Infrastruktur
Kompetensförsörjning
Boende
Osund konkurrens
Bränsle och ström

1. Infrastruktur
1.1.

Kollektivtrafiken

En viktig fråga som uppkom under Rundabordsamtalet var kollektivtrafiken i Horda-Rydaholm. Det
finns kollektivtrafik i Rydaholm, men däremot fungerar den inte som den ska. De senaste månaderna
har flera tåg varit inställda och man får ingen information i god tid om att tågen är
inställda/försenade. Deltagarna önskar att det går fler bussar kontinuerligt under dagarna som gör
att man kan lita mer på kollektivtrafiken. Samt att man får information i god tid om att tågen är
inställda/försenade så att man kan planera sin dag i god tid.
1.2

Attract-projektet

Fredrik Swärdh, strateg för tillväxt och expansion från Värnamo kommun, berättar om projektet
”Attract” (Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län och insatser för ett
hållbart arbetsliv). Projektet drivs av Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen där Värnamo
kommun, som en av 9 kommuner i länet är med och medfinansierar. Syftet med projektet är att titta
på och genomföra olika insatser för att sänka koldioxidutsläppen i vårt samhälle såsom att främja
cykling, underlätta att åka kollektivt eller stötta samåkning. Fredrik berättar att utifrån de
återkommande propåerna om en bättre fungerande kollektivtrafik till orterna längs tätortsbandet
och väg 27, har vi kommit överens med projektägaren att inom ramen för projektet göra en
enkät/kartläggning tillsammans med företag som har medarbetare som dagligen pendlar från andra
orter. Vi behöver ta fram ett konkret underlag som visar nyttjandet idag och potentialen framöver för
kollektivtrafik för att påverka JLT (Länstrafiken i Jönköpings län) som har rådighet över linjer och
tider, och åstadkomma förändring som passar företagen och möjliggör ett mer kollektivt åkande. För
att kunna genomföra detta behöver vi få en hög svarsfrekvens bland företagen och deras anställda i

3

Horda och Rydaholm men även de andra orterna i Bredaryd, Forsheda och Bor och att orternas
näringslivsföreningar bistår och trycker på vikten av att svara.
Kontakta Fredrik Swärdh om du vill veta mer om Attract-projektet
fredrik.swardh@varnamo.se

Följ upp:
Få in information från företagen i Horda-Rydaholm för att kunna ta denna fråga vidare och inventera
hur många som använder sig av kollektivtrafiken dagligen. Fredrik Swärdh och Tvenne Torn tar denna
boll vidare.

1.3

Problematiskt vid järnvägen i Rydaholm

Företagen anser att det är problematiskt vid järnvägen i Rydaholm. Dels för att folk parkerar sina
bilar precis intill järnvägen, vilket leder till att det blir svårt för lastbilar och andra stora fordon att
passera. Men även att bommarna vid järnvägen åker ner en lång stund innan tågen har passerat och
att tågen stannar till mellan bommarna. Sett ur ett säkerhetsperspektiv och ur brandsynpunkt, är det
farligt och problematiskt om det skulle börja brinna och brandkåren behöver köra igenom
bommarna.
Följ upp:
Fredrik Swärdh tar med sig frågan om man kan sätta upp en skylt vid järnvägen ”parkering
förbjuden.” Lastbilar kan inte passera när folk parkerar sina bilar vid järnvägen.

1.4

Kommunägda bolag

Företag uppfattar att det är osund konkurrens från kommunägda bolag. Ett exempel som framkom
var att kunder inte själva får välja produkter/tjänster om man har fiber från Värnamo Energi AB.
Följ upp:
•

1.5

Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande och Ulf Svensson, kommundirektör, tar upp
frågan om osund konkurrens från kommunägda bolag på ägarsamrådet den 19 maj.
Fibernät via Värnamo Energi

Under samtalet kom frågan upp om Värnamo Energis höga priser gällande fibernätet för
privatpersoner och företag i Värnamo kommun. I jämförelse med andra kommuner skiljer sig
Värnamos Energis driftkostnader i hög grad.
Följ upp:
•

Mikael Karlsson och Ulf Svensson tar upp frågan på ägarsamrådet den 19 maj om att det är
dyrt för både privatpersoner och företag att ha fiber via Värnamo Energi.
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1.6

Vision 2035-Den mänskliga tillväxtkommunen

Under samtalet lyfte Mikael Karlsson fram att det är viktigt att tänka på att kommun och näringsliv
lever i en symbios, där vi inte klarar oss utan varandra. Vi har ett gemensamt problem och utvecklar
ett samhälle tillsammans. Vi vill tillsammans lyfta Värnamo kommun som en attraktiv kommun att
leva, bo och verka i och arbeta för vision 2035, mänsklig tillväxt, 40 000 invånare.
Läs mer om Värnamo kommuns vision här.
I samband med diskussionen om Värnamo kommuns vision 2035, 40 000 invånare, ställer
företagarna frågan ”vad har man för vision för kransorterna och hur uppnår vi 40 000 invånare?”
Företagarna menar på att det är viktigt att kommunen inkluderar kransorterna gällande
attraktiviteten för Värnamo kommun. Det är viktigt att man inte bara fokuserar på hur man ska
utveckla Värnamo stad utan även omkringliggande orter i kommunen.
Under samtalet kom frågan upp om fördjupad översiktsplan för Horda-Rydaholm. För tillfället ska ett
beslut tas om Värnamos stads fördjupad översiktsplan innan man går vidare till kransorterna, vilket
är planerat i Värnamo kommuns översiktsplan.

2. Kompetensförsörjning
En stor utmaning för företagarna i Horda-Rydaholm är kompetensförsörjningen. Det är svårt att hitta
rätt kompetens och utbildad personal. Det är också viktigt att man är rädd om sina anställda och
satsar på att behålla befintlig personal.

2.2

Kompetensutveckling Småland

Anna Sandqvist informerar om ESF-projektet ”Kompetensutveckling Småland” som erbjuder
behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i
Jönköpings- och Kronobergs län. Anna belyser att det går att vara en del av detta projekt och att vi
har en bra utbildningsplattform i Värnamo kommun.
Vill du veta mer om Kompetensutveckling Småland? Kontakta projektkoordinatorn Anna Sandqvist
anna@varnamonaringsliv.se

2.3

SFI-projekt - yrkes/branschsvenska

Företag har en stor utmaning att rekrytera och samtidigt har vi en grupp människor som står utanför
arbetsmarknaden. Det finns även en grupp som har arbete, men har inte det svenska språket vilket
försvårar arbetet både för individen och företaget. Det finns även medarbetare med utländsk
bakgrund ute på företagen som har behov av att förbättra sin svenska. Ett initiativ från pedagoger på
SFI, tillsammans med Värnamo Näringsliv och utvecklingsavdelningen på Värnamo kommun såg detta
bekymmer och ville åtgärda problemet. En projektansökan, "Branschmatch Värnamo" har nu skickats
till Länsstyrelsen. Projektet syftar till att skapa bättre kontaktytor för det lokala näringslivet som har
rekryteringsbehov och nyanlända att mötas samt en process för individen som innefattar en
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kombination av anpassad yrkes/branschsvenska, utbildning och/eller praktik. Detta kan skapa
förutsättningar för arbetsgivaren att lära känna personen/erna bättre. Efter grundläggande
branschsvenska är tanken att en språkcoach/handledare följer med personen för att avlasta
företagets handledare samt ge stöd och utbildning till företagets handledare för att på ett smidigt
sätt få in arbetslösa utan svenska språket i arbete. Projektledare är Fredrik Swärdh, Värnamo
kommun.

3. Boende
En annan viktig fråga som diskuterades under samtalet är boendefrågan. För tillfället bygger
Finnvedsbostäder åtta lägenheter i Rydaholm, vilket är ett lyft för Rydaholm. Anna Sandqvist har
pratat med Finnvedsbostäder som uppmanar intresserade att ställa sig i bostadskön, eftersom man
då har möjlighet att samla på sig poäng och få större chans att få hyra en lägenhet. När dessa
lägenheter byggs skapas förhoppningsvis en flyttkedja, då de som flyttar in i lägenheterna lämnar en
annan bostad efter sig, där någon annan i sin tur kan flytta in.
Vidare nämner företagarna att det finns många möjligheter att bygga fler bostäder i Horda-Rydaholm
och bygger man fler bostäder blir samhället mer attraktivt. Företagarnas önskemål är att man bygger
fler bostäder!
Följ upp:
•

Mikael Karlsson berättade att Värnamo kommun har lagt in ett uppdrag för att inventera de
topplägen som finns längs med 27:an och kika om kommunen kan köpa in marken. Denna
fråga tar kommunledningen upp på kommunfullmäktige.

4. Vilka faktorer är viktiga för att utveckla Horda-Rydaholm för att du som
företagare ska fortsatt kunna bedriva din verksamhet?
Det är viktigt för företagarna i Horda-Rydaholm att vi har en välmående byggd där man tar hand om
alla fina föreningar som finns i bygden. Företagarna betonar att det är viktigt att kommunen stöttar
och hjälper föreningarna med en god service. Detta är en del av attraktiviteten för Horda-Rydaholm,
eftersom föreningarnas starka engagemang att anordna olika aktiviteter för ungdomar kan leda till
att fler flyttar till kransorterna. Företagarna belyser att en välmående byggd bygger på att man har
starka föreningar som behöver stöd från kommunen.
Följ upp:

•

Kontakta fritidsavdelningen (Johan Arvidsson) för vidare frågor eller funderingar kring
föreningsservicen i kommunen.

johan.arvidsson@varnamo.se , 0370-37 76 86
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5. Punkter som förstärktes på samtalet och som ska arbetas vidare och följas
upp är:
•

Fredrik Swärdh tar med sig frågan om man kan sätta upp en skylt vid järnvägen ”parkering
förbjuden”. Lastbilar kan inte passera när folk parkerar sina bilar vid järnvägen.

•

Mikael Karlsson och Ulf Svensson tar upp frågan om osund konkurrens från kommunägda
bolag på ägarsamrådet den 19 maj. Återrapportering sker den 31 augusti vid uppföljning av
Rundabordssamtalet.

•

Mikael Karlsson återrapporterar vid uppföljningsmötet (31/8) om kommunen får köpa mark
längs med 27:an.

•

Mikael Karlsson och Ulf Svensson tar vidare frågan till om att det är dyrt för både
privatpersoner och företag att ha fiber via Värnamo Energi.

•

Mikael Karlsson och Ulf Svensson tar med frågan om att det inte funkar med tågen i
Rydaholm. Det är alldeles för många inställda tåg.

•

Gällande Attract-projektet så skickas en enkät ut till företagsledare vecka 25 för att inventera
vilka som använder sig av kollektivtrafiken, som i sin tur sammanställs och följs upp.

6. Hur upplever företagarna Rundabordsamtalet?
Efter genomfört och avslutat samtal fick samtliga företagare svara på en utvärdering kring hur de
upplever Rundabordsamtalet. *Se resultat och övriga kommentarer nedan.
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Nästa möte:
Den 31 augusti har vi ett uppföljningsmöte om det som diskuterades under
Rundabordsamtalet den 18 maj 2022.

Kontaktlista:
Anna Sandqvist

Näringslivsutvecklare &
projektkoordinator

anna@varnamonaringsliv.se

076- 539 94 56

Johan Arvidsson

Fritidschef

johan.arvidsson@varnamo.se

0370-37 76 86

Anki Hansson

Näringslivschef & Företagslots

anki@varnamonaringsliv.se

072- 453 45 25

Mikael Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande

mikael.karlsson@varnamo.se

0370- 37 77 68

Ulf Svensson

Kommundirektör

ulf.svensson@varnamo.se

0370- 37 72 60

Fredrik Swärdh

Strateg för tillväxt och expansion

fredrik.swardh@varnamo.se

0370-37 77 68

Alva Sandberg

Kommunikatör/projektledare

alva@varnamonaringsliv.se

076- 49 29 701

Sekreterare för Rundabordsamtal i Horda- Rydaholm:

Alva Sandberg
Värnamo Näringsliv
Justerare

Anna Sandqvist
Värnamo Näringsliv

Fredrik Swärdh
Värnamo kommun
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