Rundabordsamtal i
Forsheda
7 september 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
Forsheda. 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 Forsheda,
7 september 2022
Anna Sandqvist, Värnamo Näringsliv, hälsade välkommen till mötet och berättade hur
Värnamo kommuns organisation är uppbyggd. Processen för hur Rundabordsamtalet går till
presenterades samt en kort genomgång av ämnen inför samtalet. Vidare berättade Anki
Hansson om Värnamo Näringslivs olika funktioner.
8 företag deltog.

Sammanfattning av diskussionspunkter under Rundabordssamtalet:
Forshedas utmaningar:
-

Infrastruktur
Boende
Kompetensförsörjning

1. Infrastruktur
Kollektivtrafik
Busshållplats Forshedaverken:
- Busshållplatsen ligger på väg 27 som är en 90-väg, efter en kurva.
- Finns ingen bussficka där bussen kan stanna, vilket innebär att en trafikfara med
riskfyllda omkörningar som följd.
- Finns ingen belysning intill hållplatsen vilket gör att resenärerna inte syns när de
stiger av eller på.
- Bussarna kör ofta förbi hållplatsen de mörka årstiderna då resenärerna inte syns.

Fänestadskrysset – Buss 202:
- Bussen som kommer från Bredaryd är full på morgonen vilket leder till att folk får stå
upp för att få plats.
-

Busshållplatsen på väg 27 upplevs som otrygg och många barn och ungdomar vistas i
trafiken. Åtgärder för att skapa trygghet för gångtrafikanter bör diskuteras med
Trafikverket.
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”Flygande hålltider”:
- Flera resenärer missar bussarna på grund av att bussen lämnar hållplatserna för tidigt
än angiven tid i busstidtabellen. Detta resulterar i att medarbetarna får lämna
arbetet tidigare för att säkra att de kommer hem.

Överenskommelse under mötet:
-

Kommunen tar med ovanstående punkter till nästa möte med Länstrafiken **

Attract - enkät om kollektivtrafiken i tätortsbandet inklusive Forsheda
Inom ramen för projektet Attract (Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i
Jönköpings län och insatser för ett hållbart arbetsliv) som drivs av Energikontor Norra
Småland och Länsstyrelsen och som Värnamo kommun, som en av 9 kommuner i länet är
med och medfinansierar) 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 Bredaryd, Forsheda, Bor, Horda och Rydaholm. Enkäten har skickats ut via de
lokala näringslivsföreningarna under sommaren och har förlängts t o m 18 september och
det är önskvärt att få in ytterligare svar från alla orter inklusive Forsheda (Ca. 60 svar har
kommit in i skrivande stund med en bra svarsfrekvens från företag i Forsheda med 15 svar
som kan bli fler)

Gång och cykelvägar (GC-väg) samt säkra övergångar:
I Forsheda saknas säkra gång och cykelvägar till busshållplatserna vid väg 27. Bland annat:
- Det är problematiskt att resenärer korsar 27:an i stället för att ta befintlig undergång
till busshållplatsen.
- Saknas GC-väg på:
o Fänestadvägen,
o Storgatan,
o Brogatan,
o Dannäsvägen
o I början av Slättövägen till skolan.
- Farlig korsning vid kyrkan utan övergångsställe.
- Snöskottningen behöver ses över så det är säkra GC-vägar vintertid.
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Väg mellan Forshedaverken och Bredaryd:
- Vem har underhållet för denna?

Cykelleden från Forsheda till Värnamo:
-

-

Plan finns för att göra cykelled till Värnamo men arbetet har för tillfället stannat av
då kommun och Trafikverket inte har kommit överens ännu. Kommunen eftersträvar
en totallösning för cyklar och LGF då dessa fordon skapar trafikfara på en
mötesseparerad väg.
Kommunen arbetar kontinuerligt med frågan.

Överenskommelse under mötet:
-

Fredrik Swärdh strateg för tillväxt och expansion, Värnamo kommun, kollar upp vem
som har underhållsansvaret för vägen vid Forshedaverken.
Kommunen fortsätter diskussionen med Trafikverket angående cykelled till Värnamo.

Korsningar
Vägar i Forsheda:
- Det ryktas om att överfarten från Fänestad, samt att Forsvägen ska stängas och inte
anslutas till väg 27.
- Kringled Forsheda diskuteras under mötet.
- Många trafikincidenter sker i Färnestadskorsningen dagligen.

Överenskommelse under mötet:
-

Fredrik Swärdh, kollar upp om Fänestadsvägen / Forsgatan ska stängas eller inte. Hur
ser planerna ut runt omkring Forsheda och om en kringled ska byggas.

Trafikkaos vid ICA Ässet:
När det är som mest kunder till butiken blir det kaos bland annat på grund av för få
parkeringar (23 stycken). När bommarna fälls ner blir det trafikstockning med köer ut på
Storgatan och upp i backen på Dannäsvägen & Slättövägen, vilket leder till att trafiken blir
stående under en längre tid. Uppe på detta så finns det inga övergångsställen eller
anslutande GC-vägar. På andra sidan mot stationen finns en grönyta som skulle kunna
användas till parkering.
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Överenskommelse under mötet:
-

Kommunen kollar upp vem som äger grönytan mot stationen.

2. Boende
Attraktiva boenden och tomter i Forsheda:
Näringslivet efterfrågar fler boende, både villatomter och hyreslägenheter. För att nå
Värnamo kommuns vision om att bli den ”mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare
år 2035”, behöver vi växa i hela kommunen och ge nya invånare fler boendealternativ och
möjligheter.
Kommunfullmäktige godkände ett förslag om att se över hela Värnamo kommun gällande
attraktiva boenden och tomter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta
fram ett förslag för attraktiva områden i hela kommunen där Forsheda ingår. Förslaget om
hur detaljplanen ska se ut presenteras och en dialog kommer genomföras tillsammans med
Forshedaborna.

Hyreslägenheter:
Under samtalet uppkom frågor om Finnvedsbostäders ägardirektiv om att bygga på
landsbygden. I ägardirektivet står det att man ska bygga i alla orter i Värnamo kommun. Alla
bostadsbestånd ska kunna bära sig själva. Kommunen har haft dialog tillsammans med
Finnvedsbostäder om ägardirektivet, vilket föranledde till ovanstående uppdrag till
samhällsbyggnadsförvaltingen.
Färdig detaljplan finns för att bygga en likadan huskropp som redan idag finns på Storgatan
vid stationen i Forsheda.
Denna punkt ska följas upp efter redovisning av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

3. Övrigt
Detaljplan industriområde:
Befintlig detaljplan för området skapades på 70-talet och då ingick inte privata boende i
planen. Verksamhetsområdet sträcker sig fram till Storgatan enligt detaljplan. Idag är
stationshuset ett privat boende och lever inte upp till normerna som krävs för att industrin i
området ska kunna expandera.
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Överklagan kommer från det privata boendet. Detta leder till att exempelvis Shiloh inte kan
expandera. Risken finns att man måste flytta företaget vilket innebär att 125 arbetstillfällen
kommer att försvinna från Forsheda samt stor påverkan på leverantörer och serviceföretag
till Shiloh.
Ärendet har prövats i domstol och i dagsläget kommer man inte vidare.
Överenskommelse under mötet:
-

Kommunen tar frågan vidare och undersöker ännu en gång om en möjlig lösning
finns.

4. Kompetensförsörjning
Värnamo Näringsliv informerade om vilka insatser som görs idag:
-

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 för att fungera. Ett initiativ från pedagoger på SFI,
tillsammans med Värnamo Näringsliv och utvecklingsavdelningen på Värnamo
kommun har fått dessa signaler upprepade från inte minst tillverkande företag längs
tätortsbandet och med start i början av året började man titta på hur man skulle gå
an problematiken.
En projektansökan, "Branschmatch Värnamo" skickades in till Länsstyrelsen i slutet av
april. Projektet syftar till att skapa bättre kontaktytor för det lokala näringslivet som
har rekryteringsbehov och nyanlända att mötas och en process för individen som
innefattar en 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. Strax före semestrarna fick man besked om beviljande av medel fast till att
göra en kortare variant, en förstudie och testa tankarna. Planen är att påbörja den
under hösten.

-

Jobbspeeddating (återkommer med datum). Företag har speeddate med potentiella
medarbetare som idag inte har något arbete. Personerna bor i Forsheda och
Bredaryds området.
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-

Kompetensutveckling Småland. Kostnadsfria behovsstyrda utbildningar för
industriföretag.

-

Möte med Gnosjöregionens gymnasiechefer. Diskussion om att få ungdomarna till
utbildningar som företagen efterfrågar.

5. Uppföljning
De punkter som förstärktes på Rundabordsamtalet som ska arbetas vidare och följas upp är:
-

Kommunen för en dialog tillsammans med Länstrafiken på nästkommande möte,
gällande kollektivtrafiksfrågorna som uppkom under mötet. (se rubriken 1.
Infrastruktur).

-

Fredrik Swärdh kollar vem det är som har underhållsansvaret för vägen vid
Forshedaverken.

-

Kommunen fortsätter diskussionen med Trafikverket angående den planerade
cykelleden till Värnamo.

-

Kommunen kollar upp vem som äger grönytan mot stationen i Forsheda.

-

Fredrik Swärdh, kollar upp om Fänestadsvägen / Forsgatan ska stängas eller inte. Hur
ser planerna ut runt omkring Forsheda och om en kringled ska byggas.

-

Beslut togs om att representanter från kommunen följer med Forshedabygdens
Näringslivs på inventering av attraktiva tomter i Forsheda.

-

Kommunen tar reda på om det finns någon möjlig lösning gällande detaljplanen vid
stationen i Forsheda som hindrar Shiloh att expandera.
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Nästa möte:
Den hålls ett uppföljningsmöte om det som diskuterades under Rundabordsamtalet den 7
december 2022, klockan 11:30 - 14:00

Sekreterare för Rundabordsamtal i Forsheda:
Alva Sandberg
Värnamo Näringsliv
Anna Sandqvist
Värnamo Näringsliv
Fredrik Swärdh
Värnamo kommun

Kontaktlista:

Alva Sandberg

Kommunikatör/projektledare

alva@varnamonaringsliv.se

076- 49 29 701

Anna Sandqvist

Näringslivsutvecklare &
projektkoordinator

anna@varnamonaringsliv.se

076- 539 94 56

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

Azra Muranovic

Kommunstyrelsen

Azra.muranovic.mujagic@varnamo.se

076-033 20 03

Gottlieb Granberg

Kommunstyrelsen

gottlieb.granberg@varnamo.se

076-637 09 05
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