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Socialförvaltning
Gun Bylund 
gun.bylund@almhult.se

Kommunstyrelsen

Väntar plats särskilt boende
Ärendenummer KS 2018/83

Sammanfattning av ärendet
Efter februari månad 2019 finns det 27 personer som väntar på särskilt boende. 
På korttiden väntar 10 personer och på Solgården väntar 2 personer med särskilt 
boende beslut. Två personer har valt att tacka nej till erbjuden plats.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Gun Bylund Charlotte Nygren Bonnier
Vård- och omsorgschef Socialchef
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 15 Avgifter och taxor 2019 - 
konsekvensbeskrivning
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag 
att ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor 
och avgifter, till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd 
insats upp till maxtaxa. Utbildningsnämnden och socialnämnden ska 
återkomma med förslag senast 2019-06-15, i samband med budgetförslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-11-05, § 217, socialnämnden och 
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag innehållandes 
konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig 
självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med 
förslag senast 2019-02-28.
Utbildningsnämnden har inkommit med förslag till beslut och ber om tidsfrist. 
Socialnämnden förväntas hantera ärendet i sin nämnd per mars månad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05

 Utbildningsnämnden beslut 2018-01-23, § 14

 Socialnämnden beslut 2019-11-21, § 110

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-05, § 217
_____

4



Tjänsteskrivelse

2018-06-15 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter 2019
Ärendenummer KS 2018/67

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och 
avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp 
till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-02-28.
Utbildningsnämnden har inkommit med förslag till beslut och ber om tidsfrist. 
Socialnämnden förväntas hantera ärendet i sin nämnd per mars månad.

Kommunfullmäktige föreslås besluta uppdra till utbildningsnämnden och 
socialnämnden att ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till 
reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme 
eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-06-
15 i samband med budgetförslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/67, 2019-02-05

 Utbildningsnämnden beslut UN 2018/40

 Socialnämnden beslut SOC 2018/92

 Kommunfullmäktiges beslut KS 2018/67 § 217

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och 
avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp 
till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-02-28.
Socialnämnden gav socialchefen i uppdrag att ta fram förslag innehållandes 
konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig 
självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med 
förslag till socialnämnden i januari 2019. Vid avstämning med förvaltningen 
framgår att ärendet kommer att hanteras i socialnämnden senast i mars 2019.
Utbildningsnämnden återrapporterar med en konsekvensbeskrivning av 
eventuellt reviderade taxor och avgifter. Med hänsyn till att 2019 års taxor redan 
är beslutade så ber utbildningsnämnden kommunfullmäktige att få mer tid för att 

5



Tjänsteskrivelse

2018-06-15 2(2)

göra en djupare analys av effekten av att följa maxtaxan fullt ut och återkomma 
med rapport och förslag på taxor för 2020 i samband med nämndens 
budgetförslag för 2020 i juni 2019. Utbildningsnämnden föreslår därför 
kommunfullmäktige att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma med 
fördjupad konsekvensbeskrivning och förslag på taxor för 2020 i samband med 
nämndens budgetförslag i juni 2019.

Överväganden
Under förutsättning att det finns en politisk vilja att behålla nu gällande taxor för 
innevarande år, kan konsekvensbeskrivningar med fördel hanteras i det 
budgetförslag som nämnderna ska expediera till kommunstyrelsen senast 15 juni 
2019. I enlighet med policy för ledning och styrning ska då förslag för taxor och 
avgifter hanteras i samband med beredning av budgetförslagen. På så vis får 
nämnderna frist att göra de genomlysningar som krävs. Viktigt är dock att 
ordentliga konsekvensbeskrivningar bifogas om ett förslag finns med om att inte 
ta ut full maxtaxa eller den självkostnad som kommunen har rätt till.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
Att besluta uppdra till utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram förslag 

innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att 
motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa 
och återkomma med förslag senast 2019-06-15 i samband med 
budgetförslag.

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-01-23 Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 14 Återrapportering till kommunfullmäktige 
angående konsekvensbeskrivning av eventuellt 
reviderade taxor och avgifter
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapporten ”Återrapportering 

angående konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter” 
daterad 2019-01-14 till Kommunfullmäktige.     

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

2. Kommunfullmäktige lägger rapporten ”Återrapportering angående 
konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter” till 
handlingarna.

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att återkomma med 
fördjupad konsekvensbeskrivning och förslag på taxor för 2020 i samband 
med nämndens budgetförslag i juni 2019.

Beslutsnivå
Punkt 1 utbildningsnämnden 

Punkt 2–3 kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma 
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa 
fullt ut (KS2018/67).

Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be 
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av 
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för 
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019. 

7



Sammanträdesprotokoll

2019-01-23 Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av 
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-15

Rapporten Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av 
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-14

_____

Beslutet skickas till
Tf. förvaltningschef/Grundskolechef, Roger Johansson

Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson

Ekonom, Ann-Sofie Gangesson

Kommunstyrelsen
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2019-01-15 1(2)

Utbildningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson 
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Återrapportering angående 
konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade 
taxor och avgifter
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma 
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa 
fullt ut (KS2018/67).

Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be 
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av 
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för 
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av 
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-15

Rapporten Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av 
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-14

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma 
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa 
fullt ut (KS2018/67). 

En översyn av taxan och dess riktlinjer gjordes i samband med införandet av nytt 
verksamhetssystem. I översynen framkom att Älmhults kommun inte tog ut full 
maxtaxa under sommarmånaderna och att riktlinjerna för erbjudandet av 15 
timmar i veckan för föräldraledig och arbetslösa behövdes ses över. I samband 
med översynen förtydligades också riktlinjerna. 

Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be 
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av 
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för 
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019. 
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Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar Rapporten Återrapportering 

angående konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter 
daterad 2019-01-14 till Kommunfullmäktige.     

                                 
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige       

                                                                                
1. Kommunfullmäktige lägger Rapporten Återrapportering angående 
konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter till 
handlingarna.                          

            
2. Kommunfullmäktige uppdrar Utbildningsnämnden att återkomma med 
fördjupad konsekvensbeskrivning och förslag på taxor för 2020 i samband 
med nämndens budgetförslag i juni 2019.

Ann-Sofie Gangesson Roger Johansson

Ekonom Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Akten

Förvaltningschef

Verksamhetschef förskola

Verksamhetschef grundskola

Ekonom 

Kommunstyrelsen
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Utbildningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
0476-64 24 95
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Rapport

Återrapportering angående 
konsekvensbeskrivning av 
eventuellt reviderade taxor och 
avgifter
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Rapport

2019-01-14 3(5)

Bakgrund
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma 
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa 
fullt ut (KS2018/67). 

I skollagen regleras vad som gäller för en kommun och de avgift som 
kommunen har rätt att ta ut för att ta emot ett barn i förskolan och fritidshem. 
Lagen säger att avgiften ska vara skälig och alla kommuner använder ett system 
med maxtaxa som innebär att det finns ett angivet tak för hur hög avgiften får 
bli. Varje kommun kan dock besluta att inte ta ut full avgift enligt maxtaxan. 
Bestämmelsen om maxtaxa gäller för både kommunala och fristående förskolor 
och fritidshem. Från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år har 
barnet rätt till 525 avgiftsfria timmar i förskola per år.  Barn, vars 
vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga, ska erbjudas 15 timmar i 
veckan från och med ett års ålder. Ett barn som behöver särskilt stöd i sin 
utveckling, i form av förskola, har rätt till 15 avgiftsfria timmar i veckan oavsett 
ålder.

Nya taxor 2019
En översyn av taxan och dess riktlinjer gjordes i samband med införandet av nytt 
verksamhetssystem. I översynen framkom att Älmhults kommun inte tog ut full 
maxtaxa under sommarmånaderna och att riktlinjerna för erbjudandet av 15 
timmar i veckan för föräldraledig och arbetslösa behövdes ses över. I samband 
med översynen förtydligades också riktlinjerna. 

Utifrån maxtaxan är de stora förändringarna att Älmhults kommun från och med 
2019 kommer ta full maxtaxa under perioden juni-augusti samt att man infört en 
lägre grundtaxa för de vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. Att 
man föreslog en lägre taxa för dessa föräldrar förklaras troligen utifrån 
resonemanget att det ansågs skäligt att de som endast lämnar högst 15 timmar 
per vecka får betala mindre än de som lämnar full tid. 

I de nya riktlinjerna finns det nu också möjlighet för de vårdnadshavare som är 
föräldralediga eller arbetslösa att välja mellan att lämna sina barn under allmän 
förskola, vilket är avgiftsfritt, eller att betala den lägre grundavgiften för att få 
lämna andra tider samt under studiedagar och lov (gäller barn 3–5 år). Denna 
valmöjlighet gjordes för att möta föräldrarnas önskemål om en större flexibilitet. 

Det som också gjordes var att fritidshemsavgiften för tredje barnet sänktes från 1 
% till 0,5 %. Varför denna sänkning genomfördes är fortfarande oklart.

Effekter vid reviderade taxor till full maxtaxa
I det förslag som utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige för 2019 
tillämpas till merparten maxtaxa. Det som inte följer maxtaxan är att 
vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande och lämnar sina barn 
högst 15 timmar i veckan betalar reducerad taxa fast att full maxtaxa är fullt 
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möjligt att kräva. Detta rör främst barn som är 1–3 år eftersom allmän förskola 
går in 1 september det år barnet fyller 3 år. 

Det som också är nytt är att Älmhults kommun nu erbjuder de vårdnadshavare 
som är arbetssökande eller föräldralediga med barn 3–5 år som lämnas högst 15 
timmar i veckan att välja mellan två olika alternativ. Det ena är att lämna när det 
erbjuds allmän förskola vilket är avgiftsfritt. Det andra alternativet är att betala 
den lägre grundavgiften för att få lämna sina barn högst 15 timmar per vecka 
men ha rätt att lämna på studiedagar och lov. Det är i dessa fall dock respektive 
förskolechef, efter dialog med vårdnadshavarna, som beslutar vilka dagar och 
tider som erbjuds vårdnadshavarna utifrån barnets och verksamhetens bästa. 
Även här skulle full maxtaxa vara möjlig att kräva. För att kunna räkna på 
effekterna och hur många detta berör krävs med dagerns system omfattande 
manuell handpåläggning vilket därför i detta skede inte gjorts.

Det som inte heller följer maxtaxan är avgiften för tredje barnet på fritidshem 
där Älmhults kommun tar ut 0,5 % men enligt maxtaxan kan ta ut 1 %. Idag har 
Älmhults kommun 68 barn som detta berör varav 36 betalar full avgift. Utifrån 
dagens förutsättningar och antagandet att detta består skulle det innebära att 
Älmhults kommun förlorar ca 145 tkr på helårseffekt. Dock kan underlaget som 
ligger till grund förändras hastigt utifrån att ingen hänsyn i beräkningen tas till 
att barn slutar och börjar samtidigt som hushållens inkomster kan förändras. 

När det gäller reduceringen för allmän förskola så räknar kommuner olika 
beroende på om man utgår från att en heltid är 45 eller 50 timmar. Oavsett vilket 
kommunerna räknar med så avrundas alltid procentsatsen till hela procenttal. 
Varför det hanterats så här och vilka möjligheter som finns behöver utredas 
vidare men Älmhults kommun har valt att avrunda neråt på alla kategorier vilket 
gör att procenttalet är lägre än vissa andra kommuner för det tredje barnet. 

Överväganden
Att titta på effekterna av att revidera taxor och avgifter för att följa maxtaxan 
fullt ut medför andra överväganden som ger effekter på verksamheten men inte 
direkt är kopplade till en prislapp. Det behövs självfallet en övergripande 
undersökning av hur många som berörs och vad det skulle medföra i ökade 
intäkter utifrån maxtaxans inkomsttak. Avgiften är endast en del av 
övervägandena man behöver göra. Det är viktigt att titta på vad höjningen av 
avgifterna till maxtaxa får för konsekvenser för hela verksamheten, familjen och 
det enskilda barnet just i Älmhults kommun. Skulle till exempel de som får höjd 
avgift sagt upp sina platser med risken att barnen då riskerade att hamna utanför 
verksamheten med de konsekvenser detta kan få längre fram. Men o andra sidan 
så skulle detta möjligen medföra att det skapas utrymme i lokalerna vilket håller 
kostnaderna nere för verksamheten i stort eftersom kommunens förskolor idag är 
trångbodda och även ibland har överintag för att hantera den pågående ökningen 
av barn. Övrigt är att även de riktlinjer som beslutas påverkar kostnaden för 
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verksamheten beroende på vilka tider som erbjuds med mera. Dock kan det finns 
andra argument för att dessa ska väljas trots att de är mer kostnadsdrivande för 
verksamheten. För att göra en bättre konsekvensbeskrivning för Älmhults 
kommun krävs en mer djupgående utredning och analys än den som gjorts i 
denna rapport.

Eftersom de nya taxorna och riktlinjerna precis börjat tillämpas kan effekterna 
inte utvärderas ännu. Uppskattning har i tidigare utredning dock gjorts att 
förändringarna i de nya taxorna skulle medföra en intäktsökning för kommunen 
med ungefär 500 tkr. Dokumentation saknas dock. Målet med reviderade 
riktlinjer var också att det skulle bli tydligare för både förskolechefer och 
vårdnadshavare så diskussioner som tidigare ofta förekommit på grund av den 
generösa valfrihet som erbjöds skulle minska. 

Slutsats
Eftersom taxorna för 2019 är nya och dagens system inte kan simulera 
effekterna utan det krävs omfattande manuellt arbete för att plocka fram 
underlag så är de ekonomiska antagandena som är gjorda i denna utredning 
mycket osäkra. Dessutom medför den korta tidsfristen som utbildningsnämnden 
haft att endast en enklare utredning är gjord.

Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be 
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av 
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för 
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019. 

15



Sammanträdesprotokoll

2018-10-29 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 217 Taxor och avgifter 2019
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxor och avgifter 

2019 för 
- Miljö- och byggnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Utbildningsnämnden 
- Socialnämnden

2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden och utbildningsnämnden att 
ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor 
och avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd 
insats upp till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-02-28.

3. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens förslag om delegering av 
beslutsrätt för taxor och avgifter

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens 
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för 
verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-09 § 181
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 § 117
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterd 2018-09-03
 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-06-21 § 49
 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-04-04 § 41
 Protokoll socialnämnden 2017-04-19 §§ 54-56
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08
 Matris över avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
 Matris över avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde
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Sammanträdesprotokoll

2018-10-29 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Ekonomienheten
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningsrätten, laga kraft
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 110 Reviderade taxor och avgifter - 
socialnämnden
Ärendenummer SOC 2018/92

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag 

innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att 
motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa 
och återkomma med förslag till socialnämnden i januari 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 §217 att ge uppdrag till 
socialnämnden att ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till 
reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme 
eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-02-
28. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-29 §217 
_____

Beslutet skickas till
Socialchef
Utvecklingsledare
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 17 Stärkt skydd i naturreservatet Vakö myr i 
Älmhults kommun – remiss Länsstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen godkänner yttrandet i enlighet med miljö- och 

byggförvaltningens förslag daterat 2019-02-07.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har till Älmhults kommun översänt förslag till stärkt skydd i 
naturreservatet Vakö myr - ändring av föreskrifter och skötselplan. 
Länsstyrelsen önskar synpunkter på förslaget senast 2019-04-01. Miljö- och 
byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11

 Yttrande från miljö- och byggförvaltningen gällande ändring av föreskrifter 
och skötselplan för naturreservatet Vakö myr daterat 2019-02-07

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-02-11 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande ändring av föreskrifter samt 
skötselplan för naturreservat Vakö myr - Låkan 6

Ärendenummer KS 2019/29

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronobergs län har berett Älmhults kommun möjlighet att yttra 
sig över ändring av föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Vakö myr. 
Kommunstyrelsen har skickat ärendet till miljö- och byggnämnden för 
remissyttrande.  

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

 Yttrande från miljö- och byggförvaltningen gällande ändring av föreskrifter 
och skötselplan för naturreservatet Vakö myr, Dnr 2019-M0112-2

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har berett Älmhults kommun möjlighet att yttra 
sig över ändring av föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Vakö myr. 
Kommunstyrelsen har skickat ärendet till miljö- och byggnämnden för 
remissyttrande. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av miljö- och 
byggförvaltningens yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot miljö- och 
byggförvaltningens yttrande utan vill tvärtom understryka vikten av att 
tillgängligheten till området kan förbättras genom möjligheten att vägar kan 
hållas fria samt att röjning får ske. Vidare delar kommunledningsförvaltningen 
miljö- och byggförvaltningens syn att föreskriften som gäller hämtning av fällda 
älgar och vildsvin ändras till den mer generella skrivningen hämtning av fält vilt 
för att undvika att nya ändringar av föreskrifterna behöver göras om andra 
former av vilt etablerar sig i området i sådan utsträckning att jakt behöver 
bedrivas. 
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Tjänsteskrivelse

2019-02-11 2(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner miljö- och byggförvaltningens yttrande 
gällande ändring av föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Vakö 
myr.

Paul Robertsson Roland Eiman
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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FÖRSLAG 1 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webplats 

351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

 

STÄRKT SKYDD I NATURRESERVATET VAKÖ MYR I 

ÄLMHULTS KOMMUN 

BESLUT 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) att 
föreskrifterna A15, A16 och A17 om förbud mot att utföra skogsavverkning 
m.m. ska gälla i det område på fastigheten Låkan 1:6 som markerats på bifogad 
karta (bilaga 1). 

Föreskrifterna finns i bifogat beslut daterat den 14 december 1998 med 
ärendenummer 231-5549-1998 (bilaga 3). 

Följande anmärkningar till föreskrifterna ska gälla på fastigheten Låkan 1:6: 

Till föreskrift A16 tillkommer följande anmärkningar:  
I. Vindfälle eller döda grova grenar som hamnar olämpligt 

och påtagligt hindrar jordbruk eller framkomlighet på stigar, 
vägar och i vatten får flyttas till annan lämplig plats inom 
reservatet. 

II. Siktgata för jaktens behov får röjas efter Länsstyrelsens 
tillstånd. 

Till föreskrift A5 tillkommer följande anmärkning: 
Jakttorn får uppföras i skogsmark och i åkerkanter. 

Till föreskrift A17 tillkommer följande anmärkning: 
Transport för skogsbruksändamål till fastigheten Låkan 1:6 väster 
om naturreservatet, samt för hämtning av fällda älgar och vildsvin, 
samt för jordbrukets ändamål, samt för underhåll av befintliga 
vägar, är tillåtet under förutsättning att det inte leder till 
markskador. 

Beslutet innebär att naturreservatets skötselplan ändras så att skötselområde 10 
och 11 som markerats på bifogad karta (bilaga 2) tillkommer. Dessa områden har 
tidigare ingått i skötselområde 7. Länsstyrelsen fastställer ett tillägg till 
skötselplanen för dessa områden, se nedan. 
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FÖRSLAG 2 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 
TILLÄGG TILL SKÖTSELPLANEN 

Skötselområde 10: Lövskog med inslag av åkermark (5,2 ha) 

Beskrivning 

Området består av varierad lövdominerad skog med inslag av gran och tall. Det 
finns äldre åkrar som fortfarande är öppna gräsmarker men där lövsly vandrar in 
från kanterna. I öster finns ett mindre granbestånd. 

Bevarandemål 

Lövskog där ek dominerar med inslag av andra lövträd som björk, rönn, bok, asp, 
sälg och hassel. Inslag av tall får förekomma. En stor andel grova och/eller gamla 
träd samt träd i de flesta åldersklasser ska förekomma inom området. 
Förekomsten av hålträd samt stående och liggande multnande ved ska vara riklig. 
Multnande granved förekommer med begränsningen så att det inte leder till risk 
för skadeinsektsangrepp på grannfastigheterna. Inägomarken bibehålls öppen. 

Skötselåtgärder  

− Gran avverkas/röjs bort och får vid behov köras ut ur området. 

− Friställning och regelbunden röjning kring äldre träd, t.ex. ek. Ingen löv- 
eller tallved tas ut ur reservatet. 

− Veteranisering får utföras för att öka trädens naturvärden. 

− Boplattformar och fågelholkar får sättas upp och andra åtgärder för att 
gynna fågellivet får utföras. 

− Inägomarken får skötas genom traktorslåtter med tillhörande bortförsel 
av vegetationen. Alternativt sköts områdena genom bete eller som 
åkermark. 

− Enstaka år med hävduppehåll för att möjliggöra efterföljande 
vårbränning får förekomma. Ängsväxter med regional proveniens får sås 
in. 

− Bränning av gräs får utföras. 

− Om intresserad brukare finns får åkermarken brytas för ekologisk odling. 

Markägaren har kvar rådigheten över åkrarna och rätten att bruka eller arrendera 
ut dessa. Om markägaren inte har möjlighet att sköta åkrarna är det förvaltaren 
som ansvarar för att skötselåtgärder enligt skötselplanen utförs. 

Skogsvägar och stigar som finns i området får underhållas. 
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FÖRSLAG 3 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 
Skötselområde 11: Bok- och blandskog med inslag av åkermark (6,5 

ha). 

Beskrivning 

Området består dels av en bokskog i norr, dels av grandominerad skog med 
inslag av bok, tall, asp, sälg och björk. Södra delen är fuktig där björk och gran 
dominerar tillsammans med enstaka tallar. Vid de äldre åkrarna i området finns 
kulturlämningar i form av spår efter ett torp, jordkällare samt ladugård. En 
markerad strövstig som tar besökare från reservatets parkeringsplats ut på den 
öppna myren löper genom området. 

Bevarandemål 

Målet är att minst 5 ha på sikt ska vara näringsfattig bokskog. Övriga delar, främst 
i blötare partier, ska vara lövrik blandskog. En stor andel grova och/eller gamla 
träd samt träd i de flesta åldersklasser ska finnas inom området.  Förekomsten av 
hålträd samt stående och liggande multnande ved ska vara riklig. Multnande 
granved förekommer med begränsningen att det inte leder till risk för 
skadeinsektsangrepp på grannfastigheterna. Åkern i östra delen ska bibehållas 
öppen. Kulturlämningar ska hållas synliga och enstaka hagmarksgranar ska 
förekomma. 

Skötselåtgärder  

− Successiva skötselåtgärder för att öka andelen löv och tall, t.ex. 
frihuggning av lövträd, ringbarkning, avverkning av enskilda träd etc. ska 

utföras. Ingen löv- eller tallved tas ut ur reservatet. 

− Granområdet mellan de två bokområdena i norr får avverkas och virket 
köras ut ur området.  

− Boplattformar och fågelholkar får sättas upp och andra åtgärder för att 
gynna fågellivet får utföras. 

− Kulturlämningarna vid åkern i öster ska synliggöras med stor hänsyn till 
naturvärdena på platsen. Ett mindre antal hagmarksgranar får bevaras 
om de inte bedöms ha negativ påverkan på naturvärden. 

− Inägomarken får skötas genom traktorslåtter med tillhörande bortförsel 
av vegetationen. Alternativt sköts områdena genom bete eller som 
åkermark. 

− Enstaka år med hävduppehåll för att möjliggöra efterföljande 
vårbränning får förekomma.  

− Ängsväxter med regional proveniens får sås in. 

− Bränning av gräs får utföras. 

− Om intresserad brukare finns får åkermarken brytas för ekologisk odling. 

Markägaren har kvar rådigheten över åkrarna och rätten att bruka eller arrendera 
ut dessa. Om markägaren inte har möjlighet att sköta åkrarna är det förvaltaren 
som ansvarar för att skötselåtgärder enligt skötselplanen utförs. 

Skogsvägar och stigar som finns i området får underhållas.  
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FÖRSLAG 4 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 
Bränder, storm, översvämningar, insekts- och svampangrepp 

Vid händelser som medför att stora mängder träd dör och/eller faller omkull vid 
t.ex. storm, insektsangrepp eller översvämning gäller följande: All död ved från 
lövträd och tall lämnas inom området, men veden får vid behov flyttas till annat 
skötselområde eller om det är stora mängder till annat naturreservat. Om dessa 
händelser medför mycket stora mängder ris och toppar får delar av dessa tas ut. 
Eftersom det främsta syftet med naturreservatet inte är att skapa multnande ved 
av gran kan angrepp av insekter som riskerar att medföra betydande skada på 
grannfastighet åtgärdas genom borttransport, barkning eller motsvarande av gran. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 
Skälen för beslutet är områdets prioriterade bevarandevärden, naturtyperna taiga 
(9010), näringsfattig bokskog (9110) samt friluftsliv. Beslut om stärkt skydd i 
naturreservatet bedöms främja bevarandet av de utpekade värdena.  

Områdets högsta biologiska värden är knutna till äldre skogar med stort lövinslag. 
Delar av området består av ren bokskog. Genom området går en strövstig för 
reservatets besökare. Genom beslut om stärkt skydd förbättras förutsättningarna 
att bevara områdets naturvärden knutna till trädbärande marker. Friluftslivets 
förutsättningar förbättras också genom att möjligheten att även fortsatt vandra i 
äldre skogar säkras. Bevarandevärdena hotas av avverkning i och med att 
skogsbruk fram till och med föreliggande beslut varit tillåtet i området. 

För att gynna de prioriterade bevarandevärdena behövs skötselåtgärder i området. 
Skötselåtgärderna specificeras närmare under stycket ”Tillägg till skötselplanen”. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Länsstyrelsen fattade den 14 december 1998 beslut om bildande av 
naturreservatet Vakö myr omfattande en areal om 968 ha (dnr 231-5549-1998). 
Hela naturreservatet ingår i Natura 2000 inom området SE0320156 Vakö myr. 

ÄRENDETS BEREDNING 

Sommaren 2016 inkom en förfrågan från fastighetsägarna om att upparbeta 
vindfällen i den del av naturreservatet som omfattas av detta beslut. Efter en 
dialog mellan fastighetsägarna och Länsstyrelsen gjordes bedömningen att 
området har sådana naturvärden att det bör omfattas av föreskrifter som reglerar 
skogsbruk. I december 2018 tecknades en överenskommelse om 
intrångsersättning mellan fastighetsägarna och Länsstyrelsen. 

Förslaget till beslut och skötselplan skickades den 30 januari 2019 till sakägare 
som förelades att komma in med eventuella erinringar. 

Myndigheter, ideella föreningar m.fl. har samtidigt lämnats tillfälle att yttra sig 
över förslaget. 

SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET TILL BESLUT 
Text om synpunkter kompletteras senare 
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FÖRSLAG 5 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 

LÄNSSTYRELSENS BEMÖTANDE AV INKOMNA SYNPUNKTER 
Text om remissvar kompletteras senare 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Enligt 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) får länsstyrelsen meddela beslut om 
ytterligare inskränkningar i ett naturreservat om det behövs för att uppnå syftet 
med skyddet. 

Den södra delen av det område som nu omfattas av stärkt skydd, skötselområde 
11, ingår i länets naturvårdsprogram inom klass 1, vilket innebär särskilt stora 
naturvärden. 

I Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering finns ett naturvärdesobjekt som berör 
både skötselområde 10 och 11 och en nyckelbiotop som berör skötselområde 10 
registrerade. 

Sammantaget har det aktuella området stora naturvärden knutna till äldre skog. 
Mosaiken av myrens öppna våtmarker, sumpskogar, äldre skog på fastmark och 
öppna gräsmarker skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i området. 
Naturreservatets friluftsliv är också koncentrerat till denna del av området 
eftersom strövstigen ut mot myren är anlagd här. 

Bevarandet av naturvärdena går inte att förena med skogsbruk eller exploatering 
och ett långsiktigt skydd garanteras genom föreliggande beslut. Utan ett beslut 
om stärkt skydd i naturreservatet riskerar de höga naturvärdena gå förlorade 
genom avverkning. Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald 
och livsmiljöer bedöms som goda om bevarandemålen uppfylls, i enlighet med 
tillägget till skötselplanen. 

Beslutet följer regionala och nationella riktlinjer för prioritering av na-
turreservatsskydd och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den 
biologiska mångfalden samt Sveriges miljökvalitetsmål. Beslutet bidrar till att 
uppfylla miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Målen uppfylls genom att ytterligare 17,2 ha produktiv skogsmark undantas från 
skogsproduktion i naturreservatet. 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att 
reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig balans mellan de värden 
som ska skyddas och det intrång detta innebär för enskilds rätt att använda mark 
och vatten. Utökningen är förenlig med miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § och 
bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap. miljöbalken. 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna 
ordningsföreskriften enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivningen. 

FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) jämfört 
med 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 
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FÖRSLAG 6 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 
att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom 
10 dagar från detta förordnande införas i Post- och Inrikes Tidningar och i 
ortstidningarna Smålänningen, Smålandsposten och Norra Skåne.  

Delgivningen ska anses ha skett två veckor efter dagen för detta beslut, förutsatt 
att kungörelsen inom 10 dagar från beslutet införts i ovan nämnda tidningar. 

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på 
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

ÖVERKLAGAN 

Detta beslut kan överklagas av den som beslutet angår (16:12 § miljöbalken) 
genom skrivelse till regeringen. Överklagandet ska dock skickas in per e-post till 
kronoberg@lansstyrelsen.se eller per post till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 
86 VÄXJÖ. Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den [Text], annars 
kan inte regeringen pröva överklagandet. 

Överklagandet bör innehålla följande: 

− hänvisning till detta beslut, dnr 511-3984-2018 

− vad som ska ändras och varför 

− namnteckning, namnförtydligande och adressuppgifter 

− eventuella handlingar som stöder överklagandet. 

BESLUTANDE  

Beslut i ärendet har fattats av [text]. 
 
I handläggningen av ärendet, i vilket Love Eriksen varit föredragande har även 
[text kompletteras senare] medverkat. 

BILAGOR 
1. Beslutskarta 
2. Uppdaterad skötselplanekarta 
3. Beslut om bildande av naturreservatet Vakö myr den 14 december 1998 

med ärendenummer 231-5549-1998 
4. Sakägarförteckning och sändlista (ej i remiss) 
5. Miljöbalkens regler om naturreservat (ej i remiss) 
6. Överklagandehänvisning (ej i remiss) 
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FÖRSLAG 7 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 

Bilaga 1 
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FÖRSLAG 8 (8) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 

Bilaga 2 
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REMISS 1 (2) 
Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webplats 

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

 

 

STÄRKT SKYDD I NATURRESERVATET VAKÖ MYR I 

ÄLMHULTS KOMMUN 
 

Länsstyrelsen planerar att ändra föreskrifter och skötselplan för naturreservatet 
Vakö enligt bilagda handlingar och kartor. Ändringarna gäller endast fastigheten 
Låkan 1:6. 

Ni lämnas tillfälle att yttra er över förslaget senast den 1 april 2019. 

Har ni frågor får ni gärna kontakta Love Eriksen,  
på tfn 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se. Förslaget 
kommer även att finnas tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida. 

 

 

Elisabet Ardö 

Funktionschef 

  Love Eriksen 

  Naturskyddshandläggare 

    

BILAGOR 
Förslag till beslut daterat den 30 januari 2019. 
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REMISS   

Datum 

2019-01-30 
Ärendenummer 

511-3984-2017 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webplats 

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

 

SÄNDLISTA 

1. Älmhults kommun, info@almhult.se 

2. Skogsstyrelsen Kronobergs distrikt, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

3. Smålands Museum, info@kulturparkensmaland.se 

4. Naturskyddsföreningen Kronoberg, 
kronoberg@naturskyddsforeningen.se 

5. Kronobergs Ornitologiska Förening, c/o Roland Ylvén, 
roland.ylven5@telia.com  

6. Ljungby fågelklubb, c/o Rolf Nilsson, 037212805@telia.com 

7. Tingsryds fågelklubb, c/o Peter Strömberg, peterbeson@hotmail.com 

8. Föreningen SydostEntomologerna, c/o Tobias Ivarsson, 
tobias.hagtorpet@gmail.com 

9. Växjö Mykologgrupp, Ann-Christin Nyström, 
annchristin.nystrom@spray.se 

10. Kronobergs läns hembygdsförbund, c/o Kjell Gustafsson, Norra Åreda 
Ängagärdet 4, 355 92 VÄXJÖ 

11. Hembygdsföreningen Linné, c/o Bengt-Eric Ericsson, Sällhult Östregård 
20, 343 90 ÄLMHULT, bengt-eric.ericsson@bredband.net 

12. Naturskyddsföreningen Linnébygden, c/o Sven G Nilsson, 
sveng.nilsson@telia.com 

INTERN KOPIA FÖR KÄNNEDOM: 

Naturförvaltningsfunktionen 

Kulturmiljövård 

Rättsfunktionen 
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 18 Årsredovisning 2018 
kommunledningsförvaltningen- 
verksamhetsberättelse
Ärendenummer KS 2019/27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2018 för 

kommunledningsförvaltningen, daterad 2019-02-11.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt verksamhetsberättelse för 
kommunledningsförvaltningen innehållande periodens väsentliga händelser, 
förväntad utveckling – framtid, mål, driftredovisning och 
investeringsredovisning.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning för kommunledningsförvaltningen daterad 2019-02-11

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 19 Årsredovisning 2018 politisk verksamhet - 
verksamhetsberättelse
Ärendenummer KS 2019/27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse 2018 för politisk 
organisation, daterad 2019-02-08.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt verksamhetsberättelse för politisk 
organisation innehållande periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling – 
framtid och ekonomi.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2018 för politisk organisation daterad 2019-02-08
_____
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Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse
Ärendenummer KS 2019/27

Sammanfattning av ärendet
Föreligger verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen 
innehållande periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling – framtid, 
mål, driftredovisning och investeringsredovisning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Årsredovisning - kommunledningsförvaltningen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för 

kommunledningsförvaltningen.

Camilla Hallberg Roland Eiman
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Årsredovisning - 
Kommunledningsförvaltningen
Periodens väsentliga händelser
Även under 2018 nåddes det övergripande målet om minst en procents befolkningsökning med råge 
och den 30 november hade Älmhult 17 528 invånare, vilket motsvarar 2,2 %.

Under året har kommunledningsförvaltningen genomfört ett flertal stora utvecklingsarbeten.

Utifrån en tydlig politisk viljeinriktning om att öka tillgängligheten och effektivisera 
arbetsprocesserna med hjälp av digitalisering och automatisering, har IT-enheten lett ett arbete med 
att ta fram en verksamhetsplan för digitalisering. Kopplat till verksamhetsplanen har även en 
handlingsplan tagits fram. Medel har avsatts i budget 2019 och rekryteringsprocessen är avklarad 
vilket innebär att kommunen nu har bra förutsättningar för ett lyckat digitaliseringsarbete.

Ekonomiavdelningens utvecklingsarbete har mynnat ut i ett reviderat styr- och ledningssystem som 
kommer att gälla från och med budgetprocess 2020. Flera styrande dokument har under året 
reviderats för att säkerställa en ändamålsenlig ledning och styrning, bland annat finanspolicy, 
reglemente för intern kontroll och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Utöver det pågår ett omställningsarbete, från att arbeta i funktion till att arbeta i process, genom att 
standardisera arbetsmetoder och utgå från best practice-, ett sätt att kunna vidmakthålla servicenivå 
och kompetens med färre resurser samtidigt som avdelningen ställer om inför digitalisering.

En översyn av reglementena för alla nämnder och styrelser har genomförts och beslutats av 
kommunfullmäktige och en utredning av förvaltningsorganisationen för kultur- och 
fritidsverksamheten har genomförts.

Under hela året har ett arbete pågått med att arbeta fram samrådshandlingar för en fördjupad 
översiktsplan för Älmhults tätort. Denna kommer att vara klar under våren 2019.

Ett arbete för att skapa en helhetsbild över kommunens lokaler och framtida lokalbehov har satts 
igång, vilket ska resultera i en lokalförsörjningsplan för ett optimalt lokalutnyttjande.

Förvaltningen har satt igång planeringen för genomförande av de totalt 18 uppdrag som 
kommunfullmäktige beslutade om i samband med att budget för 2019 antogs. Uppdragen sätter 
igång direkt på det nya året eftersom flera av dem innefattar effektiviseringar som måste få 
genomslag i budget 2019. Totalt måste nettokostnaderna sänkas med 5 miljoner under året genom 
samordning och samverkan.

Ett markanvisningsavtal har träffats med en privat entreprenör som kommer att bygga såväl en 
förskola som bostäder i Västra Bökhult. Entreprenören planerar även att driva förskolan i egen regi.

Etapp 1 av Västra Bökhult är färdigställt och byggnation av bostäder pågår. I ett 20-tal bostäder, 
bestående av både villor och en mindre bostadsrättsförening, har inflyttning skett. Totalt har det i 
kommunen producerats 64 bostadsenheter under året.

Ett flertal dialoger har ägt rum med externa aktörer som är intresserade av att bygga bostäder och 
verksamhetslokaler i kommunen och även att ansvara för driften av verksamheten. Under 2019 
kommer detta att sannolikt att resultera i konkreta markköp och byggnation.

HR-avdelningen har av olika anledningar haft en hård belastning under hela året. Dels har antal löner 
att handlägga ökat och dessutom har en del erfarna medarbetare gått i pension, blivit sjukskrivna 
eller slutat av andra anledningar och nyrekryteringar har gjorts. Detta har skett under en period då 
det dessutom implementerats ett flertal nya IT-system. HR-avdelningen har flaggat upp behov av att 
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stärka upp verksamheten med en lönespecialist för att kunna ge personalen förutsättningar att klara 
sitt arbete och säkerställa en god arbetsmiljö.

Miljöstrategen har lett ett arbete med att ta fram en ny miljöpolicy för kommunen vilken 
kommunfullmäktige också beslutat anta. Med utgångspunkt i de globala utvecklingsmålen och 
Sveriges miljömål har Älmhult valt att fokusera på fem fokusområden och där fastställt såväl riktlinjer 
som mätbara mål. Bland annat har kommunorganisationen som mål att vara fossilbränslefri år 2025.

Kommunikationsavdelningen och planeringsavdelningen har planerat och genomfört en hel del 
arrangemang där Älmhultsfestivalen särskilt bör framhållas. Trots betydligt lägre budget än tidigare 
år blev denna en stor succé. Till stor del beroende på det lyckade greppet att flytta in festivalen till 
gator och torg i centrum.

Under 2018 har tjänsten som webbstrateg varit vakant. Det gör att det strategiska webbarbetet legat 
på is, med undantag av en del punktinsatser på webben under visitalmhult och vård & socialt stöd.

För att förbättra och utveckla den interna kommunikationen har en turné, tillsammans med IT-
enheten, pågått i kommunens verksamheter under 2018 för att implementera kommunens nya 
digitala verktyg Hemma. Avdelningen har märkt en ökad förfrågan på de tjänster som finns i Hemma.

I arbetet med platsvarumärket ”Älmhult - home of the home” har kommunikationsenheten under 
sommaren tagit fram tre filmer: en riktad mot inflyttare, en besökarfilm och en film för näringslivet.

Turistinformationen har flyttat fram sina positioner genom etablering av InfoPoints och en 
attraktivare hemsida och når nu fler besökare. Samverkansforum inom destinationsarbetet har 
etablerats. En tryckt broschyr som syftar till att upptäcka landsbygden och hela kommunen med 
cykel och vandring har tagits fram.

Förväntad utveckling - framtid
Det finns i dagsläget inga tecken på att Älmhults starka tillväxt, i form av bostadsbyggande, 
befolkningsutveckling, arbetstillfällen och investeringar, kommer att avta under de närmsta åren. 
Bostadsbyggandet kommer, efter två mer modesta år, att återigen ta fart. Under 2019 prognostiseras 
byggnation av cirka 130 bostäder och ytterligare cirka 180 bostäder under 2020.

Intresset från företag att bedriva verksamhet i kommunen är högt. Det betyder inte att allt sker med 
automatik. Kommunen har en viktig roll i att fortsätta skapa goda förutsättningar för befintliga 
företag att verka i kommunen, nya företag att flytta hit och att stimulera till nyföretagande. En nyckel 
till framgång kommer att bli hur väl kommunen lyckas med kompetensförsörjning till företagen men 
också till kommunen som arbetsgivare.

Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområden och områden för industri, service och 
handel är helt nödvändigt. Så även på en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Att all 
kommunal verksamhet, men i synnerhet skolan, håller en god kvalitet är för många människor det 
mest väsentliga för att man ska välja att leva och bo i kommunen.

De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya stadsdelar växer fram med skolor, 
bostäder och fritidsområden (Venaområdet, väster om Älmhults tätort, samt etapp 2 av Västra 
Bökhult). Karaktären i Älmhults centrala delar kommer också att förändras genom förtätning och 
betydligt högre byggnation än i dag. Förutsättningarna för tillväxt i hela kommunen finns, men kräver 
särskilda insatser och initiativ för att detta ska bli verklighet även utanför Älmhults tätort. 
Utmaningarna är med andra ord fortsatt stora, men det är också möjligheterna!

Förvaltningen kommer att fortsätta dialogen med externa intressenter som vill bygga bostäder och 
lokaler för både privat och offentlig verksamhet. Dels skapar det mångfald men framför allt avlastar 
det de kommunala investeringarna.
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Framöver kommer digitalisering att bli en av de stora frågorna för förvaltningen och hela kommunen. 
Det finns flera skäl till detta. Utöver att öka tillgängligheten för medborgarna till kommunens service 
och tjänster är det ett sätt att möta det stora kompetensbehov som ligger framför kommunen de 
kommande åren. Det blir helt nödvändigt att effektivisera våra processer eftersom det inte kommer 
att finnas tillräckligt med personal att rekrytera om kommunen fortsätter att arbeta på samma sätt 
som idag. Effektivisering genom att använda digital teknik är också nödvändigt som ett sätt att sänka 
kommunens kostnader.

I och med kommunens nya system för ledning och styrning initieras nu ett omställningsarbete, från 
att arbeta i funktion till att arbeta i process. Genom att standardisera arbetsmetoder och utgå från 
best practice vidmakthålls servicenivå och kompetens med färre resurser, samtidigt som samtliga 
förvaltningar allt mer digitaliserar och automatiserar sina verksamheter. En väsentlig del i det nya 
systemet blir också att ta fram en ny vision för Älmhults kommun.

Resultatmål
Ant arbetstillfälle ska öka med 1 % per år
Kommentar:

Antalet arbetstillfällen ökar fortsatt långt över målnivå. För år 2018 ökar antalet arbetstillfällen 
preliminärt med 4% och målet är 1%.

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Arbetstillfällen i kommunen 11 268 10 903

Insiktsmätning
Kommentar:

2015 värde 72, 2018 värde 76 och minst 75 som mål

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Insiktsmätning 76 75

Antal nyetableringar
Kommentar:

Antalet nyetableringar är över målnivån. Detta är positivt särskilt kopplat till att antalet 
arbetstillfällen även ökar. Att vi då även har en stark ökning av antalet nyetableringar tyder på ett 
välmående och vitalt näringsliv med framtidstro.

Aktivitet Etableringsstrategi: Arbete med etableringsstrategi igång med ett näringslivsråd som skapas 
kopplat till projektet. Broschyr under utarbetande. Nätverk under uppbyggande.

Aktivitet Policy för markförvärv: Arbetet fortskrider. Policy för markförvärv samt relaterade frågor 
under utarbetande. Arbetet bedöms kunna vara klart inom en snar framtid

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Nyetableringar  148 95

Planberedskap för 500 bostadsenheter
Kommentar:

Målet om planberedskap klaras men behöver omdefinieras. Planberedskapen behöver i ökad 
utsträckning spegla planer för de områden där efterfrågan finns. Trots att målet klaras måste takten 
av framtagande av nya detaljplaner ökas. Detta inte minst mot bakgrund av att under fasen av 
framtagande av detaljplan vet vi inte med säkerhet hur det planlagda området de facto exploateras. 
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Så är exempelvis uppgiften om 600 bostäder i planberedskap utifrån vad planerna medger, inte vad 
som faktiskt byggs (byggnadshöjd och exploateringsgrad)

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
planberedskap för antal bostadsenheter  600  500

Bygga minst 100 bostadsenheter per år
Kommentar:

Nya områden färdigställda, antalet bygglov under 2018 förväntas bli 106 st. Byggnationen kommer 
emellertid att släpa lite, förväntat värde på färdigställda bostäder under 2018 är 64 st. Under 2019 
blir antalet färdigställd desto högre på grund av släpeffekten, under 2019 beräknas 131 bostäder 
vara färdigställda. Under 2020 beräknas 178 bostäder stå färdigställda

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Antal byggda bostadsenheter 64  100

Stolta invånare
Kommentar:

Ingen mätning är gjord under 2018. Utvärderingar av olika projekt och evenemang som Stadsfestival, 
förslag kring framtida torget, medborgardialoger i sammanhang med arbetet med fördjupad 
översiktsplan signalerar ändå tydligt att medborgarna utifrån de kontakter vi haft med dem i dessa 
sammanhang anser att Älmhults kommun går i rätt riktning och att nöjdheten är relativt stor. 
Senaste mätningen gjordes 2017 och vi nådde då inte målet om minst 75% av invånarna stolta över 
Älmhult. Detta har föranlett att vi intensifierat arbetet med att höja attraktiviteten. Nästa mätning 
genomförs under år 2019 och först då vet vi det faktiska utfallet.

Titel Mål Bedömning Trend
Stolta kommuninvånare 75%
Kommentar:

Mätningen görs mha Medborgarundersökning. Obs ingen mätningen gjord under 2018.

Förbättrad rankingplats varje år enligt Aktuell Hållbarhet.
Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Miljöranking  121

Ekonomi
Årsbokslut för nämndens drift
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Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018
Sammantaget redovisar kommunledningsförvaltningen ett överskott i driftsbudgeten med 410 tkr. 
(2017 326 tkr), trots en budgeterad effektiviseringspost. Underskott har uppstått på 
kansliavdelningen, IT-avdelningen samt planeringsenheten. Dessa uppvägs av större överskott inom 
kommunledning, ekonomiavdelning, HR-avdelning samt kommunikationsavdelning. Överskotten är 
av tillfällig art vilket gör att behovet av medel inte kommer att minska 2019.

Kommunledning visar ett överskott på 161 tkr vilket till största del beror på ett lägre utfall av 
löneöversynen än budgeterat bland annat beroende på att färre personal än beräknat ingick i 
löneöversynen på grund av nyrekrytering.

Kansliavdelningen visar ett underskott på 202 tkr. Underskottet beror på högre kostnader för IT-
system samt att avgifter till diverse föreningar blev större än budgeterat.

Ekonomiavdelningen visar ett överskott på 480 tkr. Sjukskrivningar och vakanta tjänster genererade 
ett överskott på nästan 1 000 tkr på personalkostnaderna. Däremot översteg kostnader för IT-system 
budgeten med närmare 800 tkr.

HR-avdelningen genererade ett överskott på 1 464 tkr. Alla verksamheter under avdelningen förutom 
kostnader för personalsystem och fackligt arbete visar ett överskott. Knappt halva budgeten för 
företagshälsovård och personalfrämjande åtgärder är använda under året och dessa två 
verksamheter visar tillsammans ett överskott på 942 tkr. Även projektet Bryta trenden har haft 
betydligt lägre kostnader än budgeterat och genererar ett överskott på 447 tkr.

Kommunikationsavdelningen visar ett överskott på 852 tkr. Överskottet beror helt på vakanta 
tjänster under året.

IT-avdelningen genererar ett litet underskott på 67 tkr.

Planeringsavdelningen visar ett underskott på 256 tkr. Underskottet har uppstått på grund av två 
anledningar, den första är att kommunen har ökat sina kostnader genom överenskommelsen med 
Trafikverket gällande järnvägsövergången samt att några av de effektiviseringar som gjort inte får full 
effekt förrän 2019.

Av den totalt beslutade effektiviseringsposten på 3 900 tkr har nettokostnaderna kunnat sänkas med 
1 877 tkr. Inga politiska beslut har fattats om ytterligare åtgärder vilket innebär att det i bokslutet 
finns kvar en effektiviseringspost om 2 023 tkr.

Analys av avvikelse prognos DR2 2018 och bokslut 2018
Den största avvikelsen mellan delårsrapporten i augusti och bokslutet har uppstått på HR-
avdelningen. I prognosen i augusti beräknades att hela budgeten för företagshälsovård och 
personalfrämjande åtgärder skulle användas.
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Årsbokslut med prognos för nämndens investeringar

Den totala investeringsbudgeten under året var 2 960 tkr. Av dessa är 1 107 tkr använda. Främst är 
det investeringar i IT som är genomförda. Investeringar ekonomisystem, inköpssystem och 
beslutsstödsystem är inte genomförda under året. Inte heller är laddningsstationerna på plats.
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Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse politisk organisation
Ärendenummer KS 2019/27

Sammanfattning av ärendet
Föreligger verksamhetsberättelse för politisk organisation innehållande 
periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling – framtid och ekonomi.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Årsredovisning – politisk organisation

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för politisk 

organisation.

Camilla Hallberg Roland Eiman
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Årsredovisning – politisk organisation
Periodens väsentliga händelser
Året började med beskedet att Älmhults hedersmedborgare Ingvar Kamprad lämnat oss. 
Kommunfullmäktige hedrade minnet av honom med en tyst minut under januarisammanträdet. 
Kommunen vill hedra hans minne och under året har idéer samlats in från allmänheten bearbetas.

2018 har varit ett intensivt år inom den politiska organisationen. Riksdags-, regions- och 
kommunvalet ägde rum i september månad och redan i oktober tillträdde den nya kommunstyrelsen 
då den nya kommunallagen möjliggjorde detta.

Älmhults kommun växer och befolkningsökningen har nått långt över prognosen. 2018 har 
kommunen utnyttjat uppmärksamheten kring utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun”. Kommunen har 
skrivit avsiktsförklaringar med företag för att bygga både bostäder, skola och förskola.

Sommaren var ovanligt varm och torr och det har påverkat kommunen. Till exempel kommunens 
bönder, under sommaren fördes en kontinuerlig dialog med dem och länsstyrelsen kring situationen. 
Även kommunens vattenverk gick på högsta kapacitet och under hösten beslutades, efter en lång 
process, att investera i en ny anläggning.

Under åren har reglementen för alla nämnder uppdaterats och flera styr- och policydokument har 
förändrats. Ett nytt ekonomistyrningssystem har antagits, riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och en miljöpolicy som bland annat säger att kommunen ska vara fossilbränslefri till 2025.

Under hösten diskuterades en ny vision för Älmhults kommun och det beslutades att göra ett omtag 
och att skapa ett eget dokument för denna, brett förankrat i polititiken. Det nya fullmäktige ska 
besluta denna.

Under året har kommunen arbetat med det nya renhållningsbolaget Södra Småland Avfall och Miljö 
som tar över renhållningsverksamheten i januari 2019. Älmhults kommun kommer att ha 
hushållsnära insamling av avfall 2020 tack vare detta.

Under året har även beslutats att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd med Markaryd och 
Ljungby. Kommunen ser behovet av att samarbeta över kommungränserna för att skapa effektivitet 
och detta är ett gott exempel.

Efter den parlamentariska gruppens utredning framkom behovet av en teknisk nämnd. Nämnden 
kommer att ansvara för verksamheterna kostenheten, räddningstjänsten, vatten och avlopp med 
flera. I samband med utredningen beslutades också att flytta planfrågor från miljö- och 
byggnämnden till kommunstyrelsen.

Under året har flera stora arrangemang ägt rum i kommunen: Älmhultsfestivalen, Kulturnatta, 
Pridefestivalen och South Swedish Rally. Detta är kopplat till det styrsystem som gällt och fokus har 
legat på att människor ska vilja bo i kommunen. Alla evenemang har varit välbesökta och engagerat 
näringslivet.

Förväntad utveckling - framtid
2019 är första året i en ny mandatperiod, vilket innebär att det är många nyvalda politiker som tar 
plats i nämnder, styrelser och kommunala bolag. Såväl nyvalda som omvalda politiker kommer att få 
möjlighet till utbildning för uppdragen, både i kommunövergripande frågor och i frågor som är 
specifika för respektive nämnd.

Arbetet med ny vision startas upp redan i januari, för beslut under året. Visionen och den nya 
modellen som innebär att kommunen ska arbeta mer i processer (hängrännor istället för stuprör) 
kommer att påverka arbetet på ett positivt sätt, för både kommuninvånare och medarbetare.

44



2019-02-28 11:17 2

Det nya ekonomistyrningssystemet innebär förändringar för arbetet med budget och uppföljning och 
kommer att påverka nämndernas arbetssätt. Fullmäktige kommer fr o m budget 2020 att anta 
budget i november månad.

Ett viktigt fokus under 2019 är att kommunen ska arbeta med konceptet ”Förenkla helt enkelt”, för 
att förbättra näringslivsklimatet. Det innebär bland annat utbildningar för chefer, handläggare och 
politiker för att förbättra kontakterna med näringslivet.

En verksamhetsplan för digitalisering har antagits som innebär att kommunen ska kunna arbeta mer 
strategiskt med att skapa en enklare vardag/kontakt med kommunen för privatpersoner och företag, 
smartare förvaltning med stöd för innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten.

Älmhults kommun vill fortsätta att växa och vill skapa möjligheter för entreprenörer och 
organisationer att vara en del i utvecklingen av hela kommunen.

Ekonomi
Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018
Den politiska verksamheten visar ett överskott. Politikens förfogandemedel återstår i sin helhet. Men 
även kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden visar större överskott.

Analys av avvikelse prognos DR2 2018 och bokslut 2018
Det gjordes en försiktig prognos efter augusti även om utfallet på helår redan då såg ut att bli positiv.
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Årsredovisning
Utgåva: Årsredovisning 2018    Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2018-12-31    
Organisation: 1 - Tekniska förvaltningen    

Årsredovisning
Nämndernas redovisning
Teknisk förvaltning
Verksamhet
Periodens väsentliga händelser
Generellt

2018 har varit ännu ett utmanande, spännande och intensivt år inom tekniska förvaltningen. 
Tekniska förvaltningen leder samhällsbyggnads- och infrastrukturprocessen från markförvärv och 
exploatering och dess första spadtag tills dess att teknisk försörjning genom gator, vägar, va och 
lokaler samt anläggningar för offentlig service finns etablerad. En viktig komponent i denna 
processen är mark- och exploateringsverksamheten som kommer att ha en sammanhållande 
funktion genom processen.

För att förstärka ledningsprocessen och skapa förutsättningar för en stark politisk förankring och 
demokratisk insyn i samhällsbyggnads- och infrastrukturprocessen har den parlamentariska 
beredningen föreslagit och kommunfullmäktige beslutat om inrättande av en teknisk nämnd 2019. 
En nära dialog mellan förvaltning och teknisk nämnd kommer positivt att bidra till kunskap och är en 
förutsättning för att kunna göra de prioriteringar som erfordras för att möta samhällsexpansionens 
behov.

Resultatmässigt har det inom tekniska förvaltningen under 2018 genererats ett underskott 
motsvarande 8 Mkr vilket till huvuddelen balanserats genom att investeringar ej verkställts, genom 
omfördelning av ekonomiska medel och nedprioritering av andra områden. Detta innebär att 
resultatet för helåret slutar på ett balanserat underskott motsvarande 2,8Mkr. Samtidigt innebär det 
att planerat underhåll och politiskt beslutade investeringar fått skjutas på framtiden och kommer att 
belasta förvaltningens ekonomi kommande år.

Markförvaltning och exploateringsverksamhet

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för en fortsatt kostnads- och resurseffektiv 
samhällsexpansion har tekniska förvaltningen förstärkt organisationen genom rekrytering av en 
mark- och exploateringsingenjör. Genom denna resursförstärkning skapas förutsättningar för ett 
långsiktigt, strategiskt arbete med mark och exploatering.

Under 2018 har fokus varit att skapa en långsiktig mark- och exploateringsbudget som utgör en 
politiskt förankrad ram för verksamheten. Kommunfullmäktige antog under 2018 en mark- och 
exploateringsbudget som sträcker sig fram till 2030.

Kris & Säkerhet

Sommarens värmeböljor och torka med följdverkningar för såväl livsmedelsproduktion som 
grundvatten visar vikten av ett robust samhälle som kan motstå kriser. Som ett resultat av detta har 
ett allt starkare fokus riktats på kommunernas krisberedskap med en utökad och tydlig kravställning. 
Under 2018 har samordning inom länet skett inom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och 
klimatanpassad dricksvattenförsörjning.

Till följd av ett förändrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge beslutade riksdagen 2016 om en 
återuppbyggnad av totalförsvaret. Sveriges kommuner är en viktig aktör i totalförsvarsplaneringen 
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och kravbilden som riktas mot kommunerna har avsevärt höjts under de senaste åren. Under 2018 
har kunskaps-uppbyggnad genomförts inom såväl totalförsvar som säkerhetsskydd.

Under 2018 antogs ny informationssäkerhetspolicyn för kommunen vilken kommer att 
implementeras under 2019.

Gator och trafik

Den positiva samhällsexpansion som skett och fortgår i Älmhults kommun har inneburit omfattande 
investeringar i infrastruktur med dels ökande volymer dels ökande kapitaltjänstkostnader som följd. 
Ett exempel på större infrastrukturprojekt är exploateringsområdet Västra Bökhult som färdigställdes 
under 2018.

Kostnadskompensation för att dels täcka drift och underhåll av ökade gatu-, park- och grönytor dels 
ökade kapitaltjänstkostnader har inte skett under de senaste 10 år. Mot bakgrund av att 
driftbudgeten inte ökat i den takt som krävs för att täcka de ökande kostnaderna har inneburit att 
utförandet av planerat drift och underhåll i delar fått reduceras i strävan att skapa en budget i balans. 
Följden blir ett eftersatt underhåll med dels en lägre kvalitetsnivå dels ett ökande underhållsbehov 
som skjuts på framtiden. Ett arbete inför budget 2020 är igång för att få en budget som är i balans 
med ambitionsnivå.

Under 2018 ökades investeringsmedlen för omläggning av asfalterade gator och vägars 
toppbeläggningar som ett resultat av kommunrevisionens revisionsrapport. Av nämnd rapport 
framgår att detta är en förutsättning för att bibehålla gatornas skick och hushålla på det ekonomiskt 
mest fördelaktiga sättet. Det är även en förutsättning för att bibehålla framkomligheten så att våra 
medborgare skall vilja och kunna bo i Älmhult. Budget för att täcka kapitaltjänstkostnaderna för 
bland annat denna investering har inte hängt med.

Hög grad av skadegörelse på våra belysningsanläggningar i form av påkörningar och sabotage har lett 
till höga kostnader. Detta är en trend som inte bara genererar dyrare drift och underhåll utan även 
en fråga som bör hanteras i ett bredare perspektiv med hänsyn till säkerhet och upplevd trygghet. 
Kostnaden har uppgått till 900 tkr vilket är en bidragande orsak till verksamhetens underskott.

Under 2018 belastades enskilda vägar av effektiviseringskrav som tyvärr inte gick att genomföra. För 
att uppfylla de krav som Trafikverket ställer för att få statsbidrag måste vägarna underhållas på så 
sätt som skett tidigare år. Detta har medfört ett underskott för 2018 som till del har reglerats mot 
fonderade pengar inom verksamhetsområdet. Där till har besked från trafikverket avseende bidrag 
för åtgärder under 2018 inte inkommit och inte heller reglerats.

Gällande enskilda vägar kommer kommunen vara tvungen att ta ett helhetsgrepp och fatta beslut om 
hur dessa skall skötas och hur driften och investeringar skall finansieras.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 1 200 tkr för 2018. Under året har det utförts 
många projekt och det har även påbörjats några som slutförs 2019. Till de större projekt som 
färdigställts under 2018 kan nämnas byggnationen av Elme-hallen, anpassningar på Linneskolan och 
en tillbyggnad på Klöxhultskolan. Projekt som startade 2018 och slutförs 2019 är bland annat 
Stinsahuset, Liatorps brandstation, Bokhultets förskola i Diö. Utbyte av värmesystem pågår på tre 
fastigheter Hallaryds skola, Pjätteryds skola och Solgården i Göteryd. Under året har vi sökt och fått 
beviljat bidrag från boverket och naturvårdsverket på totalt ca 10 000 tkr som delfinansiering av 
dessa investeringar.

Vidare har vi under året har vi haft två försäkringsärende som inte resulterat i någon ersättning från 
försäkringsbolaget då skadekostnaden för varje separat skada inte uppgick till kommunens självrisk. 
Dessa projekt var sommarens omfattande inbrott på Hagnässkolan samt en större vattenskada på 
Linneskolan. En starkt bidragande orsak till att verksamheten redovisar överskott för 2018 är att vi till 
följd av osäkerheten kring skadekostnaderna och finansieringen av återställandet av ovanstående 
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skador valde att bromsa när det gäller planerat underhåll för att klara budgeten. Detta har inneburit 
att planerade underhållsåtgärder ej genomförts enligt plan utan skjutits på framtiden.

Under året har även fastigheterna Gunnar Gröpe 2 & 4 samt Stationen. På Gunnar Gröpe pågår det 
miljöundersökningar som blir klara på nyåret. När det gäller järnvägsstationen så beräknas 
renoveringen starta första kvartalet 2019.

Städorganisationen har under 2018 genererat ett överskott på 1 000 tkr. Detta är ett resultat av det 
fortsatta arbetet med att effektivisera lokalvården genom investeringar i lämpliga maskiner men 
också ett resultat av satsningar på personalen för att förbättra arbetsmiljön. Organisationens arbete 
med att effektivisera och sätta personalen i fokus har bl a uppmärksammats i press och tv, vilket är 
fantastiskt roligt.

Under året det även genomförts ett integrationsprojekt för nyanlända. Inom ramen för projektet 
genomfördes en utbildningssatsning med målsättningen att deltagarna skulle lära sig yrket för att 
sedan självständigt kunna utföra arbetet. Detta projekt har också medfört en kompetent 
rekryteringsbas till lokalvården som i likhet med övriga verksamheter har utmaningar att hitta 
kompetens för verksamhetsuppdraget.

Räddningstjänst

Den torra och varma sommaren 2018 har präglat räddningstjänstens arbete genom flertalet bränder 
i skog och mark. Torkan och värmen resulterade i extremt höga brandsriskvärden som i princip 
varade från maj till augusti månad. I torkans och värmens fotspår följde ett stort antal bränder i skog 
och mark dock kan vi konstatera att Älmhults kommun varit förskonat från större bränder. 
Räddningstjänsten har under 2018 bistått andra kommuner med resurser för att hantera 
skogsbränderna såväl inom Kronobergs län som de omfattande bränderna i Gävleborgs län.

Det har medfört att fler mantimmar än planerat fått avsättas för att hantera och säkerställa 
beredskap mot omfattande skogsbränder.

Under 2018 har om- och tillbyggnad av räddningsstation i Liatorp påbörjats för att säkerställa god 
arbetsmiljö för brandmännen på stationen.

En grundförutsättning för en väl fungerande verksamhet är att lyckas med rekrytering och utbildning 
av räddningspersonal i beredskap till kommunens styrkor. Arbete med att rekrytera och utbilda 
räddningspersonal i beredskap har fortgått under 2018 och kommer även att fortgå under 2019.

Kostverksamhet

Under 2018 tog förvaltningen initiativ till personalförstärkning genom en kostutvecklare inom 
ledningsfunktionen och kostutvecklare. Ett av uppdragen har varit att kartlägga kökens kapacitet, 
skick och status samt personalbehov. Kartläggningen kommer att ligga till grund för långsiktig 
planering av kommande investeringar för renoveringar av köken och tillsammans med framtida nya 
verksamheter möjliggöra planering av moderna kök med rätt anpassad kapacitet i kommunens 
expansion.

Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut att avstå utmaningen från extern aktör rörande 
entreprenad av Elmeskolans kök kvarstår detta köket i kostverksamhetens drift. Kostverksamheten 
har inte tillförts några medel för drift- och personalkostnader för kostverksamheten vid Elmeskolan 
vilket har en negativ påverkan på resultatet för år 2018. Dessa kostnader bedöms uppgå till 2 500 tkr.

Under året har kostenheten tillsatt tidigare vakanta tjänster och dessa tjänster har varit både för 
administrativt stöd och inom köksverksamheten.

Kostenheten redovisar ett underskott som är ett resultat av ökade kostnader och för högt 
budgeterade intäkter. Intäkterna står inte i proportion till kostnaderna bland annat till följd av att 
ersättningen till friskolorna är underbudgeterad, livsmedelspriserna har höjts under året och 
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förbrukningen av livsmedel inom äldreomsorgen ökar. Dessutom ökar kostnaden för transporter, 
både interna transporter och externa.

Skogsförvaltning

Kommunens produktiva skogsmark (skogsmark utanför detaljplanelagt område) redovisar ett 
överskott på 388 tkr. Den tätortsnära skogen, inklusive avverkning av exploateringsområden, 
redovisar ett underskott på 192 tkr. Om avverkning av exploateringsområden undantas så blir 
resultatet för den tätortsnära skogen ett underskott på 448 tkr.

Totalt redovisar kommunens skogsverksamhet ett överskott om 56 tkr.

Förväntad utveckling - framtid
Generellt

En slutsats som dragits under 2018 är att förvaltningens verksamhetsområden behöver 
resursförstärkas för att uppnå en fortsatt balans mellan uppdrag och resurser. Detta för att klara 
förväntad samhällsexpansionen med siktet inställt på 2030. Inom flera områden utgör resurs och 
kompetensbristen en begränsning i våra förutsättningar att verkställa politisk fattade beslut om 
investeringar.

Markförvaltning och exploateringsverksamhet

Ambitionen är att vi under kommande år skall knyta ihop utmaningarna mellan olika aktörers behov 
samt verka för en marknadsmässig och kostnadseffektiv mark- och exploateringsverksamhet.

Utmaningen kommer ligga i att tillsätta resurser på tjänstemanna- och konsultnivå, samt på 
upphandlingsenheten för att klara av att driva den utbyggnadstakt som är antagen i och genom 
exploateringsbudgeten.

Kris & Säkerhet

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar kommer att fortgå och intensifieras under 2019 för att 
uppfylla den överenskommelse som träffats mellan Sveriges kommuner och landsting samt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utifrån ovanstående områden och mot bakgrund av 
inriktningen mot en ökad digitalisering behöver kommunens arbete med informationssäkerhet 
intensifieras.

Sammanfattningsvis konstateras ett resursbehov för att möta den ökade kravbilden inom såväl 
krisberedskap som civilt försvar och informationssäkerhet. Detta kommer att föredras för ansvarig 
nämnd under 2019 och i budgetprocessen för 2020.

Gator och trafik

Med nuvarande organisation kommer vi inte klara av att hantera förväntad utveckling då vi redan 
idag har en för liten organisation i förhållande till de krav och förväntningar som ställs på 
verksamheten. Med hänsyn till samhällets expansion och behov av den strategiska inriktningen är vi 
redan 2019 i stort behov av utökade resurser i form av kompetens och resurser. Alternativt måste en 
anpassning av ambitionsnivån till befintliga förutsättningar genomföras.

Det beror bland annat på att vi genom kommunens expansion redan idag har utökat med nya 
bostadsområden som kräver underhåll utöver vad nuvarande resurser medger. Detta förhållande 
kommer att även att prägla verksamhetsåret 2019 och måste beaktas kopplat till ambitionsnivån och 
resurssättningen framöver. En viktig diskussion kopplat till attraktivitet är att ta hänsyn till invånarnas 
förväntning av en högre standard på skötsel och underhåll än vad vi har utrymme till i dagens budget.

Fastighetsförvaltning

Ett viktigt, strategiskt arbete som måste ske i nära samverkan med fastighetsavdelningen är 
framtagandet av en lokalförsörjningsplan för kommunala verksamheter. I samband med detta 
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arbetet behöver en processkartläggning ske för inhyrning, om-, till- och nybyggnation av fastigheter 
för att skapa goda planeringsförutsättningar och ett effektivt resursutnyttjande. Planen kommer att 
behöva besvara frågor rörande vilka fastigheter som skall renoveras, byggas om eller till samt vilka 
som skall ersättas genom nyinvestering.

I enlighet med politiskt beslut och i linje med lokalförsörjningsplanens inriktning kommer ett starkt 
fokus att riktas på förädlingsprojektet med ytterligare energi- och fastighetseffektiviseringar under 
de närmaste 5 åren.

Räddningstjänst

På sikt kommer man över en tröskeleffekt beträffande rekrytering av räddningspersonal i beredskap 
som innebär att man även måste rekrytera heltidsbrandmän för att kunna upprätthålla beredskapen 
och förmågan.

Genom Räddsam Kronoberg fortgår arbetet med införandet av ett länsgemensamt inre befäl i SOS-
centralen i Växjö. Inre befäl är ett led i den länsgemensamma samverkan inom ledningsområdet som 
är etablerad i Kronobergs län. I den statliga utredningen av svensk räddningstjänst påtalas vikten av 
en strategisk ledningskomponent samlokaliserad med SOS-centralen vilket är helt i linje med 
kommande lagstiftning och det pågående arbetet i länet.

Kostverksamhet

Analys av kostverksamhetens ekonomiska läge har redovisats för kommunstyrelsen och 
förvaltningens förslag är en höjning av avgifter för måltidsabonnemang inom äldreomsorgen samt att 
medel för drift och personalkostnader för måltidsverksamheten på Elmeskolan ges till kostenheten.

Skogsförvaltning

Mot bakgrund av kommunens exploateringsplaner både vad gäller nya bostadsområden, med därtill 
hörande behov av rekreation, och nya verksamhetsområden så kommer kommunens innehav av 
”produktionsskog” att minska förhållandevis kraftigt fram till år 2030. Detta förutsatt att kommunen 
inte köper ny skogsmark i motsvarande omfattning.

Som en följd av detta karaktärsbyte på markinnehavet kommer kommunen att få en allt större areal 
tätortsnära skog och detaljplanelagd ”Natur”, mark som i stor utsträckning är förhållandevis kostsam 
att sköta vilket kräver ett större inslag av skattefinansiering än vad skötsel av produktionsskog gör. 
Fullt nettokostnadsgenomslag dröjer dock några år i och med att kommunen i samband med 
exploateringen av nya områden kommer att slutavverka betydligt större arealer än vad som annars 
skulle varit fallet. Sammantaget innebär detta att när planerade exploateringar är genomförda så 
kommer kommunens nettokostnader för skötsel av ”Natur” och tätortsnära skog att öka betydligt 
jämfört med idag. Vilket kommer att beaktas i budgetprocessen för år 2020 och framåt.

Resultatmål
Minska energiförbrukning
Kommentar:

Mätningen görs på årsbasis. Byggnation av passivhus, solceller samt ledbelysning gör att 
energiförbrukning i snitt minskar betydligt.

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Minskad energiförbrukning per kvm  130  138

Olycksfallstrend ska minska
Kommentar:

Förvaltningens resurser inom trygghetsområdet uppnår idag en avhjälpande ambitionsnivå. Målet är 
att tydliggöra uppdrag och ansvar i syfte att uppnå en förebyggandeambition. Även utifrån 
resultatmålen ska olycksfallstrend minska.

51



2019-02-28 11:17 6

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Minskad olycksfallstrend 21 16

Vattenprov godkända
Kommentar:

Förvaltningens resurser inom trygghetsområdet uppnår idag en avhjälpande ambitionsnivå. Målet är 
att tydliggöra uppdrag och ansvar i syfte att uppnå en förebyggandeambition. Även utifrån 
resultatmålen ska vattenprover ska bli godkända.

Titel Utfall Mål Bedömning Trend
Godkända vattenprov 0 0

Ekonomi
Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018
Negativa avvikelser gentemot budget finns på gator och vägar inklusive enskilda vägar totalt 4 565 
tkr, varav 1 030 tkr på enskilda vägar. De kostnadskompensationer som tillförts verksamheten var 
inte tillräckliga för att täcka ökade kostnader för nya ytor som ökat kraftigt sen utbyggnation av nya 
bostadsområden startat. Kompensation för ökade kapitaltjänster har inte heller hängt med i samma 
takt som löpande investeringar på förnyelse av asfaltbeläggningar. Budgeten för enskilda vägar var 
inte anpassad till det krav som Trafikverket ställer för att kunna uppbära driftsbidrag, däremot 
ställdes ett effektiviseringskrav med ca 1,2 mkr. Verksamheten avslutade med ett underskott på 
dryga 2 mkr därav 1 mkr reglerats mot tidigare besparade bidrag.

Kosten visar också ett negativt resultat gentemot budget med totalt 3 157 tkr. Det största avvikelsen 
beror på att drift- och personalkostnader för Elmeskolans kök aldrig kompenserats. En beräkning som 
gjordes pekar på ca 2 500 tkr. För övrigt ersättning till friskolor ligger back med ca 300 tkr, 
samkörning av varor samt allmänna prishöjningar av livsmedel.
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Verksamheter som har ett positivt resultat är lokalvården, lokalförsörjning, teknisk administration 
samt markreserv. Lokalvården har under året jobbat mycket effektivt, utan att ta in vikarier vid 
sjukskrivningar. Jobbet har också effektiviserats med nyinköpta städ- och skurmaskiner som inte bara 
effektiviserar arbete utan sparar på personalen genom mindre slitskador och sjukskrivningar som 
resultat. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen i KIR-projektet för nyanlända lyckats ta in 5 
personer för utbildning och på det sättet sparat flermiljonbelopp. Totalt blev överskott ca 3 991 tkr 
varav 2 991 tkr betalades tillbaka till förvaltningar och 1 000 tkr valt att behålla kvar och eventuellt få 
ombudgeterat till 2019. Fastigheten har valt att bromsa ner på planerat underhåll och skjuta det på 
framtiden för att få en budget i balans, resultat blev ett överskott på 1 201 tkr. Försäljning av tomter 
på V. Bökhult, Kattesjön samt några strötomter gav den förväntade vinsten på 1 038 tkr.

Analys av avvikelse prognos DR2 2018 och bokslut 2018
Den största avvikelsen gentemot prognos ligger på kosten, eller 657 tkr bättre än prognos efter 
augusti som då låg på - 3 814 tkr. Övriga avvikelser är ungefär de samma som gentemot budget då de 
flesta verksamheter hade sikte på 0 avvikelse.

Tekniska förvaltningens nyckeltal

Nyckeltal
Bokslut 

2017
Budget 

2018
Bokslut 

2018

Invånarantal 17 130 16 978 17 568

Markreserv för bebyggelse enligt översiktsplanen i hektar 200 175 185

Debiterat/levererat dricksvatten ökande ökande ökande

Andel tillskottsvatten i spillvattenledningar ökande ökande ökande

Andel, kg/invånare , av hushållsavfallet som återvinns genom 
materialåtervinning 34 35 36

Nettokostnad underhåll gator och vägar, kr/m2 10,0 10,0 11,5

Räddningstjänstens nettokostnad, kr/invånare 979 1 080 1 049

Andel ekologiska livsmedel inom kosten, % 35 35 30

Årsbokslut med prognos för nämndens investeringar
Tekniska förvaltningen har fått enligt beslut i KS en investeringsbudget för 2018 som enligt 
förvaltningens förslag ligger på ca 222 mkr inklusive tilläggsbudget från 2017 (ca 56 mkr). Till och 
med december månad har tekniska förvaltningen genomfört en produktion på ca 149 mkr i olika 
projekt, varav 111 mkr tillhörande tekniskas budget och 38 mkr Utbildningsnämndens och Kultur och 
fritidsbudget.

VA-verksamheten

Avseende förestående ombyggnationen av kommunens vattenverk är upphandling och tilldelning av 
entreprenör för uppdraget är avslutat. Inriktningen är att ombyggnationen påbörjas under hösten 
2018. I budgeten 2018 finns det 40 mkr, hela projektet beräknas uppgå till ca 200 mkr. Årets 
investering har uppgått till ca 16 mkr.

För övrigt inom VA-verksamheten pågår en uppdatering av pumpstationer samt byte av 
maskinutrustning och styrsystem på avloppsreningsverk i Älmhult och på landsbygden, ett projekt på 
ca 6 mkr. För VA-sanering har förvaltningen budgeterat 13,5 mkr fördelade i ett antal olika projekt 
enligt upprättad plan för sanering. Prioriteringsområden är dag- och spillvattenledningar i Eneryda 
och Diö och inte minst byte av vattenledningar mellan Älmekulla och Gotthardsgatan. Årets 
produktion ligger på ca 5 mkr.

För att få en fungerande slamhantering på avloppsreningsverket i Älmhult pågår en utredning 
avseende utbyggnad av slamplatta och skruvpress i stället för ombyggnad av vassbäddar, detta då 
kalkylen pekar på en mindre investeringskostnad över tid med detta alternativ. Uppskattad 
investeringskostnad för slamplatta 20–24 mkr. Byggnation av slamplatta förutsätter omprioriteringar 
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och nytt investeringsbeslut då detta projektet inte inryms i nuvarande investeringsram om 8 mkr för 
avloppsreningsverket.

Avseende exploatering är V Bökhult etapp 1. under full utbyggnad av bostäder vidare finns flera 
projekt i planen så som Paradiset etapp 3, Västra Bökhult etapp 2, Sånnaböke samt ett par mindre 
projekt. Förtätning i centralorten planeras i kvarteret Gunnar Gröpe samt stationsområdet. Årets 
produktion totalt ca 16 mkr.

Fastighet och lokalvården

På fastighetssidan pågår slutavräkning av Elmeskolan, sporthallen, Skogens förskola samt ombyggnad 
av Klöxhultskola. Alla är nu tagna i bruk. I särklass det största projektet var Elmeskolan med slutnotan 
på ca 250 mkr inklusive byggherrekostnader. Ny sporthall i Haganäsområdet var upphandlat i mars 
2017 och invigts i februari 2018. Slutnotan kommer att hamna på ca 35 mkr. Andra projekt som 
pågår eller kommer att påbörjas under 2018 är tillbyggnad av Bokhultets förskola i Diö, ommålning 
av fasad på Stinsahuset, ombyggnad av brandstation i Liatorp, mindre renovering av kontor på 
Bäckgatan, renovering av kök på Klöxhultskolan. Årets produktion av dessa projekt har uppgått till ca 
10 mkr.

Förnyelse av verksamhetslokalerna inklusive energiåtgärder har uppgått till ca 20 mkr. Här kan 
nämnas ventilation på Nicklagården och Solgården, brandstation i Liatorp, utbyte av pelletspannor till 
annan värmekälla, takrenovering på Ryforsskola samt renovering av Solgårdens kök mm.

Räddningstjänst

Nytt rökskydd som används för personlig skyddsutrustning har köpts in för att ha säker och anpassad 
modern skyddsutrustning. Arbetet med att investera i nytt fordon till första insats person ”FIP” har 
dragit ut på tid då kommunens ramavtal för småfordon gick ut, planen är att vi skall hinna upphandla 
ett nytt fordon. Inköp av räddningsutrustning kommer att behövas flyttas fram då det var tänkt att 
användas för att köpa in utrustning till nytt räddningsfordon som blev framflyttat till 2019. 
Kommunikation och ledning kommer att behövas flyttas fram då det var tänkt att användas för att 
köpa in utrustning och utrustning till stationen i Liatorp som skall byggas ut och renoveras har dragit 
ut på tiden.

Gator och vägar

Vad gäller investeringar pågår ett antal mindre projekt för att öka trafiksäkerhet i både centralorten 
samt på mindre orter på landsbygden. Förlängning av N. Ringvägen hänger ihop med exploatering av 
Paradiset etapp 3, Vena mosse och handelsområde vid väg 120. Beräknas kunna starta i januari 2019 
om vädret tillåter det. Det pågår också intensivt arbete med toppbeläggning av gator som var av det 
största behov innan vintern slår till.

Renhållning

Kommunens renhållningsverksamhet kommer att från årsskiftet ingå i det gemensamma 
renhållningsbolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö. tillsammans med fyra andra kommuner i 
Kronoberg, Växjö, Tingsryd, Lessebo och Markaryds kommun. Bolaget kommer att genomföra 
upphandling av fastighetsnära insamling i Älmhults kommun. Fastighetsnära insamling innebär att 
villaägare har två sopkärl vid tomten, så att man utöver matavfall och restavfall även kan sortera 
tidningar, plast och metallförpackningar.

Under 2018 har inom renhållningen anskaffats nya containrar och en servicebil. Området för samling 
av trämaterial och flisning  har asfalterats till en utgift av ca 400 tkr. För övrigt har gjorts mindre 
investeringar i legoklossar och L-stöd samt ett tält till ÅVC.

Sammanfattningsvis avseende förvaltningens investeringar för 2018 är bedömningen att ca 100 
miljoner kronor är projekt som inte kommer att slutföras under 2018 utan kommer fortsätta 
alternativt startas upp under 2019.
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Årsbokslut med prognos för nämndens exploateringar

Småhustomter och industritomter som kommunen producerar för försäljning klassificeras som 
omsättnings¬tillgångar i balansräkningen. Vid försäljning sker redovisning löpande som 
exploateringsnetto i resultaträkningen. Eftersom samtliga poster hänförliga till ett 
exploateringsprojekt inte ingår i exploateringsnetto sker en slutredovisning vid årets slut av aktuellt 
exploateringsområde enligt av kommunen tillämpade redovisningsprincip.
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Utbyggnad av nytt bostadsområde i Västra Bökhult, etapp 1, påbörjades redan 2017 och 
färdigställdes så gott som 2018. Första tomterna vara byggklara och överläts till byggföretag och 
privatkunder under våren 2018. Under hösten flyttade de första in i sina nybyggda bostäder.

Under 2018 vann detaljplanen för Paradiset 3 laga kraft. Upphandling av utbyggnaden för 
allmänplats, gata och VA gjordes och entreprenadverksamheten han påbörjas under året.

Strategiskt förvärv av fastigheterna Vita Korset 2 och 4 och 7 gjordes där planarbetet pågår för 
ändring från industri till bostadsområde.

På Torvströvägen söder om IKEA varuhuset har kommunen berett gata och kvartersmark. 
Fastigheterna Myren 1-3 bildades under året. Myren 1 är såld 2018.

Under 2018 upphandlade och påbörjades utbyggnaden av nytt vattenverk. En förutsättning för 
fortsatt utbyggnad av centralorten.
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 21 Tilläggsbudget 2019 - investeringar
Ärendenummer KS 2019/23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen äskar att investeringsmedel för laddningsstationer, 

inköpssystem och beslutsstödsystem förs över från budget 2018 till budget 
2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen äskar att följande investeringar förs över från 
budget 2018 till budget 2019.
Laddningsstationer – 780 000 kr
Inköpssystem – 400 000 kr
Beslutsstödsystem – 380 000 kr

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15

 Dokument ”Mall ombudgeteringar” daterat 2019-01-15
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-01-15 1(1)

Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget investeringar
Ärendenummer KS 2019/23

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen äskar att följande investeringar förs över från budget 2018 till 
budget 2019.
Laddningsstationer – 780 tkr
Inköpssystem – 400 tkr
Beslutstödsystem – 380 tkr

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Dokument Mall ombudgeteringar daterad 2018-01-15

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att äska om att investeringsmedel för 

laddningsstationer, inköpssystem och beslutstödsystem förs över från budget 
2018 till budget 2019.

Camilla Hallberg Roland Eiman
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Mall – Ombudgeteringar

Driftbudget
Ingen resultatreglering genomförs.

Investeringsbudget
För investeringsobjekt, som har en total projektbudget, förs medel som ej förbrukats under året över 
till det kommande året till dess att objektet är klart. Detta sker i normalfall utan särskilt beslut, men 
anmälan ska göras till kommunstyrelsen. 

Överskridanden i pågående eller planerade investeringsobjekt ska behandlas i samband med 
hanteringen av resultatet som grund för resultatregleringen. 

Framställan till kommunstyrelsen:

Kommunledningsförvaltningen önskar överföra nedanstående medel till investeringsbudget 2019.

20012. Kommunen har erhållit bidrag för att uppföra ett antal laddningsstationer för elfordon.

20230. Ekonomienheten ämnar införa e-handel i kommunen som ett steg i strategisk upphandling. 
Utgiften för investeringsprojektet totalt beräknas bli ca 1 000 tkr. Upphandling pågår för tillfället och 
därför har anslag inte använts under året. 

20250. Om beslut fattas kring effektiviseringspost i driftsbudget att inte behålla beslutsstödsystemet 
Hypergene kommer ingen satsning göras i systemet. I väntan på kommunstyrelsens beslut kring 
effektiviseringspost görs inga investeringar i Hypergene.

Investeringsobjekt:

Projekt och nummer Bokslut 
2018

Budget 
2018

Avvikelse, 
tkr

Önskad 
överföring

20012 – Laddningsstationer 0 780 780 780

20230 – Inköpssystem 0 400 400 400

20250 – Beslutstödsystem 0 380 380 380
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Tjänsteskrivelse

2019-02-15 1(2)

Tekniska förvaltningen
Filip Lazarov 
filip.lazarov@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget investeringar
Ärendenummer KS 2019/23

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen äskar att investeringar enligt bifogat underlag förs över 
från tekniska förvaltningens investeringsbudget 2018 till budget 2019, totalt 
överförs 108 656 tkr. Omföring i stort gäller projekt som är pågående eller 
kommer att starta 2019.
Tekniska förvaltningen i samråd med Kultur och fritidsnämnd äskar att 42 452 
tkr avseende ombyggnad av simhallen på Haganässkolan överförs från Kultur 
och fritidsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska förvaltningens 
investeringsbudget 2019. 
Tekniska förvaltningen i samråd med Utbildningsnämnd äskar att 2 773 tkr 
avseende ombyggnad av Bokhultets förskola överförs från Utbildningsnämndens 
investeringsbudget 2018 till tekniska nämndens investeringsbudget 2019.
Överföringarna är förenliga med den nya Ekonomistyrningsprocessen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Dokument bilaga ombudgeteringar investeringsmedel tekniska förvaltningen, 

daterad 2019-02-13

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner informationen och begär att kommunstyrelsen 

beslutar ombudgeteringen enligt förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ombudgetering av 

investeringsmedel enligt bifogat underlag med att 108 656 tkr överförs från 
tekniska nämndens investeringsbudget 2018 till investeringsbudget 2019.

3. Kommunstyrelsen beslutar att från Kultur och fritids investeringsbudget 
2018 till tekniska nämndens investeringsbudget överförs 42 453 tkr.

4. Kommunstyrelsen beslutar att från Utbildningsnämndens investeringsbudget 
2018 till tekniska nämndens investeringsbudget överförs 2 773 tkr.

Filip Lazarov Anders Nyberg
Ekonom Teknisk chef

63
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltning
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Teknisk förvaltning 

Ombudgeteringar

Driftbudget
Ingen resultatreglering genomförs.

Investeringsbudget
För investeringsobjekt, som har en total projektbudget, förs medel som ej förbrukats under året över 
till det kommande året till dess att objektet är klart. Detta sker i normalfall utan särskilt beslut, men 
anmälan ska göras till kommunstyrelsen. 

Överskridanden i pågående eller planerade investeringsobjekt ska behandlas i samband med 
hanteringen av resultatet som grund för resultatregleringen. 

Framställan till kommunstyrelsen

Teknisk förvaltning begär ombudgetering av investeringsmedel enligt nedanstående sammanställning. 
Anledning till omflyttning av investeringsmedel är att de angivna projekten inte var avslutade under 
2018 eller på grund av olika anledningar inte hunnits genomföras under 2018 utan kommer att 
påbörjas under 2019. 

1. Exploateringsprojekt
Samtliga projekt pågår: 
Paradiset 3 är det nyaste område med en planerad skola och förskola samt idrottsplats.
Hagabo bostadsområde – toppningen av gator och GC-vägar, gestaltning av området, Skyltning samt 
målning av körbanor.
Gunnar Gröpe – rivning av befintliga byggnader, omflyttning av va-ledningar, sanering av marken 

2. Gator och vägar, GC-vägar, lekplatser
Samtliga projekt pågår:
Centrumförnyelse, centrumutveckling och Stortorget slåss ihop till ett projekt - Centrumutveckling. 
Stationsområde och busstationen kommer att göras om. Busstationen flyttas från centrum för att göra 
plats för ett flervåningshus men inriktningen kontor och bostäder. 
Utbyggnaden av Norra Ringvägen med handelsområde och anslutning till väg 120 kommer att ske 
under 2019 för att öppna upp infart till både Västra Bökhult,  Paradiset 3,  och en anslutning  mellan 
Ljungbyvägen och väg 120.

3. Va-verksamheten
Samtliga projekt pågår:
Sanering av va-nätet i tätorterna är inte tillfredställande. Mängd ovidkommande vatten i 
spillvattenledningar är fortfarande stor och innebär extra kostnader för reningsverken. Förlusterna av 
dricksvatten på grund av vattenläckor och spruckna ledningar som är svåra att upptäcka och sanera 
innebär extra belastning av vattenverken. Utbytestakten måste framöver öka och för den krävs 
tillökning av egen personal eller att jobbet läggs till stora delar på entreprenad.
Slamplatta - under 2018 har pågått en diskussion med konsulter om en lösning för slammet från 
reningsverket. En slamplatta den lösningen som är mest fördelaktig ut ifrån ekonomi och 
driftperspektiv. 
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4. Lokalförsörjning fastighet
Samtliga projekt pågår eller kommer att starta 2019:

- Stationshuset -  kommer att byggas om samt omkringliggande fastighetsmiljö. 
- Brandstation I Liatorp -  lär vara klar för under våren 2019.
- Klöxhultskolans kök – håller på att upphandlas, ska byggas om till ett fullutrustat 

tillagningskök.
- Ombyggnad av avdelningskök – avdelningskök som finns på äldreboendena är i stort behov 

av renovering och förnyelse inte minst för att klara krav från livsmedelsverket. 

5. Kosten
Medlen är ämnade för investering av inventarier kopplat till köksrenoveringar som inte genomförts 
under 2018 men kommer att genomföras under 2019.

6. Räddningstjänst
Samtliga projekt är inte genomförda detta i väntan på att Liatorp brandstation ska färdigställas. En del 
av projekt avser kommunikationsutrustning och annan utrustning till den nya stationen. Andra delen 
avser utrustning till ett nytt FIP/ledningsfordon som kommer att anskaffas under 2019.

7. Investeringar från andra nämnder
Tekniska nämnden kommer att från och med 2019 i den nya ekonomistyrningsprocessen för ledning 
och styrning ha budgeten för alla investeringsprojekt hänförda till kommunens fastigheter. Där av 
föreslår tekniska nämnden: 

- att kommunstyrelsen att överföra investeringsmedel gällande projektet tillbyggnad Bokhultets 
förskola från utbildningsnämnden till tekniska nämnden.

- att kommunstyrelsen att överföra investeringsmedel gällande projektet ombyggnationen och 
tillbyggnationen av simhallen från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden.

Investeringsobjekt:
 Tkr Tkr Tkr Tkr

Projekt och nummer Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse 
Önskad 
överföring

11501 - V Bökhult etapp 1 9 449 10 500 1 051 1 051,0
11502 - V Bökhult etapp 2 114 7 500 7 386 7 386,0
11503 - Paradiset 3 och skola 2 682 15 458 12 776 12 776,0
14760 - Hagabo bostadsområde 925 3 890 2 965 2 965,0
14740 - Hagabo Vattenrike 8 2 000 1 992 2 000,0
10344 - Gunnar Gröpe 2 o 4 3 422 9 000 5 578 5 578,0
SUMMA EXPLOATERING 16 600 48 348 31 748 31 756
     
10340 - Centrumförnyelse mm 732 1 000 268 268,0
10341 – Centrumutveckling 20 500 480 480,0
10343 - Stortorget 35 2 000 1 965 1 965,0
10370 - Trafiksäkerhet, fys hinder 209 500 291 291,0
10450 - Torngatans förlängning 1 861 0 -1 861 -1 861,0
10462 - Ö Esplanaden träd o 
belysning -130 0 130 130,0
10830 - Förlängning N Ringvägen 202 2 000 1 798 1 798,0
14100 - GC-vägar samtliga områden 0 1 000 1 000 1 000,0
14200 - Asfaltprogram 
toppbeläggning 9 155 9 000 -155 -155,0
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14620 - Gatuåtgärder 51 1 000 949 949,0
14660 - Lekplatser förnyelse 164 400 236 236,0
14930 - Industristamspår 0 300 300 300,0
Summa gator, GC-vägar, lekplatser 12 299 17 700 5 401 5 401
     
14500 - Va-sanering samtliga 
områden 4 005 8 000 3 995 2 400,0
15400 - Slamhantering ARV 525 7 400 6 875 7 000,0
15830 - Överföringsledningar Dela 2 917 9 900 6 983 6 983,0
15850 - Nytt vattenverk Älmhult 15 641 40 000 24 359 24 359,0
SUMMA VA 23 088 65 300 42 212 40 742,0
     
17000 - Ombyggnad av lokaler 3 334 2 000 -1 334 -1 334,0
17150 - Kommunhuset anpassning 403 2 000 1 597 1 597,0
17230 - Renovering Bäckgatan 221 500 279 300,0
17262 - Stationshuset Älmhult 3 135 10 000 6 865 6 865,0
17280 - Lastaren 0 900 900 600,0
17290 - Brandstation Liatorp 1 300 6 500 5 200 5 200,0
17320 - Fastighetsmiljöer 1 225 1 500 275 275,0
17410 - Pelletspannor byte 
styrsystem 122 0 -122 -122,0
17420 - Pelletspannor byte 319 3 000 2 681 500,0
17471 - IT-nät äldreboende 159 900 741 741,0
17480 - Stinsahuset 1 216 500 -716 -716,0
17860 - Bygghall/tält Haganäs 250 0 -250 -250,0
17910 - Klöxhult kök renovering 693 11 500 10 807 10 500,0
17920 - Ombyggnad av 
avdelningskök 130 4 100 3 970 3 970,0
SUMMA FASTIGHET 12 508 43 400 30 892 28 126,0
     
20410 - Kosten inventarier 0 700 700 700,0
     
20500 - Räddningsutrustning 0 800 800 631,0
20510 - Fordon FIP/IVPA/LEDNING 0 500 500 500,0
20551 - Kommunikation o ledning 0 800 800 800,0
SUMMA RÄDDNINGSTJÄNST 0 2 100 2 100 1 931,0
     
Summa Investeringsprojekt 64 494 177 548 113 054 108 656
Kontroll 64 494 177 548 113 054 108 656
17350 - Simhall Haganäs ombyggnad 847 43 300 42 453 42 453,0

1 527 4 300 2 773 2 773
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 22 Detaljplan för kvarteret Blåsippan 4 m.fl. - 
granskning
Ärendenummer KS 2018/115

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag till detaljplan för Blåsippan 1 m.fl., Älmhult, Älmhults 
kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att ändra planprocessen från standardförfarande 
till utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygglagen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för Blåsippan 
1 m.fl., Älmhult, Älmhults kommun, inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § Miljöbalken. Ingen miljöbedömning görs 
och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till förändrad detaljplan för 
Blåsippan 4 m.fl. Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer 
ändamålsenligt och flexibel detaljplan som håller över tid och att möjliggöra en 
anslutning till väg 120.

IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som 
det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom IKEA of Sweden för 
att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad 
exploatering som kan möjliggöra till 500 arbetsplatser.   

Planområdet ligger ca 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och omfattar 
ca 52 000 m2 yta. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i 
söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. 
I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 
och 2. Marken inom fastigheten Blåsippan 1 ägs av IKEA Property AB. Den del 
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2019-02-19 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

av mark som planläggas för Tulpanvägens anslutning till väg 120 ägs av 
Älmhults kommun.

Planförslaget ändras från standardförfarande till utökat förfarande. Det innebär 
att planförslaget under granskningen kungörs och att kommunfullmäktige istället 
för kommunstyrelsen antar detaljplanen.  

Beslutsunderlag
 Plankarta daterad 2019-02-14

 Planbeskrivning daterad 2019-02-08

 Samrådsredogörelse daterad 2019-02-14

 Illustration 2019-02-15
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-01-30 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Arpine Minasyan 
arpine.minasyan@almhult.se

Kommunstyrelsen

Granskning av detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. 
(tidigare Blåsippan 4 m.fl.), Älmhult, Älmhults 
kommun
Ärendenummer KS 2018/115

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel 
detaljplan som håller över tid och att möjliggöra en anslutning till väg 120.

IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som 
det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom IOS för att 
verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad 
exploatering som kan möjliggöra till 500 arbetsplatser.   

Planområdet ligger ca 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och omfattar 
ca 52 000 m2 yta. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i 
söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. 
I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 
och 2. Marken inom fastigheten Blåsippan 1 ägs av IKEA Property AB. Den del 
av mark som planläggas för Tulpanvägens anslutning till väg 120 ägs av 
Älmhults kommun.

Planförslaget ändras från standardförfarande till utökat förfarande. Det innebär 
att planförslaget under granskningen kungörs och att kommunfullmäktige istället 
för kommunstyrelsen antar detaljplanen.  

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Illustration

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag till detaljplan för Blåsippan 1 m.fl., Älmhult, Älmhults 
kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.
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‒ Kommunstyrelsen beslutar att ändra planprocessen från standardförfarande 
till utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygglagen. 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för Blåsippan 1 
m.fl., Älmhult, Älmhults kommun, inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § Miljöbalken. Ingen miljöbedömning görs och 
ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Arpine Minasyan Underskrift
Planarkitekt Titel

Beslutet skickas till
Sökande
Kommunstyrelsen
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GRANSKNINGSHANDLING

Ärendenummer                        2018/115
2019-02-14 1(75)

Kommunledningsförvaltningen

Arpine Minasyan
0476 551 54
Arpine.minasyan@almhult.se

Detaljplan för
Blåsippan 1 m.fl. (tidigare Blåsippan 4m.fl.)
i Älmhult, Älmhults kommun

Samrådsredogörelse
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Planprocessen
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd under tiden 25 september till den 28 
oktober 2018. Ett öppet hus hölls den 3 oktober 2018 i kommunhuset. Inkomna 
synpunkter redovisas och kommenteras i den här samrådsredogörelsen. 
Planen övergår från standardförfarande till utökat förfarande. Fortsättningsvis handläggs 
planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen. 
Detaljplanen antar kommunfullmäktige. 
Samrådskretsen ändras inte. Kommunen kungör förslaget vid granskning. Kungörelsen 
anslås på kommunens anslagstavla och förs in i ortstidning.
Efter samrådet kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen 
antas av kommunfullmäktige. 

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel 
detaljplan som håller över tid samt att möjliggöra en anslutning till väg 120. 

Förändringar i detaljplanen

På plankartan
Justerades området för GATA och NATUR 
Justerades planområdesgränsen så att den tidigare planlagda G/C vägen ingår i 
planområdet.
Nya användningar: E1 och E2 
Nya bestämmelser: b2; n1; gatukostnadsersättning

I planbeskrivningen
Följande rubriker justerades och kompletterades:

- Planprocessen
- Utredningar
- Geotekniska och hydrologiska förhållanden
- Föreslagen markanvändning
- Egenskapsbestämmelser
- Stads och landskapsbild
- Grönstruktur
- Gator och trafik
- Dagvattenhantering
- Hälsa och säkerhet
- Beskrivning av genomförandet

Med synpunkter

Namn

Telia Company AB (Skanova)
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Tekniska förvaltning 
(räddningstjänsten)

Lantmäteriet

Region Kronoberg

Länsstyrelsen

Polismyndigheten

E-ON Energidistribution AB

Trafikverket

Namn

Konvaljen 2 (Rosenstigen 3)

Rosen 4 (Sunnerbogatan 21)

Rosen 5 (Sunnerbogatan 19)

Violen 4 (Violgatan 2)

Backsippan 4 (Sunnerbogatan 27)

Backsippan 3 (Sunnerbogatan 29)

Violen 3 (Sunnerbogatan 23, 
(Violgatan 4 enligt 
markägarförteckningen))

Gärdet 2 (Vallgatan 12)

Rosen 6 (Sunnerbogatan 17)

Backsippan 1 (Sunnerbogatan 33)

Vitsippan 1 (Tulpanvägen 6)

Violen 2 (Violgatan 6)

Konvaljen 3 (Sunnerbogatan 20)

Gärdet 1 (Vallgatan 10A)

Maskrosen 16 (Solrosvägen 1)

Blåklinten 4 (Sunnerbogatan 15)

Konvaljen 1 (Sunnerbogatan 22)

Gärdet 3 (Vallgatan 14)

Artikel från expressen
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Backsippan 2 (Sunnerbogatan 31)

Älmhultsbo

Myndigheter

Länsstyrelsen

Sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen planlägger för nuvarande och framtida behov 
av kontor och parkering centralt. Det är bra att de idag flertalet gällande planerna ses 
över och slås samman till en. Planhandlingarna är väl presenterade utifrån tillämpning 
och rekommendationer från till ärendet bilagda utredningar. Ett genomförande av den 
gällande detaljplanen stämmer överens med pågående markanvändning i anslutning till 
område, tillsammans med de framtida förändringar som planeras i centrum.
Den centrumnära lokaliseringen av kontor, nära kollektivtrafik, skapar möjlighet till nya 
arbetstillfällen. 
Frågor som särskilt bör beaktas är förtätningens påverkan på befintlig bebyggelse och 
stadsbild, dagvattenhantering, geoteknik, trafik och riskfrågor. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 
Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen stämmer med intentionerna i kommunens 
översiktsplan.  
För området finns idag ett flertal gällande detaljplaner där genomförandetiden har gått 
ut.

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

Bebyggelse 
Länsstyrelsen konstaterar att det för så gott som hela planområdet medges användning 
K Kontor (även tjänsteverksamhet och konferensverksamhet enligt planbeskrivningen). 
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan är 153 m respektive 158 m. I den 
norra delen regleras även för Parkering och Parkeringshus. Förutom prickmarkeringen 
Marken får ej förses med byggnad finns det ingen begränsning av byggrätten.  
Till handlingarna finns flera illustrationer som visar hur den nya bebyggelsen kommer 
att se ut från olika vyer i förhållande till befintlig bebyggelse. 
 
Trafik och kommunikation 
I planområdets nordvästra del regleras för allmän plats Gata. Här föreslås en utfart via 
Sunnerbogatan via den nya utfarten mot väg 120. Infart regleras från Bäckgatan.  
Enligt parkeringsutredningen finns det ca 255 parkeringsplatser i närområdet. 
Utredningen visar på åtgärder för att öka kollektivtrafiken och underlätta för gående och 
cyklister. Detaljplanen medger som idag Parkering i den norra delen mot väg 120. Här 
regleras även för Parkingshus i den nordöstra delen.  

Naturvärden och grönstruktur 

76



Samrådsredogörelse

2019-02-14 5(75)

I den nordvästra delen av planområdet regleras en mindre del som Natur. Länsstyrelsen 
är positiv till att kommunen kommer att ta fram ett gestaltningsprogram för grönstruktur 
inför granskningen.  
Länsstyrelsen konstaterar att befintlig grönyta med träd kommer att försvinna i och med 
tillbyggnaden. I stadsmiljö är det viktigt att så långt det går bibehålla den grönska som 
finns. Det är som sagt angeläget att planprocessen integreras med grönstrukturplanen.  

Kulturhistoriska värden 
Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid 
estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller 
landskapsbild. I detta fall innefattas både kringliggande bebyggelse och 
begravningsplats.  
Länsstyrelsen saknar underlag i form av inventering och värdering av områdets 
kulturhistoriska värden. Uppgifter om hur hänsyn tas till den lagskyddade kulturmiljö 
som ligger i nära anslutning till det aktuella planområdet saknar.   Länsstyrelsen anser 
att kommunen behöver utreda och redovisa planens påverkan på stadsbilden. ” 

Buller 
Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i 
planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 
innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.  
Kommunen uppger att då planen möjliggör utökning av kontorslokaler och inte 
innehåller bostäder finns inga krav på ljudnivå vid fasad. Trafiken kommer att öka 
vilket innebär att vägtrafikbuller ökar. Enligt kommunens beräkning kommer, för 
befintliga bostadshus i planområdets närhet, dock inte överstiga riktvärdet 60 dBA.  
Länsstyrelsen är positiv till beräkningen men konstaterar att prognosen endast är för den 
förväntade ökningen av trafiken utifrån utbyggnad av kontoren (i nutid). Det finns ingen 
framtida prognos för biltrafiken för 2040. Detta skulle vara bra då bullervärdet ligger på 
marginalen idag.  

VA, Dagvattenhantering 
Fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor ska enligt planbeskrivningen ske inom 
den egna fastigheten innan vattnet förs vidare till kommunala ledningsnätet. Dagvatten 
från parkeringsytor ska renas innan det når det kommunala ledningsnätet. Sprinkler får 
inte kopplas direkt till kommunalt vattennät.  Dagvattenutredningen visar att det krävs 
en fördröjningsvolym på 800 m3 för att hantera dagvattnet som uppkommer vid ett 20-
årsregn och på ca 1600 m3 för att hantera dagvattnet.  
Kommunen anger att det inför startbesked får redovisas lösning för dagvattenhantering.  
Länsstyrelsen är positiv till att dagvattenhanteringen beskrivs på ett bra sätt i 
planbeskrivningen utifrån den bilagda utredningen. Dock finns ingen planbestämmelse 
om detta eller annan bestämmelse om dagvattenhanteringen. 

Geoteknik 
För att byggnader inte ska påverkas av sättningsskador krävs att de organiska massorna 
utskiftas mot utfyllnadsmassor. Byggnation kan kräva pålad grundläggning där de 
organiska massorna inte är utskiftade mot andra byggbara massor. En planbestämmelse 
redovisar att marken får bebyggas under med samma höjd som färdigt golv exklusive 
markfyllnad.  
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Länsstyrelsen konstaterar liksom kommunen att den nya byggnationen behöver föregås 
av ytterligare geotekniska undersökningar. 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

Behovsbedömningen ersätts sedan 1 januari 2018 av undersökning om betydande 
miljöpåverkan, dvs. för detaljplaner som har påbörjats efter detta datum. 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordning 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En MKB/strategisk miljöbedömning/ har 
därmed inte upprättats/har upprättats. 
En strategisk miljöbedömning innebär att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) enligt 6 kap 11 och 12 §§ miljöbalken. Arbetet med MKB:n ska påbörjas tidigt 
och parallellt med framtagandet av detaljplanen vara en del i arbetet med planprocessen. 
MKB:n ska samrådas och tillsammans med inkomna synpunkter integreras i den färdiga 
planen. 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedömningen. 
Flera underlag och utredningar ligger till grund för bedömningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
Planområdet innehåller ett förorenat område med måttlig risk. Här har det tidigare 
bedrivits verkstadsindustri. Området är redan försedd med IOS kontorsbyggnad. 
Kommunen upplyser om att vid eventuella framtida rivningsarbetena ska kontakt tas 
med kommunens miljö- och byggnämnd.

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnes-registret 
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Inga riksintressen berörs av planförslaget.  

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen.  
Länsstyrelsen anser att påverkan på statusen eller uppfyllelsen av MKN för de berörda 
vattenförekomsterna är väl beskrivet i planbeskrivningen. Koppling görs till 
dagvattenutredningen. Vid anläggande av dammar är det viktigt att säkerställa att det 
inte förekommer någon förorenad mark vid platsen där grävning ska ske, så att 
föroreningar inte riskerar att spridas nedströms. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
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Farligt gods 
Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods. 
En riskutredning är bilagd till handlingarna. Planerade verksamheter ligger utanför 
rekommenderade skyddsavstånd och därför behövs det inga byggnadstekniska 
skyddsåtgärder. Mellan befintliga parkeringsplatsen och Hallandsvägen finns ett räcke 
som hindrar avåkning ner mot parkeringen.  
Vid planering av parkeringshus ska det finnas 10 meter skyddsavstånd från väg 120 om 
platsanpassad riskutredning inte görs för området och inga riskreducerande åtgärder 
redovisas. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikverket yttrande sig att utifrån kapacitet ser inga problem att utreda andra 

anslutningsmöjligheter än den föreslagna anslutningen i form av medlöpande 
utfart österut. Kommunen har tagit fram en trafikutredning (Tyréns 2019-01-31) 
och utred ett korsningsalternativ med vänstersvängskörfält. Detta alternativet 
föreslås i detaljplanen.

- IKEA of Sweden tagit fram ”Gestaltningsprinciper” som presenterar bland 
annat hur kan skapas en grön buffertzon till omgivningen.

- Området närmast Sunnerbogatan och Rosenstigen kommer att förändras genom 
att kontorsbebyggelsen kryper närmare. Via modell och sektioner visas hur 
närmare kan komma kontorsbyggnaderna och hur kan området se ut efter 
exploateringen (se även planbeskrivningen, rubriken stads och landskapsbild 
samt rubriken grönstruktur).

- Älmhults kyrka, 150 meter norr om planområdet, ligger på ett område som är 
cirka 4 meter högre än vid planområdet (söder om Hallandsvägen) och är vid 
tornet 44 m hög. Kyrkan är i övriga delar ca 14 m hög. Mellan 
begravningsplatsen och Blåsippan 4 finns det hög trafikerad Hallandsvägen 
(väg 120) och delvis trädplanterad bullervall. Detta gör att Älmhults kyrka med 
begravningsplats upplevs avskilt från det aktuella planområdet. Planen utökar 
byggnadshöjden från 11m till 16,75m (över angivet nollplan). För att minska 
insynen från begravningsplatsen ska kommunen/exploatören plantera träd längs 
hela bullervallen.

 
     Ikea Värdshuset. Vy från Älmhults kyrka. Ikea of Sweden. Vy från begravningsplatsen.
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- En av åtgärderna för att minska trafikpåverkan inom villaområdena är 
genomfartsförbud på Sunnerbogatn. I trafikutredningen har utretts 
trafiksituationen vid prognosåret 2040 med en ny utformning och planerad 
exploatering som visar att trafiken är oförändrad på Sunnerbogatan och på 
lokalvägnätet. Detta betyder att dygnsekvivalent ljudnivån vid en bostadsfasad 
längs med Sunnerbogatan inte kommer att ändras. Däremot Trafiken på 
Tulpanvägen vid prognosåret 2040   ökar med 844 fordon/dygn men är under 
1220 fordon dygn? Diagrammet visar att dygnsekvivalent ljudnivån vid 
bostadsbyggnads fasad längs med Tulpanvägen kommer att inte överskridas 60 
dBA vid prognosåret 2040. Se även planbeskrivningen, under rubriken Buller.   

Ikea of Sweden och bullervall. Vy från kyrkan. Ikea of Sweden. Vy från begravningsplatsen.

Ikea of Sweden, Hallandsvägen och Älmhults kyrka
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Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller. Den röda punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid 
bostadsfasad längs med Sunnerbogatan och den blåa punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån 
vid bostadsfasad längs med Tulpanvegen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen.

- Dagvattenutredningen uppdaterades (Tyréns, 2019-02-11), som redovisar två 
scenarier.  En med maximal exploatering och den andra med IKEAs förslag till 
expansion. På plankartan införs en egenskapsbestämmelse b2 - minst 25% av 
fastighetsarea ska vara genomsläpplig. Plankartan kompletteras med en 
användningsbestämmelse E1 - tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning. 
Enligt IKEAs förslag till gestaltningsprinciper kommer det att inte anläggas 
öppna dagvattendammar. Planbeskrivningen kompletteras med text ”Vid 
anläggande av dammar är det viktigt att säkerställa att det inte förekommer 
någon förorenad mark vid platsen där grävning ska ske, så att föroreningar inte 
riskerar att spridas nedströms”.   

- En geoteknisk utredning har tagits fram, MUR (Markteknisk 
undersökningsrapport) geoteknik, kv. Blåsippan 3 och 4 Älmhult (2018-11-16) 
och PM-sammanfattning geotekniska förutsättningar kv. Blåsippan 3&4, 
Älmhult (2019-01-08).

Lantmäteriet

Utfartsförbud i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om att utfartsförbud ska finnas utlagd
i planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast 
läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte 
att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän 
plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska 
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gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, 
se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 
planbestämmelser. 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika 
dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa 
planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med en 
remsa bestående av några meter allmän plats utanför utfartsförbudet. 

u-område, u2
Temporära markreservat är ej möjliga att bilda. Reservatet ligger kvar oavsett om 
ledningen flyttas, vilket kan få betydelse vid bygglovsprövning samt framtida 
ledningsrättsförrättning när andra aktörer vill dra ledning inom u-området.

Delar av planen som bör förbättras 
Exploateringsavtal 
Huvuddragen framgår vilka delar avtalet ska reglera. Men det kan förtydligas hur 
finansieringen kommer regleras i avtalet.  

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Skälet till att det inte ska finnas bestämmelse om utfartsförbud utlagd

i planområdesgränsen är att det inte går att säkerställa att det är allmän plats 
eller även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande 
planen. I detta fall planen angränsar väg 120 (Hallandsvägen) som är en statlig 
väg, Trafikverkets genomfartsled och även huvudinfart till Älmhults tätort. Det är 
osannolikt att det angränsade området kommer att ha en annan användning än 
allmän plats för trafikändamål (Tg – område för gatutrafikändamål i gällande 
planen). Planområdetsgräns i den gällande detaljplanen (Dpl P03/6) mot väg 
120 har använts även för den nya planen. Trafikverket har ställt krav på 
utfartsförbud utmed väg 120. Utsnitt från trafikverkets yttrande: ”Planområdet 
beläget i direkt anslutning till väg 120 som är primär länsväg som är av stor 
betydelse för kommunikationerna i öst-västlig led inom södra delen av länet”, 
”Trafikverket kräver att hela plankartan förses med utfartsförbud utmed väg 120, 
med undantag för den nya anslutningen”.

- Underrubriken ”Exploateringsavtal” i planbeskrivningen kompletterades. 
Kommunens ska även ta beslut om gatukostnadsersättning enligt plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900) 6 kapitlet 24§.     

- Kommunen har reserverat u-område längs Hallandsvägen för eventuella flytt av 
VA-ledningar. Detta u-område också ger möjlighet för andra aktorer att dra 
ledningar genom kvartersmark om det blir aktuellt. Ett u1-område har lagts på 
plankartan på befintliga ledningar för att säkerställa dem och för att möjliggöra 
ledningsrätt för befintliga ledningar. Efter omprövning av ledningsrätt och flyt av 
ledningar kan bygglov ges.            

         

Trafikverket
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Plankartan reglerar enbart byggnadshöjd över angivet nollplan men inte totalhöjd. 
Trafikverket gör bedömningen att bebyggelse över 20 meter kan tillkomma inom 
planområdet.  
För byggnation över 20 meter gäller följande. Etableringen ligger inom den MSA-
påverkande zonen för Växjö flygplats. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas 
möjlighet att yttra sig. Även Luftfartsverket är sakägare och ska ges möjlighet att yttra 
sig över detaljplanen. Luftfartsverkets CNS-utrustning (Communication, Navigation, 
Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens funktion kan 
endast bedömas av Luftfartsverket. Luftfartsverket hörs genom tjänsten ”CNS-analys” 
på Luftfartsverkets hemsida: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys  
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt Luftfartsverket vid 
byggnation över 20 meter. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en 
sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. 

Vägar och byggrätt i vägens närområde
Trafikverket är väghållare för väg 120 placerad i direkt anslutning till planområdet. 
Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 30 meter och inom detta område ska 
inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 
placeras. I en detaljplan kan närmare bebyggelseavstånd accepteras förutsatt att 
erforderlig hänsyn tas till trafiksäkerhetsaspekten och framtida utveckling av 
vägsystemet. I detta fall är planområdet beläget i direkt anslutning till väg 120 som är 
primär länsväg som är av stor betydelse för kommunikationerna i öst-västlig led inom 
södra delen av länet. Då planområdet också ligger inom ett förhållandevis centralt 
område av Älmhults tätort så kan Trafikverket acceptera att byggrätt ges för ett större 
parkeringshus 10 meter från Tomtgräns mot väg 120 på det sätt som föreslås i 
detaljplanen. Parallellt med byggrätten för parkeringshuset så föreslås också en byggrätt 
på ca 4 meters bredd från det möjliga P-huset mot väg 120 för tekniska anläggningar. 
Trafikverket anser att byggnader för tekniska anläggningar bör begränsas i närområdet 
till cirkulationsplatsen nordöst om planområdet för att inte begränsa sikten vid färd in 
mot cirkulationen på väg 120.
Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 120. 
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 
Då detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny anslutning till väg 120 ska en 
trafikutredning tas fram. Trafikverket ser inga problem, utifrån kapacitet, att kommunen 
i trafikutredningen även utreder andra anslutningsmöjligheter än den föreslagna 
medlöpande anslutningen österut, t ex kanalisering med vänstersvängfält. Trafikverket 
kommer dock inte acceptera en cirkulationsplats på väg 120. Av utredningen ska det 
framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan 
krävas. 
Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, 
innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas 
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mellan kommunen och Trafikverket. Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess 
anslutningar till följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 
Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och utformas så att de 
uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra. 

Anslutning
I delar av plankartan finns ett utfartsförbud mot väg 120. Trafikverket kräver att hela 
plankartan förses med utfartsförbud utmed väg 120, med undantag för den nya 
anslutningen. Anslutningen exakta läge behöver således preciseras tydligt i den slutliga 
planhandlingen för att det skall gå att säkerställa att en fungerande och genomförbar 
gatuanslutningspunkt till väg 120 anvisas i planen.
I plankartan har ett grönområde planlagts som gata.  Planbestämmelsen gata ska enbart 
gälla för befintlig gata samt ny anslutning till väg 120. Befintligt grönområde som inte 
kommer utgöra gata bör planläggas som natur. 
Detaljplanen innehåller en anslutning till statlig väg. I god tid före genomförandet ska 
sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för 
anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna 
detaljutformningen för anslutningen ska framgå av detaljplanens 
genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri och 
bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för 
genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med 
Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som du 
finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken 
detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt Trafikverkets ärendenummer.

Parkering
Detaljplanen medger att parkeringsplatser ordnas fram till tomtgräns mot väg 
120/Hallandsvägen. Trafikverket anser att plankartan ska revideras så att det säkerställs 
att parkering inte kan placeras närmare väg 120 än den nu befintliga parkeringsytan. Det 
ska också säkerställas att parkerade bilar inte placeras inom siktområdet för den nya 
anslutningen. 
I anslutning till väg 120 ska det, från en punkt 5 meter in från vägkant, säkerhetsställas 
en fri sikt på 140 meter i båda riktningar. Inom siktområdet får det inte förekomma 
växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på fri sikt 
enligt VGU ska framgå i plankartan. 
Bra att ett större grepp tas om parkeringsfrågan både vad gäller användning av P-ytor 
inom planområdets närområde som beträffande val av transportslag. 

Buller
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden 
för buller innehålls. Eventuella bullerskydd ska bekostas av kommunen. 
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Sändlistan kompletterades med Luftfartsverket och Växjö flygplats som kommer 

att ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
- Byggnader för tekniska anläggningar begränsas i närområdet till 

cirkulationsplatsen med 10 m prickmark - marken får inte förses med byggnad. 
- Planbeskrivningen kompletteras med text ”dagvattenhantering får inte anordnas 

så att vatten släpps ut i vägdike till väg 120.
- Kommunen har tagit fram en trafikutredning som visar vilka 

trafikomfördelningar föreslagna åtgärder medför med och utan utökad 
exploatering (Tyréns 2019-01-31).  

- Planbeskrivningen under rubriken genomförandet kompletteras med följande 
text: ”Anslutning till väg 120 ska bekostas genom beslut om 
gatukostnadsersättning. Ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas 
mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen föres till antagande. I 
god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska 
godkänna detaljutformningen för anslutningen. 

- Kommunen har utfört en förprojektering av anslutningen till väg 120. Detta 
används som underlag till planhandlingar.  

- Plankartan kompletterades med utfartsförbud utmed väg 120, med undantag för 
den nya anslutningen.

- Användningsområdet GATA justerades efter förprojekteringen för anslutning till 
väg 120. 

- Befintliga parkeringar längs väg 120 placeras fram till fastighetsgräns. Detta 
framgår även från plankartan.

- Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller har tagits fram. Se även svar till 
länsstyrelsens yttrande.  

Befintliga parkeringsplatser. Den gröna linjen visar fastighetsgränsen för fastigheten Blåsippan 1. 

Region Kronoberg
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Region Kronoberg, ser fördelar med ändringen av detaljplanen. Den möjliggör fler 
arbetsplatser inom gångavstånd från en tågstation, och ger på så vis ökade möjligheter 
för fossilbränslefria transporter. Samtidigt pekas i underlaget på att trafiksäkerheten för 
cykeltrafiken kring det område som detaljplaneändringen omfattar, inte är löst på ett 
tillfredsställande sätt. Region Kronoberg understryker vikten av att detta sker under den 
fortsatta planprocessen.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- En gång- och cykelväg byggs mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Detta är en 

viktig gång- och cykelförbindelse från Klöxkult och därför kommer 
cykelkorsningen att byggas om. Trafiksäkerheten förbättras även vid Bäckgatans 
korsning med Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och gång- och cykelvägen. 

- För att förbättra trafiksäkerheten vid Tulpanvägens anslutning till väg 120 
kommer en gång- och cykelväg att byggas söder om Tulpanvägen mellan 
Konvaljvägen och Sunnerbogatan. En bestämmelse, x- marken skall vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik som finns i den gällande planen Dpl 
P03/6, tas bort. 

- Trafiksäkerheten söder om cirkulationsplatsen kommer att öka eftersom den 
allmänna cykeltrafiken kommer att minska och då minskas risken för konflikter 
mellan olika trafikslag. För att öka tryggheten i tunneln under väg 120 mellan 
kvarteret Maskrosen och Arnolds park föreslår kommunen t.ex. belysning. Med 
ökad trygghet och tillgänglighet väljer flera den gång- och cykelvägen till 
centrum från Maskrosen istället via kvartersmark på Blåsippan 1. Föreslagna 
åtgärder främjar även fotgängare och cyklister från Paradiset och Norregåd, 
som har som målpunkt kvarteret Blåsippan 1, att ta tunneln och Tulpanvägen.  

         

Förbättring av gång- och cykelstråk kring det område som detaljplaneändringen omfattar.

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelväg

Ny G/C väg 
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Polismyndigheten
Såväl polis som räddningstjänst och ambulans har sin primära utryckningsväg norrut på 
Bäckgatan och passerar hela IOS område varje gång man utgår från Blåljushuset. 
Redan nu kan man konstatera att det föreligger trafikrisker vid vissa tidpunkter när 
framför allt gående skall passera Bäckgatan vid såväl det obevakade övergångsstället 
som gränsar till Rosenstigen, som vid det obevakade övergångsstället vid själva 
huvudbyggnaden. 
Regelbundet passerar dessutom många gående Bäckgatan direkt från Tulpanvägen till 
och från IOS utan att använda befintligt övergångsställe lite längre ned på Bäckgatan. 
Vid ökad beläggning av parkeringsplatser vid IOS enligt anslagen parkeringsutredning, 
och därmed ett ökat flöde av gående som kommer att passera Bäckgatan, kommer med 
stor sannolikhet riskerna att öka vid utryckningskörning. 
Polisen förordar någon form av säker passage för gående vid nämnda övergångar i form 
av gångbro, tunnel el. dyl. 
Att beakta är också den ökade risken med köbildning som troligen föreligger vid själva 
ombyggnationen.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikutredningen visar att med Tulpanvägens nya anslutning till väg 120 

förändras trafikfördelningen. Trafikberäkningar för prognos år 2040 visar att 
trafiken på Bäckgatan minskas med ca 12% (986 fordon) strax söder om 
cirkulationen och ökar med drygt 1% (100 fordon) mellan Vallgatan och väg 
120. Det är inte aktuellt att bygga en gång- och cykeltunnel eller gångbro. Det 
är endast under en begränsad tid vid morgontrafiken som det kan bli köbildning. 
Det är inte försvarbart att utföra mycket kostsamma investeringar där 20 – 30 
minuter på trafikdygnet är dimensionerande. Det gäller såväl i den här 
detaljplanen som i andra projekt och investeringar i samhället. Ramboll har 
tagit fram en ”Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120”. 
Bedömningarna baserades på videoanalyser på filmat material med drönare vid 
cirkulationsplatsen under fyra pass på morgonen och tre pass på eftermiddagen. 
Analysen visar att det uppstår köbildning 15 minuter en vanlig dag och den 
längsta väntetiden är från väster där bilister kan köa upp till 120 sekunder när 
det som är mest trafikerat.  
Däremot kommer kommunen och IKEA att jobba med mobilitetslösningar för att 
minska onödig biltrafik i Älmhult. 
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Trafiksituationen vid prognosåret 2040 inklusive tillkommande trafik från IKEAs utbyggnad inom Kv. 
Blåsippan med de trafikomfördelningar de föreslagna åtgärderna ger upphov till.

- Tillgängligheten för allmän gång- och cykeltrafik genom kvartersmark 
(fastigheten Blåsippan 1) tas bort. Detta kan leda till att färre cyklister kommer 
att passera Bäckgatan söder om cirkulationsplatsen för att cykla till centrum 
eller till Klöxhults område. Kommunen föreslår att öka tryggheten i tunneln 
under väg 120 mellan kvarteret Maskrosen och Arnoldspark med t.ex. belysning 
för att flera väljer den gång- och cykelvägen till centrum. 

- Tulpanvägens anslutning österifrån bör stängas. (se trafikutredningen, 2019-02-
21). Denna åtgärd syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan 
mellan motorfordon, cyklister och fotgängare.  

- En annan åtgärd är att kommunen bygger den planlagda gång- och cykelvägen 
söder om Blåsippan 1 och cykelövergång på Bäckgatan som skapar en 
tillgänglig gång- och cykelstråk till centrum. Förbättras även trafiksäkerheten 
vid Bäckgatans korsning med Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och gång- 
och cykelvägen.      

- Kommunen föreslår ett trafikljus G/C vid övergångsställena utrustad med (grön 
vägstyrning), som ska bara ha rött ljus för gående och cyklister när 
utryckningsfordon passerar. I praktiken kommer denna lösning fungera mer 
effektiv än planskild över- eller undergång för gång- och cykeltrafik.     

Kommunala nämnder och förvaltningar

Räddningstjänsten
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Inför den kommande utredningen av anslutningen till väg 120 bör någon form av fysiskt 
hinder som förhindrar vänstersvängar utredas som förebyggande åtgärd för 
trafikolyckor. 
Dagens rådande trafiksituation på Bäckgatan, mellan Vallgatan och Tulpanvägen, 
innebär problem för blåljusorganisationerna. De köer som ofta uppstår på Bäckgatan 
innebär förseningar på grund av fotgängare och bilister som tenderar att inte lämnar fri 
väg på aktuell vägsträcka. Detta problem antas förvärras i samband med ökad 
kontorsyta i området. Räddningstjänsten förespråkar därför en planskild över- eller 
undergång för gång- och cykeltrafik, dels för att förbättra framkomligheten vid 
utryckning och dels för att förbättra trafiksäkerheten för gång-och cykeltrafik. 
Räddningstjänsten ser helst inte trafikljus eller busshållplats som blockerar körfält i 
samband med på- och avstigning som lösning på problemet. Detta eftersom Bäckgatan 
även fungerar som inryckningsväg för många av våra deltidsbrandmän, vilket skulle 
fördröja tiden tills brandmännen anländer till stationen vid larm. 
Enligt ”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult” har kategorin 
”blandad bebyggelse” tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild bedömning 
gjorts. Genom att ställa krav på friskluftsintag, utrymningsvägar, fasad och begränsning 
av våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som 
annars hade betraktats som känslig. Om åtgärder angivna i ”Fysisk planering intill 
transportleder för farligt gods i Älmhult" inte genomförs ska riskavstånden för kategorin 
"känslig verksamhet” tillämpas. I plankartan anges kvartersmark kontor fram till 25 
meter från väg 120. Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan är även angivet 
till+ 158, vilket kan innebära byggnad med mer än två våningsplan. Detta innebär att 
bebyggelse på kvartersmarken ska kategoriseras som antingen ”känslig bebyggelse” 
med skyddsavstånd på 40 meter från farligt gods-led eller ”blandad bebyggelse” med 
skyddsavstånd på 25 meter kombinerat med särskilda åtgärder som utförandekrav på 
byggnad.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Se kommentarerna till Polismyndigheten.  
- Älmhult befinner sig i ett expansivt skede. Nya områden planeras samt förtätas 

de befintliga områdena. Planändringen kan inte utformas ur tillfälliga 
organisatoriska förutsättningar i Älmhults kommun.   

- Planbeskrivningen kompletteras med följande text: ” Om kontorsbyggnader 
planeras närmare än 40 meter från väg 120 ska byggnadstekniska 
skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad bebyggelse 
inte ska betraktas som känslig bebyggelse.

o Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot 
riskkällan. Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra 
perspektiv (exempelvis kraftigt ökade driftskostnader, försämrad 
luftkvalitet).

o Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot 
riskkällan. Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort 
från transportleden, men entréer kan även vara placerade på sida mot 
transportleden.

o Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material 
alternativt lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara 
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öppningsbara med specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska 
genomföras på sida som vetter mot transportleden.

Företag och organisationer 

Telia Company AB (Skanova) 

Vi har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta. 
Vi önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta vår Nätförvaltning för det aktuella området på tfn 
(vxl): 08-604 04 90.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Enligt den dwg- ritningen för ledningar som kommunen har fått via 

ledningskollen har u – område - markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar lagts på plankartan.   
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- I planbeskrivningen finns information om att kostnader för en eventuell flytt av 
ledningar bekostas av den som så begär. Texten kompletteras med information 
om så långt som möjligt ska behållas befintliga kabelanläggningar nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning.

E.ON Energidistribution AB (E.ON) 
Elnät
Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda låg- och 
högspänningsledningar, kabelskåp samt en transformatorstation, se bifogad karta.
Markkablarna är inte inmätta. E.ON har beställt inmätning och återkommer så fort 
inmätningen är klar med en ny karta, vilket tyvärr kan dröja.
För att säkerställa kablarnas exakta läge i fält måste en kabelvisning beställas innan 
markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-
22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
E.ON noterar att dagvattendamm ska anläggas i närheten av våra markkablar, observera 
för att elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför kablarna, så att reparation och underhåll försvåras, vilket bör 
framgå i genomförandebeskrivningen.
E.ON noterar u-områden som har lagts ut i plankartan, vilket vi uppskattar. Men vi 
saknar u-område för våra högspänningsjordkablar som går till den kundägda stationen 
(ÄHTÖ901 IKEA kontor 3). För att skydda högspänningsjordkablarna hemställer E.ON 
om att ett 4 meter brett u-område med kablarna som mittlinje läggs ut på plankartan 
inom kvartersmark.
Längs med Tulpanvägen har E.ON en transformatorstation (ÄHTÖ062 Tulpanvägen) 
som vi noterar har hamnat inom gatumark, vilket vi inte kan acceptera. Enligt 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd 
enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd 
enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 föreskriver att nätstationer 
ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme 
för normal drift och underhåll ska säkerställas.
E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut ett E-område kring transformatorstationen 
där marken ska vara tillgänglig för e lektriska anläggningar. Ett minsta E-område på 6 x 
6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och 
planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. 
E.ON föreslår att följande formulering anges ”Minst 5 meter avstånd mellan 
transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag”.  Det ska även vara möjligt att 
kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.
I planbeskrivningen under stycket ”Teknisk försörjning och ledningar” står det E.ON 
Elnät och E.ON Gas har ledningar inom området. Vi vill göra en rättelse med att det är 
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E.ON Energidistribution AB (f.d. E.ON Elnät) och E.ON Gasol Sverige AB som har 
ledningar inom området.
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i 
samband med planförslaget bekostas av exploatören, vilket bör framgå i 
genomförandebeskrivningen.

Gasol
E.ON Gasol har distributionsledningar för gasol inom planområdet södra del, se bifogad 
karta.
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som bland 
annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse 
2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 
meter. Ovan avstånd gäller även närmsta slänt till dagvattendammen som planeras i 
närheten till vår ledning, vilket bör framgå i genomförandebeskrivningen.
Innan arbetet påbörjas bör Ledningsvisning beställas via Ledningskollen 
(www.ledningskollen.se), se även vår hemsida: 
https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-
ledning.html#/gas
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i 
närheten förses med rotskydd.
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Vi notera att u-område finns utlagt på plankartan med planbestämmelser.
Om distributionsledning måste flyttas, sänkas eller omges med skyddsåtgärder i 
samband med genomförandet av planförslaget, förutsätter E.ON Gasol att exploatören 
svarar för de kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder, vilket bör framgå 
i genomförandebeskrivningen.
Närheten till gasolnät innebär att gasol kan därmed vara ett mycket intressant 
energialternativ för planerade verksamheter. För information om anslutning av gasol, 
kontakta gärna E.ON Gasol marknadsenheten, vx. 040- 25 50 00
Under förutsättning att man ta hänsyn till ovan normer och restriktioner så har E.ON 
Gasol inget ytterligare att erinra över planförslaget

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- I gestaltningsprinciperna som IKEA of Sweden har tagit fram presenteras inte 

öppna diken/dammar. 
- Planbeskrivningen kompletteras med följande text: För att säkerställa kablarnas 

exakta läge i fält måste en kabelvisning beställas innan markarbete påbörjas. 
Elledning i mark får byggnad eller annan anläggning får inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 
avstånd än 3 meter från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför kablarna, så att 
reparation och underhåll försvåras. Minst 5 meter mellan 
transformationsstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska 
upprätthållas. Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av 
E.ONs anläggningar i samband med planförslaget bekostas av exploatören. 
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Minsta skyddsavstånd mellan distributionsledningar för gasol, som finns söder 
om fastigheten Blåsippan 1 och byggnad inom tätbebyggelse är 2 meter samt 
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter är 2 meter. 
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska 
risken för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, 
rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. Om 
distributionsledning måste flyttas, sänkas eller omges med skyddsåtgärder i 
samband med genomförandet av planförslaget, exploatören får svarar för de 
kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder.

- Plankartan komplederades men ett nytt användningsområde E1- 
transformatorstation på 6x6 meter. 

- IKEA Property AB hade dialog med E.ON Energidistribution AB och har 
kommit om ett förslag till omplacering av kundägda stationen ÄHTÖ901. På 
plankartan har lagts ett 4 meter brett u-område som går till den nya kundägda 
stationen.    

 

   

Privatpersoner

Fastighetsägare 

Konvaljen 2 

Vi som bor här på Rosenstigen 3 vill komma med ett förslag angående framtida bygget. 
Vi bor som närmast till byggnaden som ni vill bygga och vi är inte med på att ni ska 
bygga så nära vårt hus. Vårt förslag är att ni löser in vårt hus då vi inte vill bo så nära ett 
så stor byggnad eller att vi får ersättning för allt vi har investerat i huset innan ni börjar 
bygga. Vi hoppas att ni tar hänsyn till vårt förslag och förstår situationen som vi har gått 
och som vi går igenom. Min dotter har redan flyttat från huset då hennes familj och lilla 
dotter kunde inte längre ha lugn och ro på grund av rivandet av gamla byggnaden. Vi 
hade skrivit och gjort ett klagomål då, men det gav inga resultat och då flyttade de 
omedelbart för att kunna ha lugn och ro som det brukar vara i ett huskvarter. Vi bifogar 
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detta brevet också. Vi är med på allt som våra grannar har sagt på mötet och som de 
kommer att ta upp vidare. Dessa är våra synpunkter.

Klagomål  
Vi som bor på Rosenstigen 3 (konvaljen2) har klagomål angående rivningen som pågår 
här. Vi störs av ljudet som detta medför och inte bara vi som vuxna utan småbarn också. 
De blir rädda av dessa ljud och har även svårt att sova på eftermiddagen. Inte nog med 
det men nu när de håller på att få allt betong i mindre delar så skakar fönstren i huset 
och det som ligger i fönstren så som blommor och dekoration. Det är även ett störande 
ljud som inte låter oss göra något i lugn och ro, (äta till exempel). Vi är en stor familj 
som bor här så detta handlar om flera personer som inte har haft och ännu inte har det 
lunga som egentligen ska finnas i en kvarter. Vi bor närmast rivningen och berörs av 
detta som mest. Det är ingen som har tänkt på att det skulle bli så störande. Vi är 
medvetna om att de måste slutföra rivningen men vi som människor mår inte bra varken 
psykiskt eller fysiskt. Vi vill att ni funderar på detta noga och tar hänsyn till det som 
händer. Vi har först meddelat IKEA men de sa att de inte kunde göra mycket åt saken 
och att de skulle försöka jobba tystare men det har inte hänt. Vårt hus är väldigt berört 
av detta i med att allt syns nu i trädgården och vi inte har något privat längre dessutom 
skall detta bli en parkering vilket gör att det kommer vara massa bilar och personer här. 
Vi vet att vi inte är de enda som har klagat på detta och därför borde ni ta upp saken och 
göra något åt det, kompensera alla som bor i närheten. Vi kan inte längre säga att detta 
är en bra zon i kommunen eftersom allt detta händer. Vi hoppas sakerna kommer att 
ställas till rätta och att vi kommer att kunna bo här som för i lugn och ro utan att störas 
på något sätt. Tack!

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 3:3 visar förhållandet mellan Konvaljen 2 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste 
punkten.  

 
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 3 ;5; 6; 9.

Rosen 4 

- Värdeminskning och risk för skador på hus och tomt
- Ökad trafik
- Mycket buller under byggarbetstiden
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- Andra lösningar, det påverkar ju oss väldigt mycket som bor så nära.
- Vi har erfarenhet från förra bygget och det var inte positivt.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 2; 3; 5; 6; 7; 10.

Rosen 5 

Undertecknad fastigägare har bott på fastigheten Rosen 5 (Sunnerbogatan 19) sedan 
1967. Under denna tid har det genomförts ett flertal stora byggnadsprojekt i området 
mellan Bäckgatan och Norra delen av Sunnerbogatan. Detaljplanen för området har 
förändrats efter hand. Till följd av mycket dåliga markförhållanden har omfattande 
pålningsarbeten genomförts vid varje tillfälle innan byggarbetena kunnat påbörjas. 
Det har nu gått några år sedan Gulsippan blev klart och jag har vant mig och gillar den 
nu rådande detaljplanen. IKEA utvecklas och det är bra. 
Mitt råd och förslag är följande: 
Låt detaljplanen som nu gäller för Blåsippan 4 m.fl. vara kvar som den är. Ändra istället 
detaljplanen öster om Bäckgatan och erbjud IKEA en lösning där hela tillbygget sker 
öster om Bäckgatan. De båda huskropparna förenas med en gångbro över Bäckgatan. 
Huvudentrén flyttas och inrättas i den nya byggnaden. 

Fördelar med detta: 
Trafiksituationen på Bäckgatan blir avsevärt mycket bättre. 
Enklare att genomföra ytterligare utbyggnader i framtiden om så blir aktuellt.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 2; 4; 5; 6; 10.

Violen 4 

Vi är oroliga över hur värdet på vårt hus påverkas av utbyggnaden av IoS då det 
kommer väldigt nära bostadsområdet. Vi skulle vilja att IKEA stod för en oberoende 
mäklare som skulle komma och titta och berätta vad de tror om värdet på huset.

Vi vill att om mäklaren tror att värdet på huset skulle minska att IKEA en dag skulle stå 
för mellanskillnaden vid förlorad ersättning vid försäljning.

Som sagt så är detta en investering och en pensionsförsäkring den dagen då vi inte orkar 
bo kvar och vill sälja.

Vi vill säkra trafiksäkerheten på Sunnerbogatan då vi tror att trafiken kommer att öka 
avsevärt. Vi föreslår en cykelväg då det bor många barn i området så att de kan på ett 
säkert sätt cykla till skolan.
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Vi vill att grönområdet mellan IoS och bostadsområdet ska vara prioriterat och att vi 
grannar kan vara med och påverka. Vi vill ha så mycket insynsskydd som möjligt redan 
från början. Alltså inga små plantor.

Vi vill ha någon form utav säkerhet på vårt hus då det kommer att ske pålning a den nya 
byggnaden. Vi vill att den besiktning ni gör ska ske under många år och inte bara säkra 
det första året.

Vi på Violgatan 2 är dem enda utmed Sunnerbogatan som inte äger tomt ner till vägen. 
Vi vill köpa denna tomt för en billig peng så att vi själva kan bestämma hur vi vill göra 
med insynsskydd mot IKEA. Då det är IKEA/Kommunen som bestämmer för vad som 
skall hända och påverkar oss som granne gör att vi ev. vill insynsskydda oss och vi vill 
att IKEA/kommunen står för lantmäteri/avstyckningskostnad och ev. tomtyteavgift.

Det som störde oss mest under förra utbyggnaden var att det pålades under semestertid, 
detta vill vi inte vara med om igen, Det är också viktigt att de följer de tider som vi 
grannar tillsammans med IKEA har kommit överens om och att det även sker 
decibelmätningar med jämna mellanrum.

Vi vill att ni sätter upp bullerskydd under hela perioden då det byggs som man gör inne 
i städer, allt för att störa så lite som möjligt.

Vi vill att det görs vibrationsmätningar på huset under hela byggtiden, från start till att 
det står färdigt.

Vi känner oro vad som händer med vattnet som kommer uppifrån Klöxhult, vart skall 
det ta vägen? och vi tror att det kommer att påverka våra trädgårdar genom 
underminering och eventuella sättningar i huset.

Vi jobbar båda på IKEA (IoS) och ser att detta är en stor fördel för både IKEA och 
Kommun och för oss när vi arbetar men som granne så vill vi att ni tar detta på fullaste 
allvar så att vi har en dialog och förståelse för våra behov. 
Vi tar gärna ett separat möte angående det lilla grönområde som ligger på vår baksida 
med de stora ekarna.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Det finns möjlighet att köpa marken väster om fastigheten Violen 4. Området är 
planlagt (detaljplan 0765- P85/9) för bostadsändamål, men med prickmark, vilken 
betyder att mark inte får bebyggas. Köpet kan inte regleras i samband med 
detaljplanändringen. Kommunen kommer inte ta kostnaderna för fastighetsregleringen. 
Kontakta tekniska förvaltningen för mer information om markköp.
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Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 3; 4;5;6; 7; 9; 10.

Backsippan 4 

Efter att ha sett förslaget på planritning gällande utbyggnation av IKEA of Sweden så 
vill vi framföra följande synpunkter:
 
Sunnerbogatan är smal och har idag endast trottoar på en sida av vägen, mer trafik 
skulle innebära svårigheter och risker med att ta sig fram på vägen till fots samt med 
cykel, önskan är att man tar med planering av gång och cykelbana, då många barn bor i 
området. 
1. Fasad på IoS utbyggnad bör inte ge insyn till de närboende och bör därför inte vara i 

glas eller med stora glas partier.
2. Behålla befintliga höga träd för att skärma av mellan bostadsområde och 

kontorsbyggnad. Plantering av en allé av fullvuxna träd ut mot Sunnerbogatan på de 
10 meter som är föreslagen prickad mark.

3. Det bör vara mer än 10 meter prickad mark, för att behålla grönområde och trivsel.
4. Kommun bör undersöka varför IKEA inte kan bygga ut vid entrén på IoS eller på 

andra ställen i Älmhult där det inte påverkar bostadsområden. Andra möjligheter 
borde prövas. En stor del av trafiksituationen kring IoS idag beror på att alla 
pendlare och gångtrafikanter behöver ta sig från stationsområdet/värdshuset/museet 
över Bäckgatan. Vi undrar varför man inte utvärderar att bygga öster om Bäckgatan 
– med passage över/under Bäckgatan till IoS huvudbyggnad. Detta skulle underlätta 
trafiksituationen samt korta gångtiden mellan exv station och IoS. Marken med 
dagens test hus/parkering/Handla hemma är utmärkt plats för kontor – och ger en 
mycket mindre påverkan än att bygga ytterligare närmare Klöxhult. Dessa tomter 
skulle oxå kunna bebyggas betydligt högre – vilket skulle ge en effektivare 
utnyttjande av markyta. På planritningen ser det ut som man inte tänker bebygga IoS 
i hörnet mot rondellen (idag parkering/cykelställ). Varför utnyttjas inte den delen 
bättre? Även i denna del kan man bygga på höjden för att slippa ytterligare 
närmande mot Klöxhult. 

Urklipp från detaljplan 0765- P85/9
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5. Utfart mot Trarydsvägen bör inte ske parallellt med Sunnerbogatan för att se till att 
trafik inte av misstag åker in på Sunnerbogatan.

6. Man bör överväga att stänga av Sunnerbogatan för andra än boende liknande som 
man gjort exv vid Liljebackens förskola. Detta för att undvika att trafikleds genom 
bostadsområdet istället för att använda Hallandsvägen/Bäckgatan/Ringvägen. 

7. Dagens inlastningskaj på IoS leder in tung trafik in i ett bostadsområde och leder till 
trafikstockningar och trafikfara då dessa stora fordon ska vända backa in mot 
lastkajen. Detta vid en väg där barn och vuxna ska cykla till skola och arbete. Inte 
sällan ångrar sig lastbilarna och kör då vidare in i bostadsområdet. Överväg att flytta 
lastkaj till utmed Bäckgatan söder om IoS. 

8. Dammar ca 75 cm djupa i närheten av ett bostadsområde kan utgöra en fara för barn.
9. Dagens ventilationsanläggning till Gulsippan är redan idag störande. Ritningarna 

indikerar att ventilation ska placeras mot Sunnerbogatan vilket kommer leda till 
ytterligare ljudnivå som studsar mellan byggnaderna. 

10. Under en eventuell byggnadsperiod bör restriktioner på när bygget kan fortgå finns 
för att minska negativ påverkan för boende. Vid bygget av Gulsippan pågick pålning 
och bygget tidiga mornar, sena kvällar och även på helger. 

11. En oberoende besiktningsman borde göra besiktningar av husen innan utbyggnation 
och efter, inte bara en månad efter för att se skador på husen utan efter ett och två år, 
detta då vattensituationen förändras när man bebygger ett så stort område. Ersättning 
ska utgå till berörda husägare om utbyggnationen påverkar befintliga hus och 
trädgårdar.

12. Eftersom många har köpt sina hus med vetskapen att det gröna området mellan IoS 
och Sunnerbogatan är prickad mark och att kommunen nu bestämmer sig för att 
förändra detta bör en eventuell värdeminskning på husen ersättas. En oberoende 
mäklare borde göra värdering innan och efter och ersättning borde utgå till 
fastighetsägare.

13. Kommunen bör verka för både de boende i området och IKEA och inte endast stå på 
IKEAs sida. Då inga alternativ planer/placeringar presenterats/diskuterats med oss 
boende har vi svårt att se att ngn form av kritisk granskning skett från kommunens 
sida. 

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Placering av ventilationsanläggnings provas i samband med bygglov.
Planen ger användningen K (byggrätt för kontor) fram till 25 m avstånd från 
Hallandsvägen.  
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 2; 3; 5; 6; 8, 9; 10.

Backsippan 3 

Till att börja med så tycker vi naturligtvis som de allra flesta att det är roligt och positivt 
att IKEA vill fortsätta att satsa och växa i Älmhult. Det står vi helt bakom och vill stödja 
så gott det går. Dock är vi väldigt ledsna och besvikna över det förslag som idag ligger då 
det kommer att ske fullständigt på vår och våra närmsta grannars bekostnad. Då menar 
jag både bildligt och bokstavligt då det kommer att förändra hela vår livssituation. Högst 
troligt kommer det även påverka oss ekonomiskt genom minskat värde på fastighet och 
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åtgärder vi själva kommer behöva ta för att på sikt minska påverkan via insyn, ljud och 
ökad trafik etc.

Detta är en ny process för oss men vi vill gärna inkomma med våra bestämda synpunkter 
på ett så sakligt vis som möjligt. Vi kräver att dessa tas i beaktning och inte bara 
ignoreras helt då vi också är en del av denna kommun. Nedan har vi försökt att 
strukturera lite de synpunkter vi har.

Förändrad stadsbild, utsikt och nyttjande av närområde och park
På kommunens hemsida står det att ”den bostadsnära naturen är just på grund av 
sin närhet särskilt viktig”. Enbart detta borde vara fog nog att omvärdera vart IKEAs 
utbyggnad bör planeras och/eller dess storlek.
För oss boende mitt emot Blåsippan så har vi i dagsläget utsikt över en trevlig park som 
vi även nyttjar flitigt för rekreation. Detta är den enda parken av liknande slag i hela 
Älmhult och fungerar lite som en naturlig barriär gentemot den nuvarande IoS 
byggnaden. Det är också en park som används av både boende i närområdet och verkar 
uppskattas av både barnfamiljer och hundägare etc. Det som kommunen inte verkar ha 
förståelse för eller insikt i är hur pass viktig och välutnyttjad denna park är på kvällar 
och helger av inte bara oss utan av stora delar av boende i Mossastan och Klöxhult. 
Säkert andra delar också då det som sagt inte finns några andra liknande öppna områden 
någon annanstans i kommunen vad vi vet.
Vi cyklar där med barnen, kastar frisbee, leker kull och till och med åker längdskidor på 
vintern. Folk rastar hundar, leker lekar och använder parken till träning etc. Jag tror att 
kommunen gravt underskattar hur pass uppskattad parken är i dess nuvarande form och 
hur uppfriskande det kan vara med ett öppet grönområde som det helt klart är en brist på 
av denna storlek. Bygger man igen denna park och låter slå upp en hög byggnad 
förändrar det ju verkligen karaktären på hela bostadsområdet.

 Insyn 
Redan när vi köpte fastigheten debatterade vi sinsemellan om det låg för nära IoS med 
tanke på insyn. Men just nu ligger det på tolererbart avstånd med tanke på att vi inte har 
direkt insyn på markplan. Skulle byggnaden komma speciellt mycket närmare dock så 
skulle vi få insyn i princip hela huset då kök och vardagsrum har öppen planlösning 
samt både barnens rum och badrummet ligger med fönster mot blåsippan. Denna insyn 
vill vi under alla omständigheter undvika då det signifikant skulle påverka vår tillvaro 
om en för hög byggnad skulle placeras för nära fastighetsgräns västerut. Med tanke på 
den skiss som visats skulle detta verkligen kunna klassas som för nära och invadera vårt 
privatliv signifikant. Detta speciellt med tanke på att det är våra arbetskamrater som 
kommer att verka i byggnaden. Skulle ni vilja att era jobbarkompisar hade insyn i era 
barns rum eller till matbordet när ni sitter och äter frukost, lunch och middag? 
Knappast…

Skillnad om man hade bott i en lite större stad där man kunde vara lite mer anonym men 
så är ju inte fallet i Älmhult vilket också är en av anledningarna till att vi bor här. Att 
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slippa ha insyn från alla håll eller att behöva titta rakt in i ett kontor när man går upp på 
morgonen. Det går ju inte att realistiskt hävda att det inte kommer att förvärra vår 
tillvaro samtidigt som det definitivt kommer att påverka husvärdet till det negativa. 
Möjligtvis ökar värdet på andra håll i Älmhult men för oss som bor så här pass nära 
kommer det garanterat bara att vara negativt. Hur tar kommunen ansvar för detta 
gentemot sina krav på IKEA?

Fullvuxna träd och att verkligen bygga upp en grön vägg samt minimera fönster som 
vetter åt vårt håll är ett minimumkrav. 

Tidigare har IKEA/kommunen lovat grannar att sätta häckar och plantera träd men 
häcken dog och träden är fortfarande bara några meter höga. Det skall vara fullvuxna 
träd som verkligen blockerar i vår mening. Vidare räknar vi kallt med att de träd som 
idag står inom 15 meter från tomtgräns skall stå kvar.

Trafik
Till de boendes förtret så redan som det är idag så har trafiken ökat på Sunnerbogatan 
med tanke på hur dåligt planerad korsningen är Tulpanvägen/Bäckgatan. Folk behöver 
köra runt till Vallgatan för att ha en chans att komma ut. Tung trafik har ökat och även 
antalet bilar redan som det är idag. En utökning av IoS på befintlig tomt kommer ju 
knappast göra situationen bättre. 

Vi opponerar oss starkt emot alla planer som innebär omledning av trafik till och förbi 
Sunnerbogatan. Detta är trots allt ett villaområde med många barnfamiljer direkt utmed 
vägen och ingen genomfartsled!

Kommunens planer på att omfördela trafik genom ett bostadsområde (!) med upp emot 
över 300 fordon/dygn känns ju riktigt riktigt miserabelt och väldigt ogenomtänkt när det 
finns etablerade leder för trafik (Bäckgatan och Ringvägen exempelvis). Tänk på oss 
med små barn. Ljudnivån är ju en sak som man kanske kan tolerera men säkerheten är 
ju en annan. Åter igen kommer detta att ha en direkt effekt på vår livssituation med barn 
som bor utmed gatan, som håller på att lära sig cykla och som kommer att växa upp i ett 
område som krasst sätt kommer att bli helt annorlunda än hur det är idag. Ni måste ju 
inse att det inte bara är en sak som påverkar oss utan en hel rad faktorer, den ena värre 
än den andra. Om detta bygge ska till så borde ni ju snarare söka ett sätt att minska 
trafiken på Sunnerbogatan än tvärtom!

En ökning med över 300 bilar per dag kanske inte låter mycket om man har ett 
bullermål på under 1200 bilar per dag. Dock så är ju detta i ett litet samhälle en otrolig 
siffra och förmodligen en mångdubblering av dagens läge då det förmodligen är mindre 
än 100 bilar.

Ska det bli mer trafik så kräver vi smalare väg/farthinder och sänkt hastighet.

Sunnerbogatan är idag en relativt lugn gata och det var därför vi valde att bosätta oss 
här. Det ni nu eventuellt kommer att driva igenom kommer ju att ändra detta från en 
lugn gata i ett villaområde till en genomfartsled vilket känns otroligt avigt. Det finns ju 
gator som det borde hänvisas till istället för nordsydlig och syd nordlig trafik där 
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påverkan för de boende är minimal. Plana ut korsningen Tulpanvägen/Bäckgatan och 
bygg en till rondell. Problemet löst… 

Det känns ju ganska givet att många boende i framförallt gamla Klöxhult kommer att 
börja använda Sunnerbogatan som genomfartsled ut till Hallandsvägen. Inte Ok.

Bygga på andra ställen

Någonting som vi och andra grannar tycker känns otroligt märkligt är att det enda 
förslaget som verkar ha diskuterats mellan IKEA och kommunen är att expandera 
västerut från Blåsippan. Speciellt med tanke på hur pass mycket yta och möjligheter det 
finns till ombyggnad på redan befintliga ”IKEA områden” där det inte hade påverkat 
några boende skattebetalare. Som anställd på IoS kan jag också meddela att det hade 
heller inte påverkat verksamheten på IoS nämnvärt om utbyggnaden istället legat öster 
om Bäckgatan eller vid det gamla Willysområdet som är i stort sett outnyttjat utom 
några veckor per år. Jag kan förstå att det är ett argument som IKEA vill lyfta fram (att 
de är viktigt att hålla ihop byggnaden) men sanningen är att det är så pass segmenterat 
mellan olika arbetsområden att det inte hade spelat någon roll om några satt här och 
några satt där etc. Vidare måste man redan röra sig mellan olika byggnader (exempelvis 
IKEA 1 och 2, Meeting centre, Tillsammans och Kontorshuset) redan idag.
Formuleringen ”behov av bra kopplingar mellan olika kontorsdelar för att verksamheten 
ska kunna fungera effektivt” är nog den mest överdrivna jag hört och det är någonting 
som IKEA borde utmanas på. Jag jobbar som sagt själv på IoS och detta kunde inte vara 
längre från sanningen då segregeringen mellan olika affärsområden är stor. Det finns 
absolut inga som helst självändamål att hela IoS måste sitta ihop som en enda 
byggnadskropp!
Byggde man precis öster om Bäckgatan på befintlig parkering och vidare österut och 
byggde om/integrerade Test lab/meeting centre etc så hade man ju en ofantlig yta att 
kunna utnyttja för att expandera IoS verksamhet. Framförallt på höjden. Har detta 
utvärderats ordentligt? Då påverkan på kommunens invånare skulle bli minimal. Är man 
lite självkritisk så är ju detta ett betydligt bättre förslag. 
Vidare kunde man ju bygga över åsen samt parkeringen precis öster om Bäckgatan och 
kanske ha en bro mellan byggkropparna. Detta skulle ju även underlätta väldigt med 
trafiken på Bäckgatan då övergångsstället skulle vara betydligt mindre belastat då 
samtliga anställda istället kunde gå innevägen.
Utöver detta finns det vad vi förstår även möjlighet att bygga en tredje våning på 
Gulsippan. Har detta diskuterats vidare för att minska fotavtrycket i bostadsområdet? 

Dagvattenhantering
Förslaget om dagvattenhantering kan vara bland det dummaste vi sett. Som det verkar 
kommer stora dammar att anläggas utmed mer eller mindre hela västra sidan av 
utbyggnaden och längs med Sunnerbogatan. Vi och samtliga grannar som kommer att 
drabbas mest av detta har alla barn. Våra barn är vana att använda parken som finns där 
idag och är redan invanda i detta. Om det nu kommer stora vattentäckter där istället så 
skulle det utgöra en ren livsfara för oss med små barn. Det är alltid lockande för barn 
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med vatten och de dras automatiskt till det. Barnen är redan vana att utnyttja detta 
område och det kommer att påverka all vår lediga tid som vi är utomhus i hemmamiljö. 
Den oron så fort barnen är utom synhåll kommer ju aldrig att försvinna. Detta måste 
bara tänkas om då det är en ren fara för alla med barn i området.
Vi har bott i maskrosen tidigare och en av de viktigaste orsakerna till att vi bestämde oss 
för att flytta därifrån var den rena faran med den dammen som ligger där. Vi var 
konstant oroliga om barnen var utom uppsikt för två sekunder och ofta blev det att man 
måste fokusera på att leda dem ifrån vattnet. Sammanfattat, barn dras till vatten och det 
är den vanligaste dödsorsaken bland barn. Drunkning. Nu planerar eventuellt IKEA och 
kommunen att lägga ett flertal potentiellt djupa dammar precis utanför vårt hus. Det kan 
bara inte ske och det måste ni förstå.
Blir barnen i villaområdet inte påkörda genom ökad trafik så riskerar de att drunkna i de 
djupa dammarna vid sidan av vägen.
En annan fråga är hur en grön korridor ska kunna planeras om i princip den lilla remsa 
av mark som finns kvar ska gå till vattentäkter. Finns eller bevaras där inga träd 
kommer ju att stadsbilden förändras markant. Framförallt för oss.

 Påfrestning på omkringliggande byggnader 

Vi har fått vittnesmål ifrån grannar som var med under tiden av nybyggnationen av 
Gulsippan. Det har uppstått tydliga skador på fastigheter i form av sprickor, sättningar 
och sänkningar. Marken är sank då det är gammal sjöbotten mitt emellan 2 rullåsar, så 
signifikant pålningsarbete lär komma att krävas. Då detta kommer att ske så pass nära 
vår fastighet så är det med stor sannolikhet risk för signifikanta skador inte bara på 
huskroppen i sig utan även på grunden då det kommer att bli förändringar i dagvatten 
samt sättningar i marken. Det kan måhända vara entreprenörens ansvar att säkerställa 
men samtidigt är det ju en process där de snabbast möjligt vill friskriva sig och skador 
som kanske inte upptäcks förrän ett år senare kan vara svåra att få ersättning för.
Vidare så kommer det ju vara ett otroligt oväsen under hela byggprocessen precis intill 
våra hus. Hur säkerställer ni att detta enbart påverkar oss boende minimalt? Inga kvällar 
och helger? 
Sist men inte minst kräver vi som boende och direkt påverkade att ni från kommunens 
sida ska ta våra åsikter i beaktning. Något som verkligen tydligt inte era företrädare 
skött speciellt bra. Vad det gäller potentiell ersättning så förstår vi att detta inte kommer 
att komma från kommunens håll. Däremot så förväntar vi oss att ni å era skattebetalares 
vägnar framför starka krav på ersättning för de närmast drabbade alternativt lyfter 
frågan om att totalt lösa ut de tomter som kommer att drabbas mest. Så pass stor 
inverkan kommer det att ha. Som det är idag så vill vi inte bo kvar men på grund av att 
vi fick 3 dagars varsel innan det blev offentligt så hålls vi ju idag som ”gisslan” och kan 
inte sälja utan signifikant förlust. Denna fråga måste lyftas och tas på allvar. 
För majoriteten av kommunen är det naturligtvis enkom positivt att IKEA väljer att 
satsa men problemet är ju att det sker på en direkt bekostnad av några få hushåll. Jag 
tror att om en skälig ersättning för den försämrade boendesituationen samt garanterat 
minskade fastighetsvärdet kunde garanteras så kunde alla i kommunen få någonting att 
glädjas åt tillsammans. Detta istället för att 99,9% ser på eller tittar åt annat håll när det 
sker på ren bekostnad av 0,1%.
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Sammanfattat så är detta de negativa konsekvenserna för oss:

- Osäkrare liv får oss som barnfamilj (byggtrafik, ökad permanent trafik, 
dagvattendammar samt fortsatt brist på cykelbanor etc)

- Försämrad ekonomisk situation pga av minskat fastighetsvärde
- Minskad flexibilitet då vi ”hålls gisslan” och inte kan sälja förrän planer lagts fram. 

Ingen vill ju köpa här nu utan att veta vad planerna är eller kanske ens förrän 
byggnaden är färdigställd. Hur lång tid kommer det ta och vad är vårt fastighetsvärde 
då i förhållande till övriga kommunen?

- Ökad ljudvolym
- Ökad insyn
- Förlorad utsikt
- Förändrad stadsbild
- Förlorad park
- Skador på fastighet och tomt under och långt efter byggprocessen

Alla dessa negativa konsekvenser måste alltså ställas mot det positiva. Vad är då det? 
Svaret är: Ingenting!

Som tidigare skrivit är vi positiva till att IKEA fortsätter satsa i Älmhult men som 
privatpersoner så hade vi lika gärna sett att det var en organisk tillväxt av andra företag 
som kommunen lockade till sig och inte allt på ett bräde av en spelare precis utanför vårt 
köksfönster. Vad kan kommunen göra för att balansera ut den vågskålen för oss 
drabbade?

En sista reflektion är att samtliga vill ju att detta ska gå snabbt och smidigt i grund och 
botten. Efter att ha deltagit i möten grannar emellan så är detta det sista det kommer att 
göra då allting som ens liknar den skiss och plan som lagts fram kommer att överklagas 
till sista instans. Om alla istället tog sitt förnuft till fånga och styrde om planerna till öster 
om Bäckgatan så finns det väldigt få som skulle ha ett problem med detta då det inte 
skulle påverka någon i det direkta närområdet. Det skulle per automatik underlätta 
trafiksituationen, flytta IoS ännu närmare stationen samt ha noll påverkan på någon av 
kommunens invånare eller företag förutom IKEA själva. En integrering mellan Meeting 
Centre och IoS skulle vara perfekt ur många synvinklar och i verkligheten kunna 
realiseras bra mycket fortare till allas glädje jämfört med det förslag som nu lagts fram 
som det enda alternativet.

Bedrövelsen är total och vi hoppas verkligen att kommunen tar sitt förnuft tillfånga och 
utmanar IKEA på syftet till byggnationen samt dess framförallt dess otroligt olyckliga 
läge.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 6:6 visar förhållandet mellan Backsippan 3 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste 
punkten.  
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Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10.

Violen 3 

Dessa synpunkter och icke godkännande kommer från Violen 3 (Sunnerbogatan 23)
Vi vill härmed ge våra synpunkter på förslaget av detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. i 
Älmhult. Vi vill också understryka att vi inte godkänner förslaget som ligger, speciellt 
med fokus på;

- Utökad exploatering
- Grönområde/Prickad mark mellan Blåsippan och Sunnerbogatan
- Avstånd till ev. nya uppförda byggnader
- Dagvatten, sättningar i fastighet och sprickor i byggnad
- Buller och ökad trafikvolym på Sunnerbogatan

Nedan följer en summering av synpunkter; 

Grönområde/Prickad mark och insyn
I detaljplanen som antogs 2011 för blåsippan 6 m.fl. (se bilaga) framkom det tydligt att 
det skall finnas skyddsplantering mellan verksamheten inom planområdet och 
bostadsbebyggelse.  (Bild 1) 
Redan då lovades att detta grönområde skulle vara tätare mot öster (Bild 2), vilket aldrig 
genomfördes. I sin helhet har sex små björkar planerats sedan byggandet. Det framgår 
även att illustrerade bilder i båda planförslagen är rena glädjeskisser långt ifrån 
verkligheten. 
Vi anser att det prickade marken fortsättningsvis behövs av följande anledningar;

- Insyn mellan bostäder och verksamhet om avståndet halveras. Redan idag är 
avståndet kort mellan bostäder och verksamheten (Bild 3-4) och vi ser en stor 
värderingsminskning på husen om verksamheten kommer närmare. Som boende i 
direkt anslutning upplever vi att den nya detaljplanen medför en stor inskränkning i 
vårt privatliv både mentalt och fysiskt, vilket leder till försämrat välbefinnande.

- Älmhults kommuns och IKEAs delade syn på människor och miljö, inkl 
grönområden. Älmhult kommun har precis engagerat alla invånare i en 
trädgårdtävling där vikten av naturen framhävs; ”Vi människor är helt beroende av 
naturen så väl i samhällen som på landet. Ekosystemtjänster är naturens direkta och 
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indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det kan handla om ekosystemtjänster 
såväl i staden, våra tätorter som i odlingslandskapet och i skogen. Din och min 
trädgård är en viktig del för att få välfungerande ekosystemtjänster.”  Prickad mark är 
till för att bevara Klimatanpassning, Biologisk mångfald, Skugga och ren luft, Hälsa 
och välbefinnande och det känns konstigt att kommunen mellan 2011 och 2018 skulle 
ha ändrat åsikt om det.

Idag används parken flitigt av både boende i Klöxhult och medarbetare på IoS.

- I utredningen av dagvattenhantering framkommer också att den prickade marken 
troligen kommer behövas för dammar (Bild 5), vilket gör det omöjligt att få plats 
med träd och buskar. (UPPDRAG 288833, Dagvattenutredning Blåsippan 3 och 4, 
Älmhult)

- Brandväg; Om en ev. brandväg kommer behövas längst med den nya byggnaden 
kommer det inte finnas plats för grönområde.

Med dessa synpunkter ser vi att den prickade marken fortsättningsvis behövs och 
godkänner inte att den detaljplaneras till byggnad och verksamhet.

Huspriser/värdering av hus och tidigare löften;
Här har vi svårt att prata för alla, men tar oss själva som exempel. Vi har jobbat för IKEA 
i många år, tillsammans mer än 30. Vi har flyttat mellan olika länder, från och till 
Älmhult i omgångar och resan kommer säkert fortsätta så. Redan när vi köpte huset på 
Sunnerbogatan för två år sedan var vi oroliga för närheten till IKEA of Sweden, men fick 
höra att grannarna fått löfte, från både IKEA och Kommunen, om att Blåsippan inte 
skulle byggas ut mer mot Sunnerbogatan. Då det också var prickad mark, litade vi på det 
och köpte huset. Självklart känner man nu stor oro för att kunna sälja huset vid eventuell 
flytt och en besvikelse att tidigare löfte inte betydde något.  

- Vi ser att vårt hus kommer bli mycket mer svårsålt och med en stor värdeminskning. 
En husinvestering är det den största investering som många privatpersoner gör och 
det känns otroligt tufft om inte kommun eller IKEA tar hänsyn till det. Vem tar 
ansvar för detta? Eller anses det att 10-15 års privat sparande kan förverkas på ett 
tillsynes maktfullkomligt sätt?

Chansen att vi kommer flytta vidare med IKEA är stor och att vi inom några år kommer 
behöva sälja huset. Om vi då riskerar att förlora ca30% av köpeskillingen, är det något 
som vi kommuninvånare får ta själva eller kommer det finnas möjlighet att få 
kompensation från IKEA eller Kommunen? Här borde både IKEA och kommunen ha 
intresse att stötta familjer att både flytta in till Älmhult och ut i världen. Speciellt då 
Älmhult är en stor ”Community” för familjer som lever på detta vis.
Vi skulle vilja att eventuell kompensation gjordes på riktigt från IKEA eller Kommunen
Och vi skulle behöva förstå vad som hände med tidigare löften
Det kommer bli kort avstånd och full insyn i våra sovrum och kök från en verksamhet 
med 1500-2000 medarbetare.

Dagvatten/Sättningar
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Vi känner oss mycket oroliga för vad denna utbyggnad kommer göra med vårt hus. I 
samband med förra utbyggnaden gjordes en besiktning och dokumentation av husen 
innan och ett år efter byggandet. På liknande sätt står det att detta skall göras också denna 
gång. Dock fortsätter sprickbildningen i vårt hus även efter lagstadgad besiktningsperiod.  
Förra hösten regnade det mycket och denna sommar var det torrt och vi ser nya sprickor i 
vårt hus. Vi tror att detta har påverkats av förra utbyggnaden och att dagvattnet tryckts 
upp mot husen på Sunnerbogatan. Vi vill därför att föregående slutbesiktning av huset 
görs om innan en ny första besiktning eventuellt görs.
Därför anser vi att den prickade marken mot Sunnerbogatan inte kan bebyggas. Då både 
själva byggandet med schakt, pålning/spontning mm och efterföljande långvariga 
grundvattenförändringar kommer ha stor negativ inverkan på våra hus.

Trafik under och efter byggtiden.
Då Sunnerbogatan kommer att användas för all byggtrafik under ev. byggperiod anser vi 
att det blir en ohållbar levnadssituation, fysiskt och mentalt, givet historiska erfarenheter 
av byggbuller från förra utbyggnaden under kvälls- och nattid. 
En ev. påfart från Sunnerbogatan till väg 120 kommer att innebära en markant större 
dygnstrafikvolym på Sunnerbogatan än vad Kommunen vill göra gällande i sin rapport. 
Detta kommer att leda till ökat buller inomhus och farligare trafikmiljö, vilket leder till 
försämrad levnadssituation för de boende på gatan och större risk för alla barn som rör 
sig i villaområdet. 

Alternativa lösningar för utbyggnad
I våras innan detaljplaneringen lämnades in till Kommunen, blev vi grannar inbjudna till 

informationskväll av IKEA. Något som uppskattades. 
Då diskuterades alternativ till att bygga ut blåsippan, T.ex.;

- Bygga ut kring testlabbet
- Bygga ut kring IKEA 2(gamla Willys)
- Bygga ut på andra sidan Bäckgatan, med gångbro/tunnel från IoS
- Bygga på samma sätt som Ikea gör på alla andra ställen, dvs garage underst och 

verksamhet ovanpå. Detta sätt kommer att frigöra stora ytor där det idag endast är 
parkering på gatuplan. Då försvinner även behovet att ”förtäta” staden upp i ansiktet 
på de närboende grannarna.

Fördelen med för dessa områden är att det;
a. inte skulle påverka boende i Älmhult – dvs att vi inte ”förtätar” staden upp i 
ansiktet på de närboende grannarna.
b. skulle ge IKEA möjlighet för långsiktig expansion (förslaget som ligger nu, ger 
ingen möjlighet att bygga ut ytterligare)
c. skulle bygga ihop IKEA enheterna på ett bättre sätt (ICOM, IKEA1, IKEA2, 
blåsippan, testlab etc)

Vi förväntar oss att kommunen i detta fall utmanar IKEA att komma med fler förslag på 
detaljplaner för att utöka verksamheten. Fler av oss grannar jobbar på IKEA och ser detta 
som möjliga och tom bra lösningar.
Efter obligatoriskt Samrådsmöte framkom även att Kommunens Planarkitekt har svårt att 
redogöra för vad denne faktiskt har planerat och att återkoppling i verkligheten saknas. 
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Förslaget på plan som ligger nu lämnar alla dörrar öppna för IKEA att göra som de 
behagar. På direkt fråga om det är möjligt för IKEA att bygga ända fram till 
fastighetsgräns undveks ett rakt svar. Även frågan om väganslutning till 120:an lämnades 
som ett stort frågetecken.
Ordet ”förtätning” användes ofta på Samrådsmötet. Vi förstår att i stora urbana områden 
är det på modet att exploatera på detta vis. Men vad vi inte förstår är att det, i en liten ort 
i en glesbygdskommun, används på samma sätt som i tex Stockholm el Malmö. När detta 
görs tappar Älmhult alla inneboende fördelar som tilltalar med just Älmhult.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 7:7 visar förhållandet mellan Violen 3 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste 
punkten.  

Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Gärdet 2 

- Trafiksituationen. Ökat buller samt utsläpp i ett villakvarter. Ökad trafik i ett område 
där mycket barn rör sig på väg till och från skola.

- Förmögenhetsskada. Vi som ägare av grannfastigheter kommer med största 
sannolikhet att utsättas för en förmögenhetsskada. Vem ansvarar för detta?

- Dagvattenhantering. Redan idag finns stora svårigheter att hantera dagvattnet. En 
analys finns att läsa men inga konkreta förslag har lagts fram.

- En Teknisk undersökning av markförhållanden har ej presenterats, att innan detta 
gjorts deklarera hur mycket man får bygga på de berörda tomterna är mycket 
tvivelaktigt.

- Insynen. Insynen kommer öka dramatiskt och kommer att kränka vår integritet.
- Efter informationsmötet på 10S 180919 var det inte alla besökare som visste att 

stadsarkitekten & planarkitekten var kommunens opartiska anställda tjänstemän då de 
under mötet bar sina IKEA-Leg. Detta är mycket opassande och olämpligt och talar 
för att man inte är opartisk i sin yrkesroll.

- Absolut, sluta genast med att göra det mindre attraktivt genom denna försämring som 
den nya detaljplanen medför.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 8:8 visar förhållandet mellan Gärdet 2 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste 
punkten.  

Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 3;4; 7; 8; 9;10.

Rosen 6 
Syftet att ändra detaljplanen för IKEAs behöv av större kontorsutrymme är något jag 
förstår och stöttar, som f.d. arbetare i IKEA. Jag förstår också att kommunen har svårt att 
ta rätt beslut, ett beslut som gynnar båda sidor (boende, IKEA). Rosen 6, Sunnerbogatan 
17, är ett mycket känsligt område, 817 m stort ”dyhål” köpt av byggmästare Wallin 1967, 
för 2 kronor m2. Jag köpte fastigheten ¼ 1968. Tomten skulle vara gruvplanerad, men 
såg ut som ett ”månlandskap”. Jag hade ingen uppfattning om tomtskicket, trodde det 
skulle vara så. Dyigt i ena ändan, kunde trampa ner stora stenar dyn. Gator var ej 
asfalterade, övre Klöxhult ej bebyggt. Problem kom senare med översvämningar. 
Kronobergaren  13/9 1984 ”Kommunens ledningar orsakar översvämning”, SMP 
”Fastighetsägare trötta på dåliga avloppsledningar”. Överenskommelse 31/5 1985 
””dagv.inst./drän./spillv, mellantiden: flera stora översvämningar (biljardbord mm 
förstört)

1. Är rädd för att pålning, byggnation, grundvattenuttag, påverkar dränering och 
dagvattenanläggningen.

2. Den regnfattiga sommaren har resulterat i lågt grundvatten, delar av tomt, 
trottoar, gata, gångar, träd som lutar (fått stötta) …… där inspektionsbrunnar 
finns. Nya sättningar är ej välkomna.

3. Sättningar i huset. Har redan en dörr som ej kan öppnas.
4. Byggtrafik, störningar, blockerad utfart garage
5. Minskade störningar, alt. Förslag se skiss.
6. Avstängs del av Sunerbogatn, Rosengatan, återskapa Rosenstigen, 

Skolbarnstrafik.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubrik kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 2;4;5;6; 8;10.

Backsippan 1 

Detaljplanen medger byggnation såväl närmre nuvarande fastigheter längs 
Sunnerbogatan, som en hög byggnadshöjd. En sådan utökad exploatering av Fastigheten 
Blåsippan m.fl, med givet exempel på byggnation, skapar ett väsentligt större 
kontorskomplex i direkt anslutning till vårt boende. En byggnation i enlighet med detta 
skulle medföra en väsentligt höjd nivå av insyn i våra fastigheter, med olägenheter i form 
av upplevt intrång i privatlivet.  

Om planen antas, vilket i förlängningen ger möjlighet till väsentligt utökad byggnation, 
ge oss närboende en garanti för att någon form av avgränsning mellan Sunnerbogatan 
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och IKEAs mark, i form av träd eller annat som skiljer av och skapar insynsskydd året 
runt. 

Sammantaget ser vi en avsevärd risk att detta kommer att negativt påverka värdet av våra 
och övriga fastigheter längs Sunnerbogatan, såväl efter färdig byggnation som under en 
eventuell konstruktionsperiod. 

Vad gäller värdeminskning på hus vill vi höra kommunens ståndpunkt i detta. Om en 
oberoende värderingsman ger sitt utlåtande och det visar sig att tilltänkta planändring kan 
påverka fastighetsvärdena negativt, tar då kommunen ansvar för att kompensera för dessa 
värdeminskningar - genom att Älmhults Kommun är den part som ger förutsättningar för 
att planen kan genomföras och i förlängningen lov för uppförande av byggnader inom 
givet planområde. 

Vid tidigare byggnation - Gulsippan - utfördes ett omfattande arbete med pålning av 
marken. Vid efterföljande kontroll uppvisade vår fastighet ett flertal nyuppkomna 
sprickor i såväl fasad som grund. En ytterligare byggnation, den gång närmre, och med 
troligen fler pålar utifrån förslagets omfattning kommer med största sannolikhet att ge en 
påverkan av samma art och troligen med högre omfattning än tidigare. Någon geoteknisk 
undersökning av marken och vad ett eventuellt markarbete skulle kunna ge för påverkan 
har inte presenterats.

I planförslaget visas vattendammar för avvattning av området. Anläggandet av sådan 
dammar begränsar väsentligt möjligheten att skapa någon typ av grönområde, men 
viktigare - att skapa flera öppna dammar i ett område med många barn ser vi som direkt 
olämpligt då en sådan damm lätt blir en dödsfälla för ett litet barn. 

Den anslutning/utfart som föreslagit från Sunnerbogatan och ut på väg 120 skall enligt 
förslaget ta en väsentlig del av nuvarande grönområde i bruk, vilket förutom en minskad 
allmän trivsel i området även medföra att den trafik som planeras ledas denna väg skulle 
komma väsentligt närmre vår fastighet. Detta innebär också en hög grad av tung trafik 
med leveranser till IKEA of Swedens lastkaj. 

Denna anslutning borde kunna byggas inom det nuvarande parkeringsområdet och inte 
behöva förläggas närmre bostadsmark, oavsett nivåskillnader mellan väg 120 och 
nuvarande parkering. Om huvudsakligt syfte är att underlätta trafikflödet för IKEA 
personal bör en sådan åtgärd kunna skapas inom IKEAs mark och inte på bekostnad av 
närboende. 

Skulle nämnda förändring av grönområden genomföras föreslår vi att Älmhults kommun, 
för en symbolisk summa, låter oss köpa loss den yta som i nuvarande detaljplan är märkt 
som bostadsmark, dvs ytan mellan vår fastighet och grönområdet, vilket skulle ge oss en 
möjlighet att på ett mer naturligt vis plantera växtlighet och därigenom skapa en 
avgränsning ut mot den tilltänkta utfarten.  

En utfart såsom i förslaget kan också antas medföra en ökad trafikvolym generellt, då 
denna utfart troligen kommer att öka trafikflödet från övriga delar av Klöxhult. Ett ökat 
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trafikflöde ger förutom buller en ökad risk för olyckor. Vi och många med oss har barn 
som dagligen cyklar till och från hemmet denna väg. 

Om den föreslagna planen skulle antas önskar vi att kommunen säkerställer att det skapas 
ordentliga och säkra cykelleder genom området, dels för att skapa en säker skolväg för 
alla barn i området, men också för att underlätta för anställda på IKEA of Sweden som 
idag tar bilen till jobb, men där en bekväm cykelväg skulle kunna motivera att välja cykel 
före bil. 

Planförslaget medger byggnation av ett parkeringshus på nuvarande parkeringsområde, 
öster om Hallandsvägen. Detta område sträcker sig hela vägen mot Sunnerbogatan vilket 
skulle kunna innebära att en ytterligare byggnad, utöver de exempel som visats från 
IKEAs sida, kan uppföras i vår fastighets direkta närhet. Vi upplever ett parkeringshus 
som ett synnerligen förfulande inslag i miljön, samt en konstruktion som skapar närmast 
en vägg mot Hallandsvägen. Vi anser att om ett parkeringshus skall tillåtas alls, då endast 
medge byggnation av sådant på den yta som är närmst rondellen, dvs maximalt halva den 
befintliga parkeringens nuvarande yta. 
En sådan konstruktion skulle då också kunna sammanbyggas med en anslutning mot väg 
120. 
Med ovanstående i åtanke och utifrån den information som givits på träffar med 
kommunen kring detta föreslår vi att:
I första hand låta nuvarande detaljplan kvarstå och föreslå att IKEA först undersöka 
ALLA möjligheter till utnyttjande av befintlig fastighetsinnehav. Det finns gott om mark 
att bebygga kring Testlabbet samt på marken där tidigare Willys höll till, numera är även 
denna byggnad en del av IKEAs fastighetsbestånd i Älmhult. På dessa ytor skulle 
möjlighet till byggnation i flera våningar kunna göras utan olägenhet för närboende, det 
finns goda tillfartsmöjligheter och gott om yta för parkering.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Det finns möjlighet att köpa marken norr om fastigheten Backsippan 1. Området är 
planlagt (detaljplan 0765- P85/9) för bostadsändamål, men med prickmark, vilken 
betyder att mark inte får bebyggas. Köpet kan inte regleras i samband med 
detaljplanändringen. Kommunen kommer inte ta kostnaderna för fastighetsregleringen. 
Kontakta tekniska förvaltningen för mer information om markköp. Efter plansamrådet 
har planområdesgränsen justerats så att den del som är planlagt för bostadsändamål 
(detaljplan 0765- P85/9) inte ska ingå i det nya planområdet, för att möjliggöra 
fastighetsregleringen. 
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Naturområdet ökas lite inom planområdet (söder om Tulpanvägen) jämfört med gällande 
detaljplan (Dpl P03/6).  
Övriga synpunkter se under rubriken kommunledningsförvaltningens sammanfattande 
kommentarer, punkt 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10.

Vitsippan 1 

Miljöbalken: 
Den enskilde medborgaren kan påverka beslutsunderlaget genom en aktiv medverkan i 
samrådsprocessen och genom överklagande av beslut. 
…
För att ha rätt att överklaga en detaljplan måste man under samråd eller utställning ha 
framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.
…
Endast sakägare angränsande till planområdet är kontaktade. Vi menar att hela 
villaområdet "gamla Klöxhult" samt det nya området Maskrosen ska kontaktas under 
samrådsperioden, då nuvarande förslag kommer att förändra och öka trafiksituationen in 
i/genom villaområdet betydligt. 
Dessutom för att det kan tänkas påverka fastighet och egendom även för de som ej är i 
direkt anslutning till föreslagen byggnation. Efter att Maskrosen byggdes fick flertalet 
hus på Tulpanvägen rejäla översvämningar i sina källare pga bekymmer med 
dagvattenavledning. Många fastighetsägare på Sunnerbogatan har också erfarit sprickor, 
slukhål osv.
 
IKEA 
Fantastiskt att ni vill säkerställa utveckling och tillväxt i Älmhult! Det vill vi med! Men 
vi vill inte att ni bygger ut ännu mer mot vårt villaområde. Ni har så stora och fina ytor 
på andra sidan Bäckgatan mot TestLab som inte är i direkt anslutning till ett villaområde, 
och även vid gamla Willys och hela den stora parkeringen där. KH, ICOM, Meeting 
Centre, Aktivitetshuset... 
Vi ber er att tänka om och titta på hur ni kan bygga åt andra hållet istället, öster om 
Bäckgatan, samt på parkeringsytan framför Blåsippans entre. Förbind sedan nya 
huskroppar med befintliga Blå-/Gulsippan via gångbroar. Om det råder brist på 
parkeringsplatser kan parkering i flera plan byggas öster om Bäckgatan på befintliga 
parkeringsytor. 
Trafiksituationen i korsningen Tulpanvägen/Bäckgatan kan lösas genom att helt enkelt 
inte ha personalparkering mellan Blåsippan och Hallandsvägen. Här kanske IKEA's 
bilflotta samt hyrbilar kan stå istället, det skulle i princip nästan ta bort problemet i 
korsningen. Man kan också tänka sig att stänga Tulpanvägen öster om Bäckgatan, för 
infart (men kanske tillåta buss?) för att ännu mer minska risk för trafikstockning i 
korsningen. Att som i förslaget bygga en ny utfart till Hallandsvägen uppe i backen på 
Tulpanvägen och därmed dra in väldigt mycket trafik i ett bostadsområde ser vi som en 
väldigt dålig lösning. Godsmottagningen som idag finns på Tulpanvägen föreslås flyttas 
till Gulsippan med infart från Bäckgatan. Eller öster om Bäckgatan med en kulvert under 
gatan direkt in till modellverkstaden. 

Urklipp från detaljplan 0765- P85/9
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På parkeringsytan norr om IKEA Hotell/Tillsammans, där idag hyrbilar parkeras, kan ett 
lägenhetshotell byggas. 
Ingenting är omöjligt, underbara framtid! 

Älmhults kommun 
Mycket bra att ni samarbetar med IKEA, men tänk efter en gång till hur ni samarbetar 
med oss kommuninvånare som har investerat i våra hus och där vi vill trivas med barn 
och barnbarn lång tid framöver. Låt oss tänka till och skapa ett Älmhult vi alla är stolta 
över! Med nuvarande förslag är det inte vad vi kan säga! 
Förslaget att vända det mesta mot villaområdet i form av utbyggnad av Blå-/Gul-
/Backsippan västerut och därmed i princip helt ta bort grönområdet som fungerar som en 
skärm mellan kontor och bostäder är inte bra! Förslaget med utfarten till 
Hallandsvägen uppe i backen på Tulpanvägen kommer medföra betydande störningar för 
oss boende. Att dra trafiken ännu längre in i bostadsområdet för att i princip göra en U-
sväng ut på Hallandsvägen är inte ett bra förslag! Ska långtradarna som lämnar gods på 
Blåsippan ens kunna göra denna V-sväng krävs betydande ingrepp på grönområdet söder 
om Tulpanvägen/väster om Sunnerbogatan. Vidare, vi som bor här kommer drabbas flera 
gånger av samma fordon, först västerut på Tulpanvägen, sedan österut på Hallandsvägen, 
sen västerut på Hallandsvägen, efter att de vänt i rondellen. Det måste finnas en bättre 
lösning, tex den ovan under rubrik IKEA.
Jobba med IKEA för att hitta ett sätt att dra trafiken BORT från villaområdet istället för 
in i det. Då skulle vi kunna säga att ni har jobbat för att göra Älmhult bra tillsammans 
med BÅDE näringsliv och invånare!
Grönområdet söder om Tulpanvägen/väster om Sunnerbogatan, tycker vi ska vara kvar 
som det är. Förslaget med utfart till Hallandsvägen är inte bra! 
IKEA's grönområde längs med Sunnerbogatan behöver vara kvar som det är. Dels som 
en grön zon/skärm mellan kontor och bostäder men också för att ta hand om dagvatten. 
De träd som idag finns lär tas ner om utbyggnad ska ske. Det är inte bra! Förslaget med 
att anlägga dagvattendammar framför bostäderna längs Sunnerbogatan låter helt galet. 
Vem vill ha det utanför sitt hem? Och det låter inte troligt att de skulle duga till att ta 
hand om dagvattnet. 
Vi är väldigt oroliga för vad som kommer hända med fastighetsvärdena om detaljplanen 
ändras som i förslaget. Vem ansvarar i så fall för en eventuell förmögenhetsskada? 
Vid utbyggnad västerut kommer Sunnerbogatan totalhaverera av all byggtrafik. Är det 
ens lagligt med så tunga transporter inne i villaområdet? 
Vi är också väldigt oroliga över hur vårt hus och fastighet påverkas av all pålning och 
förändring av markförhållanden och dagvattenhantering. 
Kommunen har väl ingen skyldighet att ställa upp på och godkänna ett förslag om ändrad 
detaljplan? Vi vill att kommunen "utmanar" IKEA och ger ett motförslag, som passar oss 
invånare bättre.Tex det här med trafiksituationen och byggnationen västerut mot 
bostäderna. Våga ställ krav på IKEA!

Ur er Planbeskrivning och våra synpunkter kopplat till denna: 
Sidan 12 (35) 
Farligt gods: 
"Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods."
Att skapa en påfart till en sådan väg i anslutning till ett villaområde ser vi som en väldigt 
dålig lösning med höjd säkerhetsrisk. Om det tvunget ska göras en 
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anslutning till Hallandsvägen ska denna göras öster om Sunnerbogatan. 
Nivåskillnaden mellan Hallandsvägen och befintlig parkering kan inte vara omöjlig att 
bygga bort, särskilt inte med tanke på att det ska vara medlöpande utfart! Eller ännu 
hellre; Se vårt förslag under rubrik IKEA. 

Sidan 14 (35) 
Parkering: 
Cirka 255 p-platser idag.
Trafik vid lunchtid och efter arbetsdag utanför vårt hus i uppförsbacke och därtill 
lastbilar- nej tack! Se istället vårt förslag under rubrik IKEA

Sidan 15(35) 
Syftet med detaljplanen: 
" ... bra kopplingar mellan olika kontorsdelar ... 11
Skapa lösningar över och under Bäckgatan, gångtunnel till p-hus och kontor på 
östra sidan av Bäckgatan. 
Stäng av Tulpanvägen från Bäckgatan österut mot Meeting Centre, för minskad trafik i 
korsningen Tulpanvägen/Bäckgatan.

Sidan 25 (35), samt er bild på sidan 20(35) Konsekvenser, miljökvalitet:
Luft påverkas! Utanför vårt hus kommer bilar och lastbilar som ska västerut på väg 120 
att göra förbi vårt hus 3 gånger (!!!)

1. Förbi IoS mot villaområdet på Tulpanvägen, i uppförsbacke, stå och vänta, 
svänga ut höger på väg 120,

2. köra 120 österut mot och genom rondell,
3. efter rondell västerut väg 120.

Sidan 26 (35) 
Hälsa och säkerhet. Buller:
Bullernivån ökas!!! Ovan nämnda trafiksituation är ingen trafik vi har idag! Ni räknar 
260 fordon. Tänk därtill stegen 1-2-3 ovan samt både lunchtid och efter arbetsdag, samt 
lastbilar med leveranser. In i vårt villaområde. Varför?

Sidan 2 7 (3 5) 
Farligt gods: 
" ... verksamhet ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd ... " " ... finns räcke som 
hindrar avåkning ner mot parkering ... "
Men för oss boende? Är det ok att öppna upp väg 120 utanför oss och dessutom skapa en 
risk med trängsel för att komma ut, risk för olyckor?

Sidan 2 8 (3 5) 
Figur 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i 
Älmhult.
Tabellen? Hur går resonemanget att öppna upp väg 120 med farligt gods utanför vårt 
hus? 40 meter till vårt hus?

Sidan 29 (35) 
Står inget i texten om de boendes situation, trafiksituationen osv som
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"motstående intressen". Vi ser inget positivt alls med att dra in IKEA's trafik i vårt 
område, ta bort naturområde och skapa en otrygg och på alla vis sämre situation!
Överväganden och motstående intressen:" ... verksamheten kommer närmare närliggande 
fastigheter."

Sidan 30 (35) 
VA-frågor: " ... de kommunala dag- och spillvattenledningar som ligger kvar i 
Tulpanvägen så ska ägandet av dess övergå till fastighetsägaren."
Vad betyder det för oss att de kommunala dag- och spillvattenledningarna som ligger 
kvar i Tulpanvägen ska ägandemässigt övergå till lKEA?

Sidan 34 (35) 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Landskapsbild: "De gröna ytorna kan minskas men förbättras med nya planteringar och 
dagvattendammar."

Dessa kommentarer håller vi INTE med om! Befintlig gammal natur kommer inte att 
kunna kompenseras med en asfalterad vändplats utanför huset. Dessutom rinner vattnet 
nedför Tulpanvägen, inte åt sidan.
Buller: "Dygnsekvivalenta ljudnivån vid kringliggande bostadsbyggnadsfasad kommer 
inte överstiga 60 dBA."
(260 bilar+ lastbilar) x (2ggr/dag) x (3 gånger om västerut på väg 120) = BULLER!

Trafik: "Liten trafikökning."
Nej, STOR trafikökning!
Trygghet: "Fler människor kommer att röra sig i området och därför kommer känslan av 
trygghet att öka."
Ni vill dra in hundratals bilar och därtill lastbilar i vårt område, samt öppna upp till väg 
120 där farligt gods transporteras. Vi kan inte på något vis se ökad trygghet för någon, 
särskilt inte för våra våra barn och barnbarn. Tryggheten MINSKAS VÄSENTLIGT! 
Och vad menas med ökad trygghet för att fler människor rör sig i området? På dagtid! 
Och är det otryggt idag pga att det inte är kontorsbyggnader ända ut till Sunnerbogatan, 
samt ökad genomfartstrafik på Tulpanvägen och Sunnerbogatan?

Luft: "Detaljplanen bedöms varken påverka luft eller vatten."
Genom att dra in trafiken med hundratals bilar och lastbilar i villaområdet och 
Tulpanvägens backe osv gör luftkvaliteten SÄMRE! Något annat kan ingen med gott 
samvete påstå!
Hållbar utveckling: "Detaljplanen bör bidra till en ekonomisk, social och ekologisk 
hållbar utveckling. Bland annat genom den centrumnära lokaliseringen av kontor, nära 
kollektivtrafik, möjlighet att skapa nya arbetstillfällen." 
Ja gör så, men inte genom att dra trafiken in i villaområden, det är på FEL håll!
Arbeta fram en lösning som inte stör de boende, tex öster om Bäckgatan, mot Meeting 
Centre, Testlab, Willys osv.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Skyddsavståndet från Hallandsvägen är 25 meter för bostäder i max 4 våningsplan (se 
även planbeskrivningen, under rubriken farligt gods). Fastigheten Vitsippan 1 har 
avstånd från Hallandsvägen cirka 60 meter.  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses 
inte medföra så stora mängder ökad trafik att miljökvalitetsnormen påverkas.
Kommunala dag- och spillvattenledningar ägs av kommunen. Efter eventuella flytt av 
dag- och spillvattenledningar kommer ledningarna att ägas av kommunen.
Behovsbedömningen justerades. 
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 1; 2; 4;5;6;7; 8; 9; 10.

Violen 2 

Samrådstiden har varit för kort, för kort tid att hinna sätta sig in i alla detaljer. 
DPn bör ha juridiskt angivna plushöjder: våningshöjd, taklisthöjd, mark höjd osv. 
1. 
Min synpunkt gällande DPn är att två olika plantyper möter varandra alldeles för tvärt. 
Villastaden med spridd bebyggelse möter en tät, kompakt och kontinuerlig Arbetsplats 
och Kontors stad. Det bör finnas en grön frizon (parkmark) dem mellan,  
vilket höjer kvalitén på hela villaområdet och även kontors staden. 
I dagsläget finns en sådan grön frizon, ett härligt grönområde med vacker björklund. 
Här kan människor från både bostadsområdet och kontoren ströva fritt, 
man kan sommartid äta sin lunch utomhus, här kan barn leka, hundar rastas. 
Det utgör också en viktig distans mellan Villastaden och Kontors staden, 
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för undvikande av insyn dem emellan. Genom DPn minskas befintlig grön frizon 
avsevärt! Den kvarvarande delen av frizonen blir för liten för att fungera som parkmark 
och kommer skadas av byggverksamheten (uppgrävningar, pålningar, trädfällningar osv.)
En annan viktig aspekt är att denna mark som är naturmark med rik tillgång på dagvatten 
är ostabil att bygga på, med flera problem som följd. Pålning, pumpning, 
torrläggning…att bygga här innebär ett väsentligt ingrepp i naturen. Man påverkar de 
naturliga dagvattenförhållandena genom torrläggning av marken. För en grön frizon 
krävs tillgång till dagvatten och naturmark. 
Älmhults kommun med Ikea som aktör saknar inte exploaterbar mark utan tvärtom, 
i denna glesbygdskommun finns det gott om mark.  
Mitt förslag är att istället lägga detta kontorskomplex öster om Bäckgatan, med närhet till 
Testlabb, Aktivitetshus och station -  man skulle på så vis hålla ihop Ikeabyggnaderna.
2. 
Min synpunkt gällande DPn rör den nya utfarten från Sunnerbogatan. 
Det innebär att vi som villaägare drabbas av mer trafik, buller, sämre luft, 
farligare miljö speciellt för våra barn och äldre som rör sig där kontinuerligt. 
Sammanfattningsvis kommer vi som villaägare att drabbas av tät trafik,  
tät kontorsbebyggelse med insyn i våra privatliv, utplåning av grön frizon, 
sätt skador på fastigheter och sist men icke desto mindre - minskade fastighetsvärden. 

Detaljplanen här förkortad DPn

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Konvaljen 3 
Invändningar mot planerade verk 
Vi protesterar starkt mot Blåsippan 4 m.fl. detaljplan på grund av effekten på oss som 
privata invånare och på Ninja Production-verksamheten på Sunnerbogatan 20. 
Två invånare, varav en är affärsägaren, och cirka 150 kunder per månad kommer att 
påverkas negativt av byggnadsarbetena och den nya byggnadsutvecklingen. 
Våra invändningar inkluderar: 

1. Skada för människor, hem och företag från marken vibrationer av konstruktion, 
tung maskin och vägtrafik

Fastigheten på Sunnerbogatan 20 är cirka 100 år gammal. Många månader med tunga 
vibrationer och lös material, från stora byggnadsarbeten i närheten, kommer att skada 
byggnaderna och den lokala infrastrukturen. Vår egendom kan bli fysiskt instabil. 
Därför är detta en allvarlig hälsorisk för mer än 150 personer per månad (både boende 
och besökande kunder). Det är också en allvarlig finansiell risk för frisörsverksamheten 
på Sunnerbogatan 20. 
Alla invånare och besökare står inför en oacceptabel risk för vägtrafikskador och dödsfall 
på grund av ökad tung maskin och andra fordon på olämpliga vägar. 

2. Bullerförorening från byggnadsarbete, vägtrafik och ökad affärsverksamhet
Byggandet kommer att skapa en konstant hög nivå av bullerförorening som påverkar 
boendens fysiska och psykiska hälsa och cirka 150 besökare per månad på 
Sunnerbogatan 20. 
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Kunderna besöker Ninja Production-verksamheten på Sunnerbogatan 20 för frisör och 
massage i ett lugnt och avkopplande läge. Om planen går framåt kommer verksamheten 
inte längre att kunna fungera på grund av bullret. Detta kommer att vara en olägenhet för 
hundratals kunder och kommer att leda till ekonomisk förlust för verksamheten.
Planen kommer att leda till förlust av träd och grönytor samt en ökad kommersiell 
aktivitet 
närmare privathem. Det innebär att den dagliga bullerföroreningen kommer att öka för 
alla boende på kort och lång sikt. 

3. Luftförorening från byggnadsarbete, vägtrafik och affärsverksamhet
Byggnadsarbete och maskiner kommer att skapa damm, avfall och rök som påverkar 
hälsan och komforten på mer än 150 personer per månad på Sunnerbogatan 20. 
Luftföroreningar kommer att skada invånarnas kortsiktiga och långsiktiga hälsa. Även 
hårsalongaffären på Sunnerbogatan 20 måste stängas, eftersom luftkvaliteten kommer att 
orsaka för mycket besvär för kunder och jag själv som ägare, Sawako Mackness. 
Planen innebär förlust av träd och grönytor, med kontor närmare hem och mer industriell 
verksamhet i området. Detta minskar den lokala luftkvaliteten både på kort och lång sikt, 
vilket är ohälsosamt för såväl invånare som IKEA-arbetstagare. 

4. Lägre livskvalitet på grund av förlust av träd, natur och grönytor
Planen är att ta bort betydande områden av grönytan, vilket leder till att träd, växter och 
olika arter av vilda djur dör. 
Detta minskar områdets biologiska mångfald och orsakar belastning på ekosystemet. 
Bostadsgårdar påverkas negativt av de ekologiska förändringarna. 
Området kommer att drabbas av en minskning av luftkvalitet och naturlig skönhet. För 
invånare skadar detta både fysisk hälsa och psykisk hälsa. 

5. Förlust av privatliv och naturligt ljus, för ett sämre liv hemma
Bostaden och verksamheten på Sunnerbogatan 20 kommer att förlora integritet och 
naturligt ljus från byggnadsarbetet och de planerade IKEA-byggnaderna. 
Det ökade antalet IKEA lokaler, människor och fordon gör området mindre 
bostadsområde och mer kommersiellt. Hemmet blir mindre av ett privat utrymme och 
mer av ett offentligt utrymme. 
Detta har visat sig ha en negativ inverkan på mental hälsa. 

6. Planen skadar också IKEA-verksamheten
IKEAs vision är att "skapa ett bättre vardag hemma för de många människorna". Ändå 
kommer 
förslaget att minska livskvaliteten för företagets grannar. 
I 'IKEA Sustainabilty Strategy 2018' anges också att "Vi vill ha en positiv inverkan på 
människor och planeten. För oss handlar det om att balansera ekonomisk tillväxt och 
positiva sociala 
konsekvenser med miljöskydd och regenerering." Samma rapport ger "Skydda 
ekosystemen och förbättra biologisk mångfald" som affärsengagemang. 
Planen för Sunnerbogatan och Blåsippan kommer att skada det lokala ekosystemet och få 
negativa konsekvenser för lokalbefolkningen och verksamheten. Endast IKEA-
verksamheten kan dra nytta av planen -vilket inte är en balanserad uppfattning.
För att vara ett trovärdigt varumärke och företag bör IKEA överväga alternativa planer 
för tillväxt

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:

124



Samrådsredogörelse

2019-02-14 53(75)

Trafiken på Sunnerbogatan kommer att vara oförändrat. Området är planlagt för 
bostadsändamål och huvudsaklig användning ska vara bostad och inte verksamhet.
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 5;6;7; 9;10.

Gärdet 1 
- Office view inside our houses/privacy - invasion of privacy
- Environmental regards, erosion, flooding, destroyed ground levels etc.
- Estate property decreases - who would want to buy property next to a big office 

where there is no privacy?
- Property damages, housing foundations, cracks in walls because of ground 

thumping.
- Road 120 exit, destruction of the green areas, increased traffic on Sunnerbogatan.
- The ponds, eventual plantation/removal of trees.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 3; 4;5;6; 8; 9; 10.

Maskrosen 16 

Vid genomgång av förslaget till detaljplan för rubr. Område har jag funnit lite icke 
korrekta uppgifter.

6. Dagvattenhantering
Står: ”en större andel takyta, vilket medför större dagvatten flöden än tidigare” ?? 
Kommer det att regna mer för att det blir tak istället för gräs? Knappast! Däremot kan 
flödena bli större i ledningssystemet.
”Utdrag från Planbeskrivning. 
Biltrafik  
Huvudinfarten till planområdet och parkeringsplatser är från Bäckgatans norra del, via 
Tulpanvägen. Den delen av Bäckgatan, vid cirkulationen och korsningen med 
Tulpanvägen, har en del problem gällande köer, korta avstånd mellan korsningar (otydlig 
trafiksituation) samt konflikter mellan gång-, cykel och biltrafikanter.  
Gång- och cykeltrafik 
 Det förekommer mycket gångtrafik mellan kontorshuset inom kv. Blåsippan och Ikeas 
övriga verksamheter öster om Bäckgatan. Fotgängarna korsar i stor utsträckning 
Bäckgatan mittför anslutningen till Tulpanvägen. Trafiksäkerheten behöver förbättras för 
gång- och cykeltrafikanter. Söder om planområdet fins i öst/västlig riktning en gång- och 
cykelväg mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Denna gång- och cykelväg använder 
skolbarn för att cykla till Klöxhultsskolan. Gång- och cykelvägen är planlagd men inte 
byggt. Området är gräsbevuxen yta idag (se bild 10). Bäckgatans korsning med 
Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och gång- och cykelvägen har också dålig 
trafiksäkerhet.” 
Angående Biltrafik anser jag att det inte talas om annan trafik än den som IKEA personal 
genererar.  Älmhult och områdena kring och nyttjare av Hallandsvägen 
(genomfartstrafik), Bäckgatan (flera större arbetsplatser och besöksmål) med 
kringliggande gator genererar både Tungtrafik, personbilar, cyklister och gående. Detta 
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nämns inte i belastningen kring rondell eller Bäckgatan. Här bör extra studier och 
rationella, trafiksäkra lösningar presenteras/lösas. 
Vid fulla parkeringar inom IKEA området innebär ett bilkörande (snurrande) för att finna 
lediga platser in och ut från Tulpanvägen runt i Rondell.  VART SEN? Vid Ikea Hotell – 
söder om Testhuset mfl platser? Ingen klar struktur på trafikflödena! 
Tulpanvägens användning och tillfart till Maskrosens bostäder på Konvaljvägen (ÄBO,s) 
+ villor på Tulpanvägen. Hur löses detta? 
Gatorna från V:a Ringvägen är stängda för genomfartstrafik utom Snapphanevägen o 
Drivågatan. Trafikflödena generellt bör studeras och skapa säkra vägar och korsningar. 
Utryckningsfordon på Bäckgatan (huvudväg för brandkår, ambulans och polis) vid 
utryckning mot väster och norr. Hur säkerställs ”grön” väg? 
Gång o Cykeltrafik 
Här krävs bättre redovisning och lösning av trafiken från och till Klöxhults bostäder, 
förskolor o skolor.
Här kan man inte bara hänvisa till något som inte tidigare knappast nyttjats 
(Rosenstigen). Det är ett större flöde av trafikanter än som nämns, skolbarn! Passagen 
över Bäckgatan inte den trafiksäkraste. 
Redovisade cykelvägar; Rosenstigen in på Vallgatan och vidare in på IKEA området 
framför KH är inte det som normalt används av de boende på Klöxhult. 
Cykelvägar längs Tulpanvägen, Bäckgatan o Hallandsvägen (Viadukten) är huvudstråk 
enligt erfarenhet. Cyklister från Norregård, Paradiset, Västra Bökhult, Möckeln, Hagabo 
o Östra Älmhult Hur planeras deras vägar till och från kv Blåsippan? Detta med 
anledning av den kampanj som nu startats av Kommunen om ökat cyklande.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 8; 10; 11.

Blåklinten 4 
Här kommer våra synpunkter på föreslagen detaljplan blåsippan 4 mfl.

- Vi tycker generellt att utökad kontorsyta bör ske på andra sidan Bäckgatan, där 
Ikea redan har andra fastigheter och parkering.

Våra synpunkter gäller främst trafiksäkerhet, buller, skador på vår fastighet samt 
omhändertagande av dagvatten. Sammantaget påverkar detta både vårt välbefinnande 
samt potentiellt även värdet på vår fastighet.

- Vi är oroliga att det kommer bli ökad trafik (genomfart) på Sunnerbogatan med 
ytterligare en in/utfart. Risken är stor att de som parkerar på befintlig parkering 
längs väg 120 inte vänder ut mot rondellen utan tar vänster in mot Sunnerbogatan 
och vidare ut mot Bäckgatan via Vallgatan. Det bor många barn längs gatan och 
vi upplevde att under förra utbyggnaden ökade både tung och normal trafik på 
Sunnerbogatan. En ökning till 310 bilar per dygn som beräknats är en klar 
försämring av säkerheten och bullernivån på gatan. En cykelväg på rosenstigen är 
en positiv förbättring, men ökar även risken för korsande trafik, främst av barn på 
väg till skolan. Ökad mängd bilar är en fara för barnen.

- Vi yrkar på att tung trafik förbjuds på gatan med undantag för tex leveranser till 
boende på gatan eller sophämtning och annan vägservice. Vi vill dessutom att 
kommunen förbättrar säkerheten vid övergångsstället Vallgatan/Bäckgatan.
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- under förra utbyggnaden av los pågick pålning i det förberedande arbetet under 
flera månader, både under dagtid och kvällar. Vi är oroliga att ev pålning för det 
föreslagna utbygget kommer närmare vår fastighet och riskerar att skada (genom 
vibration) vår putsade fasad med sprickor som konsekvens samt i den gjutna 
plattan. Kommer Ikea ersätta oss vid ev. skada?

- Vi är dessutom bekymrade av det buller maskiner etc. kommer orsaka under 
byggandet påtagligt sänker vårt välbefinnande och trivsel i vårt hem och 
närområde.

- dagvattenavrinning är redan idag ett problem på Sunnerbogatan och brunnarna i 
korsningen Sunnerbogatan och rosengatan svämmar alltid över under våren och 
vid häftiga regn. Hur ska detta tas om hand om en majoritet av parken med träd 
tas bort?

- gröna ytor i bostadsområdet minskar radikalt vilket vi ser som en negativ 
förflyttning för området.

- vi är oroliga att värdet på vår fastighet märkbart försämras till följd av bygget och 
ovan nämnda konsekvenser för området

- Överlag anser vi att förslaget bör ses över igen med fler alternativ på andra sidan 
Bäckgatan tagna i beaktande samt med tydligare planer på att förbättra 
trafiksäkerheten generellt.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 2; 3;4; 5; 6; 7; 8; 9;10.

Konvaljen 1 

Jag har hus på Sunnerbogatan 22, och mina synpunkter på tillbyggnaden av IKEA just 
bakom oss är följande:
Jag tycker det är helt barockt att IKEA ska bygga dessa stora byggnader även närmare 
oss, den sista byggnaden var stor nog och närma oss också. Jag vill först poängtera att jag 
inte satte mig emot när de ville göra om det till likande höjd och byggnad som det var 
tidigare, ej heller satte jag mig emot om det skulle bli parkering.

Men detta är jag helt emot p.g.a. följande.

- Höjden på byggnaden blir att insyn på husen Sunnerbogatan blir mycket mer, 
privatliv etc.

- Värdeminskning på våra hus.
- Helt emot att de ska få använda Sunnerbogatan som en genomfartsled!!! Varför? De 

har Bäckgatan och Tulpanvägen. Och varför skulle de behöva en ny utfart? Vad är 
anledningen för det?  Sunnerbogatan är ett bostadsområde! 

- Skador på fastigheter, sprickor osv.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 3;5;6; 9; 10.

Gärdet 3 
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Till den det berör. 
Vi vill härmed med stor oro deklarera vår oro för påverkan av vår fastighet Vallgatan 14, 
Gärdet 3, Älmhult, vid den tilltänkta tillbyggnaden av IKEA of Sweden AB:s fastighet 
Blåsippan/Gulsippan/Backsippan. 
Byggnaderna på fastigheten Vallgatan 14, Gärdet 3, är uppförda år 1920 och är av 
träkonstruktion med reveterade fasader. 
Följande punkter anser vi kunna påverka vår fastighet:

- Sättning i marken med dränering, husgrund och sprickor i fasaden som följd av 
pålningsarbete.

Vi fick sprickor i fasaden vid pålningsarbetet vid byggnationen på fastigheten Gulsippan.
- Värdeminskning av vår fastighet.
- Sänkt grundvattennivå vid byggnation och efteråt.

Detta påverkar vår grävda brunn från år 1920. Sänkning av grundvattennivån gjordes vid 
byggnationen på fastigheten Gulsippan, med följden att vår brunn sinade och detta lider 
vi fortfarande av. Pga att IKEA of Sweden fortfarande pumpar för att torrlägga runt sin 
fastighet Gulsippan.

- Insyn från fastighet Backsippan beroende på höjd på planerad fastighet.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 3; 4; 5; 6; 8; 9.

53. Artikel
Gillis Nilsson arbetade själv med Ikeas produktinformation i 43 år. Han skapade även 
dagens moderna Ikea logotype. Foto: JENS CHRISTIAN 
Ikeas vagga har alltid varit småländska Älmhult. Där finns utöver ett av de största 
varuhusen även stora delar av företagets övriga organisation. 
Sammanlagt arbetar s 400 personer i lokaler som ligger utspridda på orten. 2 100 av dem 
har sin placering i Ikea of Swedens verksamhet,
det bolag som ansvarar för sortiment och produktutveckling. I huset finns 52 
nationaliteter. 
Nu vill Ikea bygga ut verksamheten där ytterligare och i princip 
fördubbla de lokaler Ikea of Sweden förfogar över. 
Ikea vill enligt förslaget bygga ut byggnaden med 29 ooo 
kvadratmeter. Bygget blir i 2-3 våningar. I fastigheten ska ytterligare 400 arbetsplatser 
skapas till 2020.
-Vi fick reda på planerna för cirka en månad sedan, säger Gillis
Nilsson. Det var omtumlande uppgifter.
Nära tomtgräns 
Orsaken är att utbyggnaden, om den beviljas av kommunen, 
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ytterligare närmar sig den befintliga bostadsbebyggelsen. 
-De som hamnar närmast kommer att ha sitt hus bara 20-30 meter från det nya kontoret, 
säger Gillis Nilsson.
Följden blir också ökad biltrafik och att husen sjunker i värde, enligt de missnöjda 
villaägarna.
Gillis Nilsson kom själv till Älmhult för 61 år sedan och jobbade i 43 år med Ikeas 
kataloger och annonser. Företagets moderna logotype är något av det han skapat. 
- Man trodde ju aldrig det skulle bli så här stort. När jag började var vi bara 50 anställda i 
hela företaget.
Gillis Nilsson trivdes dock och valde att stanna. 1968 byggde han sitt Gullringenhus i ett 
kvarter i centrala Älmhult. 
Där blev han 1985 granne med Ikeas då nya produktutvecklingsavdelning. 2014 byggdes 
verksamheten ut ytterligare. 
Alla upprörda 
Och nu är det alltså dags igen - med en tillbyggnad som i volym är ungefär lika stor som 
den redan befintliga. 
Utbyggnaden ska enligt förslaget breda ut sig på en tomt Ikea redan äger - men som 
delvis är prickad mark och ett område som fungerar som rekreationsmark för 
allmänheten i dag.

På drönarbilden ser man att bostadshusen redan i dag ligger nära Ikeas stora kontor. Flera 
har föreslagit att Ikea löser in fastigheterna. Foto: JENS CHRISTIAN/ 
KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN

I princip alla grannar rasar över förslaget. De ser sina villor sjunka i värde. Många 
beskriver hur nära den nya kontorsbyggnaden kommer. 
-Ikea-folket kommer att ha full insyn i vårt vardagsrum. De ser rakt in i våra liv, säger 
Niclas Lejon, vars hus kommer att ligga 20 meter från Ikea-byggnaden.
Han flyttade in för fem år sedan och utgick från att området var 
färdigbyggt. Att Ikea tänkte ta ner ett grönområde för att bygga mer ingick inte i 
tankarna. 
-För mig går det på tvärs mot Ikeas grundvärderingar att värna det gröna, säger Niclas.
Sättningar i marken 
Gillis Nilsson ser ett annat problem också. 
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-När de byggde ut förra gången fick de påla marken eftersom det är gammal sjöbotten. 
Vid första utbyggnaden var det 500 betongpålar
som var 20 meter långa. Till den andra handlade det om 700.
Följden blev sättningar i marken och sprickor i husen. Problemet är att få 
försäkringsbolaget att ta sådana kostnader. 
-Efter andra utbyggnaden var sättningarna så stora att jag inte kunde klippa gräsmattan. 
Ikea fick köra hit jord för att jämna ut
ojämnheterna.
Gillis Nilsson säger att han haft personliga möten med Ikeas ledning. Hans förslag är att 
Ikea bygger ut längre bort, på andra sidan vägen. 
En annan ide är att Ikea helt enkelt köper upp fastigheterna i 
kvarteret. Sammanlagt handlar det om 17-18 villor som är berörda. 
"Gjort justeringar" 
Utbyggnadsplanerna hanteras nu av Älmhults kommun och Catarina Löwenadler, vice vd 
på Ikea of Sweden, säger att företaget följer den demokratiska processen. 
Kan ni inte gå grannarna till mötes och växa på annat håll?
- Vi vill följa Ingvars anda och vara kvar i Älmhult. Sedan har vi gjort justeringar och 
tittat på andra lösningar så långt det varit möjligt. Vi har varit noga med att lyssna in alla 
aspekter. Problemet är att vi inte anser oss kunna dela på verksamheterna, de måste 
hänga ihop, säger Catarina Löwenadler.
Ikeas ledning vill nu sätta spaden i jorden så fort det bara går. 
- Jag tror inte detta hade hänt på Ingvars tid. Han myntade begreppet om den stora 
Ikeafamiljen. Det har man tappat i dag, när man inte
längre tar vara på sin familj, säger Gillis Nilsson.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9;

Backsippan 2 

Här kommer våra synpunkter på IKEAs nya detaljplan.
Vi ogillar detaljplanen för Blåsippan 4 av följande skäl:
- Pålningen av föregående byggnationer har skadat kringliggande tomter allvarligt och 

gett skador på både infrastruktur, tomter samt byggnationer i form av sprickor och 
sjunkhål till följd av markerosion, flera översvämningar har också uppstått på gatan 
efter regn. Det råder överhängande risk att ytterligare pålning kommer att påverka 
marken och kringliggande fastigheter högst negativt med likartade konsekvenser.

- Den nya planerade lastkajen kommer i synnerlighet att påverka vårt privatliv då man 
tar ner de enda träden man har som insynsskydd till vår fastighet, fastigheten är extra 
utsatt då den har stora fönster längs hela väggen på övervåningen där vi idag lever 
större delen av vårt liv. Tar man ner träden kommer samtliga fönster från våning 2 
och 3 att se rakt in i större delen av vår fastighet.

- Naturskönheten kommer helt att försvinna då vi får en lastkaj som granne istället för 
en vacker björkpark.

- Under upp till 5 års tid kommer vi att störas av byggtrafik och buller varje dag då 
byggnationen pågår vilket påverkar hälsan mycket negativt enligt flertalet studier. Vi 
har även småbarn som kommer att påverkas av detta.
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- Vi ser byggnationsområdet som en stor risk för flertalet småbarn som bor på gatan 
gällande skador och tillbud.

- Förslaget av att uppföra dammar mellan IKEAs nya byggnation och våra hus ogillas 
då drunkningstillbud är den absolut vanligaste dödsorsaken för små barn.

- Den nya utfarten som planeras att byggas ogillas då denna kommer att öka trafiken på 
Sunnerbogatan, när det blir kö till utfarten kommer bilisterna högst troligen inte orka 
vänta och kör därför istället på Sunnerbogatan för att komma fram snabbare, detta är 
även fallet idag då IKEA anställdas hastighet på vägen långt överstiger 
begränsningarna. Detta är särskilt oaktsamt då flertalet småbarn bor på gatan.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer, 
punkt 4; 5; 6; 8; 9;10.

Älmhults bo

Älmhults kommun!
Det är ingen ”Turning Torso” IKEA ska bygga. Grannarna beter sig konstigt! Bor 
man centralt får man vara beredda på att det byggs annars får man välja att bo på 
landet. Var tacksamma i stället att IKEA vill bygga till i Älmhult. Nu ska 100 
personer varslas naturligtvis kan inte kommunen säga nej till ett företag som vill satsa 
ännu mer i Älmhult och genererar med jobb i framtiden. Jag hoppas att kommunen 
har sunt förnuft.
Jag tror inte ett dugg på att husen skulle vara värda mindre. Många vill bo centralt 
nära jobb och skola. Slutta gnälla och vara negativa. Hoppas att kommunen är 
positiv!
      

Kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer:

1. Planprocessen
När kommunen fattade beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan och startade en 
planprocess, beslutade kommunen att detaljplanen ska handläggas med 
standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet grundades 
på att förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och är inte av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller 
medföra en betydande miljöpåverkan.
Samrådstiden regleras inte för detaljplaner som handläggas med standardförfarande 
enligt Plan- och bygglagen. Samrådstiden var drygt en månad vilket i sammanhanget får 
ses som skäligt. Samrådstiden för utökat planförfarandet är minst tre veckor.
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande. Grunden 
till detta är bland annat att planen kan vara av stor betydelse för allmänheten eftersom 
ökad exploatering möjliggör en ökning upp till 500 arbetsplatser och nära kollektivtrafik 
som är viktigt för regionens utveckling. Anslutning till väg 120 ändrar trafikfördelningen 
inom området, vilket bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.  
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Fortsättningsvis handläggs planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Plan- 
och bygglagen. Det innebär att planförslaget kungörs under granskningen och att 
kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen antar detaljplanen.  
Samrådskretsen ändras inte. Under granskningstiden ska kommunen hålla planförslaget 
och planeringsunderlaget tillgänglig för alla som vill ta del av det. För utökat förfarande 
ska granskningstiden vara minst tre veckor.

2. Alternativa lösningar
IKEA of Sweden AB har ansökt om planändring för Blåsippan 3 och 4 (nuvarande 
Blåsippan 1) med avsikt att utöka kontorsytor inom dessa fastigheter.  
Miljö- och byggnämnden gav miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. med syfte att skapa en mer ändamålsenlig och 
flexibel detaljplan som håller över tid. Detaljplanen hanteras inom uppdragets 
omfattning. 
I översiktsplanen är området inom Blåsippan 1 utpekat som ett förtätningsområde. 
Planändringen är i linje med översiktsplanens intentioner.     

3. Fastighets- och ekonomiska frågor
Fastighetsvärde
I detaljplaneringen ska både allmänna och enskilda intressen hanteras och en avvägning 
göras. Det kommer bli en påverkan på befintlig bebyggelse i samband med förtätningen. 
Kommunen ersätter inte presumtiva värdeförändringar på fastigheter. Dels finns det inte 
krav på det i lagstiftningen, dels så har kommunen den generella hållningen, eftersom all 
samhällsplanering kontinuerligt påverkar fastighetsvärden.

Många faktorer kan påverka på fastighetsvärdet. En av huvudfaktorerna är hur attraktivt 
Älmhult är som boendeort med kommunikationer, serviceutbud och arbetsmarknad mm.    

Markinlösen 

Det är endast mark för olika allmänna intressen som kommunen kan lösa in. Det kan till 
exempel handla om att en väg måste komma till stånd. Kommunen kan däremot köpa 
fastigheter och det handlar oftast om mark som syftar till att exploateras för bostäder, 
skolor och dylikt. Däremot löser kommunen inte in fastigheter som ligger i närheten av 
ett område där förändring av markanvändning sker.

Kommunen kan lösa in mark inom planområdet för att säkerställa genomförandet av 
planen under genomförandetiden. Genomförandetiden för detaljplanerna som ändras 
har gått ut och inom planområdet ägs marken av IKEA Property AB och Älmhults 
kommun. 

Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas 
för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Kommunen får även lösa in 
mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för annat än enskilt 
bebyggande (t.ex. avloppsreningsverk), om markens eller utrymmets användning för det 
avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå (6 kap. 13 § PBL). 

Skadeersättning 
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Kommunen betalar inte ut skadeersättning i det här fallet. Det är ett fåtal områden där 
kommunen har krav att betala ut ersättning och i det här fallet är det inte tillämpligt.
Om detaljplanen medför skada för en enskild fastighetsägare som är så omfattande att 
användningen av fastigheten synnerligen försvåras har markägaren rätt at begära 
inlösen av fastigheten (10 kap. 13§ PBL), t.ex. helt avskuren tillkomst från gata. 
Ersättning kan ges:

- för skada vid myndighets tillträde
- vid vissa förelägganden 
- på grund av vägrat bygglov och marklov
- på grund av ändrad eller upphävd detaljplan. Denna punkt gäller om planen 

ändras före genomförandetidens utgång och för ändring av användning eller 
höjd beträffande gata eller väg. 

- vid ny bestämmelse i detaljplan. Denna punkt gäller för skyddsbestämmelser för 
särskild värdefulla allmänna platser och byggnadsverk.

4. Geotekniska och hydrologiska förhållanden
En markteknisk undersökning har utförts för att klargöra geotekniska, hydrologiska och 
miljötekniska förhållanden inom fastigheten Blåsippan 1 inför planerad exploatering. 
Utredningen beskriver även uppskattad omgivningspåverkan i som kan uppstå samband 
med exploateringen och åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan. Denna 
utredning finns med som ett underlag till detaljplanen.

Geoteknik 
Utförd undersökning visar att områdets ytliga jordlager till största delen består av 
fyllningsjord (mulljord och stenig grusig sand), därunder påträffas organiska massor 
(torv och gyttja) som vilar på friktionsjord (sand och sandmorän). Torvområdet bedöms 
inte sträcka sig väster om fastigheten där befintlig bostadsbebyggelse bedöms vara 
uppförd på fast mark.

Förslaget för grundläggning är pålgrundläggning (söder om befintliga byggnader) eller 
djupare grundläggning med källarplan på moränen som återfinns under torven (länken 
längs med Sunnerbogatan). Vid alternativet djupare grundläggning krävs installation av 
sponter för att möjliggöra att den djupa schaktgropen som uppstår ska få plats inom 
fastighetsgränserna och för att befintliga byggnader inom fastigheten inte ska ta skada 
av schaktarbetena.

Grundvatten
Grundvattenmätningar utfördes i fyra punkter. Utförda mätningar visar att 
grundvattenytan är något högre i norra delen av undersökningsområdet. 
Grundvattenytan är avläst ungefär i nivå med underkant av påträffad torv. De lågt 
avlästa grundvattennivåerna kan bero på att det enligt höstsäsongen är låga 
grundvattennivåer. Eftersom området i omgivningen är tätbebyggt kan 
grundvattennivåerna också vara påverkade av permanent grundvattensänkning i form av 
avledning eller dränering.

Om det krävs en tillfällig sänkning av grundvatten under någon del av byggskedet ska 
sättningskontroll av bland annat omkringliggande byggnader ske före, under och efter 
byggnation. Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen inte skadas till följd av 
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avsänkningen. Detta enligt miljöbalken 11 kap. §12. I annat fall krävs tillstånd enligt 
miljöbalken 11 kap. §9.

Källarplanet ska utformas så att permanent grundvattensänkning undviks.
 

5. Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och 
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan

Schaktarbeten kan orsaka ras och deformationer i marken, detta ska undvikas genom att 
spontning utförs för de större och djupare schakterna och genom utförande av tillräckligt 
flack släntlutning i övriga schakter. Installation av sponter och anläggningstrafik 
genererar vibrationer i marken som kan orsaka sättningar som i sin tur kan medföra 
sprickbildning och skador i närliggande befintliga byggnader och konstruktioner. 
Tillfällig grundvattensänkning som krävs för att schakt och anläggningsarbeten ska 
kunna ske i torrhet kan också orsaka sättningar i sig och i kombination med vibrerande 
arbeten. Anläggningstrafiken kan även orsaka skador och spårbildning i det lokala 
vägnätet.

Det framgår från utredningen (Projekterings PM, geoteknik) att en riskanalys ska tas 
fram inför arbetet eftersom schaktarbeten planeras intill befintliga vägar och byggnader. 
Riskanalysen ska bland annat redovisa maximala vibrationer, deformationer och 
markrörelser i samband med byggnation och tillåtna larm- och gränsvärden. Kontroll av 
rörelser i byggnader, markytan, gatumark, sponter samt eventuella ledningar ska 
utföras. Sprickbesiktningar, vibrationsmätning på och syn av närliggande byggnader 
som kan bli berörda av markvibrationer från eventuell pålning och spontslagning ska 
utföras. Nollmätningar avseende vibrationer på angränsande byggnader bör utföras 
innan entreprenadarbeten påbörjas.

Det framgår från utredningen (sammanfattning av geotekniska förutsättningar) att för att 
undvika skador orsakade av sättningar i kringliggande bebyggelse ska 
vibrationsmätningar och mätningar av markrörelser ske kontinuerligt under byggtiden 
så att eventuella rörelser i marken omedelbart upptäcks och arbeten kan stoppas innan 
skador sker. Uppföljning ska göras genom inventering och besiktning innan 
påbörjande av markarbeten och efter avslutande. En hydrogeologisk utredning ska 
utföras innan byggskedet för att utreda eventuell påverkan av tillfällig 
grundvattensänkning samt hur stort område som kan komma att påverkas av 
avsänkningen. Vatten som pumpas upp vid grundvattensänkningen kan, om 
tillsynsmyndighet kräver det, behöva provtas innan vattnet släpps ut i det kommunala 
dagvattennätet för att kontrollera att inte förorenat vatten släpps ut.
Det framgår från utredningen (Projekterings PM, geoteknik) att kontroll avseende 
grundvattenyta ska utföras utanför byggnader samt kontroll avseende eventuell 
avsänkning av grundvattenyta 0,5 m under schaktbotten. Inför planerade markarbeten 
samt tillhörande grundvattensänkningar skall en kontrollplan med tillhörande riskanalys 
upprättas. 

6. Störningar och skador under byggtiden
Störningar under bygget, byggtrafik, skador under byggtiden regleras delvis i 
exploateringsavtalet. Byggtrafik till och från exploateringsområdet ska ske så att 
störningarna begränsas i möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa 
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trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. 
Exploatören ansvarar för upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att 
dessa görs i god tid innan avstängning. Redovisning av lösningar ska ske till kommunen 
innan ansökan om startbesked enligt PBL. 
Exploatören ansvarar även för återställande av skador på den andra partens egendom.
Kommer det krävas sprängarbete, pålning eller spontning ska dessa särskilt 
riskbedömas, planeras och utföras så att skador på grund av den typen av arbeten 
förebyggs.   
Vid tekniskt samråd ska det krävas intyg att grundläggningen är lämplig för området 
samt försiktighetsåtgärder.
Buller från byggplatser regleras Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid byggplatser. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller 
för trafikbuller. Miljö- och byggnämnden har tillsyn för byggbuller och klagomål kan 
skickas till miljö- och byggnämnden. 

7. Vägtrafikbuller
Bullerberäkningen av vägtrafikbuller uppdaterades efter trafikutredningen för framtida 
prognos för biltrafiken för 2040.  
En av åtgärderna för att minska trafikpåverkan inom villaområdena är 
genomfartsförbud på Sunnerbogatan. I trafikutredningen har trafiksituationen utretts 
vid prognosåret 2040 med en ny utformning och planerad exploatering som visar att 
trafiken blir oförändrad på Sunnerbogatan. 

Med omfördelning av trafikrörelser i och med en ny utformning beräknas 
vardagsmedelsdygnstrafik på Sunnerbogatan vid prognosåret 2040 att bli oförändrad, 
260 fordon/dygn. Detta betyder att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad blir oförändrad. Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnadsfasad inte överskrider 60 dBA idag.

Trafiken på Tulpanvägen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen är idag ca 150 
fordon/dygn (enligt uppgifter från tekniska förvaltningen) ökar med 844 + 20 (tung 
fordon) fordon/dygn men är under 1220 fordon dygn. Skyltad hastigheten är 40 km/h. 
Avståndet från Tulpanvägens mitt till närmaste byggrätt inom bostadsbebyggelse är 
minst 20 meter. Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad inte överskrider 60 dBA vid prognosåret 2040.      
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Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller. Den röda punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid 
bostadsfasad längs med Sunnerbogatan och den blåa punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid 
bostadsfasad längs med Tulpanvegen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen. Buller från 
spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad (förordning 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader).

8. Dagvattenhantering 
Dagvattenutredningen uppdaterades (Tyréns, 2019-02-11), som redovisar två 
scenarier.  En med maximal exploatering och den andra med IKEAs förslag till 
expansion. Dagvattenutredningen visar även flera alternativa lösningar för 
omhändertagande av dagvatten som till exempel med underjordiskt magasin, lösning 
med sedumtak, öppna diken/dammar eller makadamfyllda diken/dammar.
 I gestaltningsprinciperna som IKEA of Sweden har tagit fram presenteras inte öppna 
diken/dammar. Underjordiskt magasin kombinerat med sedumtak bedöms därför, av 
Älmhults kommun, vara den mest lämplig lösningen inom fastigheten. 
På plankartan införs en egenskapsbestämmelse b2 som betyder att minst 25% av 
fastighetsarea ska vara genomsläpplig. Denna bestämmelse begränsar även byggrätten 
indirekt. Plankartan kompletteras med en användningsbestämmelse E1 som betyder att 
tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning får finnas. Planbestämmelsen 
möjliggör underjordiska dagvattenmagasin för omhändertagande av dagvatten som 
alternativ till öppna dagvattendammar. Innan startbesked får ges i bygglovet ska 
lösning för dagvattenhantering redovisas.      
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9. Stadsbild, gestaltning och grönstruktur
Området närmast Sunnerbogatan och Rosenstigen kommer att förändras genom att 
kontorsbebyggelsen kryper närmare och har högre byggnadshöjd. Via modellvyer och 
sektioner visas hur närmare kan komma kontorsbyggnaderna och hur kan området se ut 
efter exploateringen (se även planbeskrivningen, rubriken stads och landskapsbild samt 
rubriken grönstruktur). 
IKEA of Sweden har tagit fram gestaltningsprinciper för området. Från 
gestaltningsprinciperna framgår bland annat en grön buffertzon mellan 
bostadsbyggnader och IKEA:s kontorsbyggnader. Buffertzonen ska vara tät med olika 
rumsligheter och med växter och träd som är naturliga för Småland, som även kan 
fungera som insynsskydd.  En naturlig övergång i skala skapas genom att byggnaderna 
stegar från småskaliga bostadshus till en lägre kontorsdel (länken) och storskalig 
kontorsbyggnaden. En ny entré ut mot Bäckgatan skapas som en välkommande och 
aktiv plats. Det finns ingen bestämmelse på planen som reglerar fasadutformningen och 
fasadmaterialet.
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Plan som visar sektionslinjerna.

Plan som visar sektionslinjerna.
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Illustrerad vy från Sunnerbogatan
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Illustrationer från ”Gestaltningsprinciperna”

Grönområdet väster om Bäckgatan är inom kvartersmark och är inte allmän platsmark. 
Det finns allmänna platser med rekreation- och idrottsmöjligheter som ”Arnolds park” 
och fotbollsplanen, inom max 300 meter avstånd från bostäderna. 
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10. Trafik och anslutning till väg 120 (Hallandsväg), (se även trafikutredning 
Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21)

Kommunen har tagit fram en trafikutredning som visar vilka trafikomfördelningar 
föreslagna åtgärder medför. Analysen har utförts för dagens trafik och för scenario med 
utökad exploatering av Blåsippan 1 i kombination förväntad trafikering år 2040.
Följande åtgärder föreslagits och utreds:

1. Ny anslutning mellan Tulpanvägen och väg 120, där korsningen med väg 120 
utformas med vänstersvängskörfält.

2. Förbjuden utfart från kv. Blåsippan mot Bäckgatan (i Tulpanvägens 
förlängning), d.v.s. endast infart från Bäckgatan blir tillåten.

3. Tulpanvägens östra anslutning mot Bäckgatan stängs.
4. Genomfartsförbud på Sunnerbogatan.

Arnoldspark

Fotbollsplan
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ÅTGÄRD 1 
Den nya korsningen skapar en ny anslutning till både Blåsippan 1 men också till 
bostäderna kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen. Syftet är att avlasta Bäckgatan, för 
att förbättra trafiksituationen där, men även Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger 
förbättrad tillgänglighet till bostadsområdet kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan, 
samtidigt som Sunnerbogatan avlastas, vilket leder till förbättrad trafiksäkerhet och 
bullersituation där. 
ÅTGÄRD 2 
I dagsläget är anslutningen från Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) till 
Bäckgatan öppen för trafik i alla riktningar. För att skapa en tydligare och säkrare 
trafiksituation på framförallt Bäckgatan föreslås anslutningen enkelriktas så att bara 
infart från Bäckgatan till Blåsippan 1 tilllåts.  
Infart till parkeringen och lastintaget på Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) kan 
då ske från två håll, både via Bäckgatan och via den nya anslutningen till väg 120 och 
Tulpanvägen, medan utfart bara är möjlig via den nya kopplingen till väg 120.  
ÅTGÄRD 3 
Den tredje åtgärden innebär att Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan 
stängs. Åtgärden syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan mellan 
motorfordon och cyklister och fotgängare.  
ÅTGÄRD 3 
Genomfartstrafik förbjuds på Sunnerbogatan mellan Tulpanvägen och Liljegatan. Detta 
görs för att undvika ökade trafikmängder på Sunnerbogatan i samband med att utfarten 
från blåsippan 1 till Bäckgatan stängs. På så sätt måste trafik både från Blåsippan 1, 
men även från bostadsområdet längs Tulpanvägen, som ska söderut, köra ut via väg 
120.

Framtida trafikrörelser vid prognosår 2040 med planerad exploatering

Föreslagna åtgärder
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Omfördelningen tillsammans med den tillkommande trafiken från IKEA:s utbyggnad 
bidrar till en liten ökning av trafikflödet på huvudvägnätet. Det sker även en ökning av 
trafiken på vissa av gatorna som ansluter direkt till IKEA:s verksamhetsområde så som 
Vallgatan öster om Bäckgatan och Ikeagatan. I övrigt sker ingen förändring av 
trafikflödena på lokalvägnätet.  
I förhållande till den totala trafiken på infartsgatorna (väg 120 och Bäckgatan) till 
området är den ökning av trafikflödet som sker som en följd av IKEA:s exploatering 
mycket liten. 
Den största trafikökningen som sker till följd av ökad exploatering och omfördelning i 
nätet sker på Bäckgatan norr om cirkulationen där trafiken beräknas öka med 610 
fordon.

Anslutning till väg 120
Trafiklösningen kommer att bli bättre med den nya anslutningen jämfört med gällande 
detaljplan D112 även om syftet är samma dvs. tillfart för bostäderna väster om 
planområdet och ett alternativ tillfart för Blåsippan 1. Enligt det nya förslaget är 
anslutningen inte i linje med Sunnerbogatan och med genomfartsförbud kommer 
trafiken vara oförändrad på Sunnerbogatan (som idag är genomfartsled). Kommunen 
ska göra åtgärder på Sunnerbogatan (t.ex. chikaner) för att försvåra bilkörningen och 
öka trafiksäkerheten. Det nya förslaget ger ökat naturområde jämfört med gällande 
detaljplanen, eftersom anslutning i linje med Sunnerbogatan behöver mer avstånd från 
Tulpanvägen till väg 120. Detta gör att Tulpanvägen kommer närmare till 
bostadsområdet.  Dessutom större yta planlagt för lokalgata på den gällande 
detaljplanen. Plankartan på detaljplaneförslaget har justerats efter förprojekteringen 

Trafiksituationen vid prognosåret 2040 inklusive tillkommande trafik från IKEAs utbyggnad inom 
Kv. Blåsippan med de trafikomfördelningar de föreslagna åtgärderna ger upphov till.
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för ny anslutning. Gränsen mellan gata och naturmark är ungefär samma som verkliga 
förhållandet. 

Gång- och cykeltrafik

Ny anslutning Tullpanvägen – väg 120. Urklipp från förprojekteringen.

Urklipp från D112. 
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En gång- och cykelväg byggs mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Detta är en viktig 
gång- och cykelförbindelse från Klöxkult och därför kommer cykelkorsningen att 
byggas om. Trafiksäkerheten förbättras även vid Bäckgatans korsning med Vallgatan, 
direkt söder om Rosenstigen och gång- och cykelvägen.  
För att förbättra trafiksäkerheten vid Tulpanvägens anslutning till väg 120 kommer en 
gång- och cykelväg att byggas söder om Tulpanvägen mellan Konvaljvägen och 
Sunnerbogatan. En bestämmelse, x- marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och 
cykeltrafik som finns i den gällande planen Dpl P03/6, tas bort. 
Trafiksäkerheten söder om cirkulationsplatsen kommer att öka eftersom den allmänna 
cykeltrafiken kommer att minska och då minskas risken för konflikter mellan olika 
trafikslag. För att öka tryggheten i tunneln under väg 120 mellan kvarteret Maskrosen 
och Arnolds park föreslår kommunen åtgärder t.ex. belysning. Med ökad trygghet och 
tillgänglighet väljer flera den gång- och cykelvägen till centrum från Maskrosen istället 
via kvartersmark på Blåsippan 1. Föreslagna åtgärder främjar även fotgängare och 
cyklister från Paradiset och Norregåd, som har som målpunkt kvarteret Blåsippan 1, att 
ta tunneln och Tulpanvägen.    

       

Gång- och cykelstråk kring det område som detaljplaneändringen omfattar.

Kommunledningsförvaltningen
2019-02-14

Paul Robertsson Arpine Minasyan
Planeringschef Planarkitekt

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelväg

Ny G/C väg 
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Detaljplan för 

Blåsippan 1 m.fl. 
i Älmhult, Älmhults kommun

Inledning

Orienteringskarta

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig och flexibel detaljplan 
som håller över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt 
som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Blåsippan 1 för att 
verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan 
möjliggöra en ökning upp till 500 arbetsplatser. Syftet med detaljplanen är också att 
möjliggöra en anslutning till väg 120 där korsningen med väg 120 utformas med 
vänstersvängskörfält österifrån.     
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Förändringen av området innebär att IKEA ges möjligheter att fortsätta utveckla sin 
verksamhet i ett bra geografiskt läge utifrån verksamhetens behov. Det innebär närhet till 
andra verksamheter inom koncernen och allmänna kommunikationsmöjligheter, främst Södra 
Stambanan och stations läget. 

Uppdrag
Miljö- och byggnämnden gav 2017-08-21 § 64 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. (den nya fastighetsbeteckningen är 
Blåsippan 1 efter sammanläggningen) Mossastan, Älmhult, Älmhults kommun.

Planprocessen
När kommunen fattade beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan och startade en 
planprocess, beslutade kommunen att detaljplanen ska handläggas med standardförfarande i 
enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet grundades på att förslaget till 
detaljplan är förenligt med översiktsplanen och är inte av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande 
miljöpåverkan.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 25 september till den 28 oktober 2018. Ett 
öppet hus hölls den 3 oktober 2018 i kommunhuset. 
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande. Grunden till 
detta är bland annat att planen kan vara av stor betydelse för allmänheten eftersom ökad 
exploatering möjliggör en ökning upp till 500 arbetsplatser och nära kollektivtrafik som är 
viktigt för regionens utveckling. Anslutning till väg 120 ändrar trafikfördelningen inom 
området, vilket bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.  
Fortsättningsvis handläggs planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen. Detaljplanen antar Kommunfullmäktige. 

IKEA of Sweden 
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Samrådskretsen ändras inte. Kommunen kungör förslaget vid granskning. Kungörelsen anslås 
på kommunens anslagstavla och förs in i ortstidning.
Detaljplanen befinner sig nu i granskningsskedet, vilket innebär att ett förslag till detaljplan 
för andra gången skickas ut till sakägare, myndigheter och andra berörda för att ge dessa 
möjligheter att framföra synpunkter. Under denna tid ges statliga myndigheter, kommunala 
förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter möjlighet att lämna synpunkter. Tidigare 
synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse som bifogas 
planhandlingarna. Planförslaget har reviderats och enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18 
§) ska kommunen, när samrådet är klart, låta detaljplaneförslaget granskas under minst tre 
veckor. 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Planhandlingar
Planhandlingar

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Illustration
 Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen)

Utredningar
 PM - Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21.
 Parkeringsutredning IKEA Älmhult, Ramboll, 2018-09-19.
 Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120, IKEA Älmhult, Ramboll, 2018-12-21 
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult ”Riskutredning av 

transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort”, SWECO 
ENVIROMENT AB, 2018-06-19, 

 MUR (Markteknisk undersökningsrapport) geoteknik, kv. Blåsippan 1, Älmhult 
Tyréns, 2018-11-14. 

 PM – sammanfattning geotekniska förutsättningar kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns, 
2018-11-16. 

 Dagvattenutredning inför detaljplan Blåsippan 1 m.fl., 2019-02-11, Tyréns.
 Gestaltningsprinciper, IDDC/ IKEA of Sweden, Älmhult, 2019-01-29.

Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner. 
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Planförutsättningar
Översiktsplan
I översiktsplanen, anges markanvändningen inom planområdet som blandad bebyggelse med 
oförändrad användning inklusive mindre förtätning. 
Blandad bebyggelse är bebyggelse där bostäder ingår eller kan ingå. Kontor, handel, skolor, 
vårdcentraler, idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre fritidsanläggningar 
ingår också i markanvändningen blandade bebyggelsen.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen då 
syftet är blandad bebyggelse som går att kombinera med bostäder.

      Urklipp från översiktsplanen. 

PLANOMRÅDET
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Gällande detaljplaner
Inom planområdet

- Dpl P91/26, (D 29 kommunens nummer ) Detaljplan för kv. Blåsippan m. fl. Älmhult, 
Älmhults kommun. Genomförandetiden har gått utt. Planen möjliggör lager 
(möbeltest) i den delen som är gällande och som är inom det nya planområdet. 

Urklipp från D 29. 
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- Dpl P03/6, (D 112 kommunens nummer) Detaljplan för kv. Blåsippan 4 m. fl. 
Älmhult, Älmhults kommun. Genomförandetiden har gått utt. 

Planen möjliggör kontor, gata och anslutning till väg 120 (Hallandsväg). Planförslaget innebär 
att Tulpanvägen utgår som gata och överförs till Blåsippan 4. Från Hallandsvägen (väg 120), i 
linje med Sunnerbogatan, byggs en ny anslutning. Denna kommer då att ersätta Tulpanvägen 
som tillfart för bostäderna väster om planområdet och bli alternativ tillfart för Blåsippan 4 för 
trafik till och från ”Traryds hållet”.    

Urklipp från D112. 
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- Dpl P12/1, (D 159 kommunens nummer) Detaljplan för kv. Blåsippan 6 m. fl. 
Älmhult, Älmhults kommun. Genomförandetiden har gått ut. Planen möjliggör kontor 
i den delen som är inom det nya planområdet.  

c 
Urklipp från D 159. 
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- 0765- P85/9, (A121 kommunens nummer) Del av kv. Blåsippan m.fl. Genomförandetiden har 
gått ut. Planen möjliggör park, plantering, gata i den delen som är gällande och som är inom 
det nya planområdet.   

- 07-ÄLS-525, (A 33 kommunens nummer) Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen 
för Klöxhultsområdet m.m. i Älmhults köping. Planen möjliggör park, plantering, gata i den 
delen som är gällande och som är inom det nya planområdet.   

Urklipp från A 121. 

157



GRANSKNINGSHANDLING

2019-02-08

10(46)

Utanför planområdet 
- Dpl P 85/9, (A 121 kommunens nummer). Del av kv. Blåsippan m.fl. i Älmhult, 

Älmhults kommun.
- 07 ÄLS-382, (A 22 kommunens nummer). Förslag till ändring och utvidgning av 

stadsplanen för Klöxhultsområdet m.m. i Älmhults köping.

Plandata
Planområdet ligger ca 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och omfattar ca 48 000 m2 

för kvartersmark och ca 3700 m2 för Tulpanvägens anslutning till Hallandsvägen. 
Planområdet begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd 
gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet 
av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.
Marken inom fastigheten Blåsippan 1 (Tidigare Blåsippan 3 och 4) ägs av IKEA Property AB. 
Den del av mark som planläggas för Sunnerbogatans anslutning till väg 120 ägs av Älmhults 
kommun.

Pågående markanvändning
Inom planområdet ligger kontorshus, i vilka Ikea of Sweden har sina verksamheter. 
Parkeringsytor finns norr- och dels söder om Tulpanvägen (inom fastigheten Blåsippan 1). 
Inom kvartersmark finns ett planterat område utmed Sunnerbogatan, mellan verksamheten 
inom planområdet och bostadsbebyggelsen. Södra delen av planområdet är grusbelagd yta.   

Urklipp från A 33. 
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1.Väg 120 och parkeringar norr om 
Tulpanvägen.

2. Cykelparkeringar mot huvudentrén, 
söder om Tulpanvägen. 

3. Tulpanvägens anslutning till Bäckgatan. 4. Sunnerbogatans och Tulpanvägens 
korsning.

5. Planterat område mellan Sunnerbogatan 
och IKEAs kontorsbyggnader.

6. IKEAs kontorsbyggnader. Vy från 
Sunnerbogatan.
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Natur och topografi

Planområdet är till största delen ianspråktaget för sitt ändamål och marken är hårdgjord. 
Nordväst om Blåsippan 1, som ska planläggas för Tulpanvägens anslutning till väg 120, 
består av naturmark och gata. 

Geotekniska och hydrologiska förhållanden
Markytan inom fastigheten Blåsippan 1 består till största delen av plana ytor med marknivåer 
varierande mellan ca +139 m till +141 m, där den norra delen är högst belägen. Området som 
är planlagt som allmän platsmark för väganslutning har större lutning med marknivåer 
varierande mellan ca +142 m till +149 m (höjdsystem RH 2000).
En markteknisk undersökning utförts för att klargöra geotekniska, hydrologiska och 
miljötekniska förhållanden inom fastigheten Blåsippan 1 för planerad exploatering. 
Utredningen beskriver även uppskattad omgivningspåverkan i samband med exploateringen 
och åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan. 

Utförd undersökning visar att områdets ytliga jordlager består till största delen av 
fyllningsjord (mulljord och stenig grusig sand), därunder påträffas organiska massor (torv och 
gyttja) som vilar på friktionsjord (sand och sandmorän). Större delen av området har 

7. Busshållplatsen och den nya 
kontorsbyggnaden. Vy från Bäckgatan.

8. IKEAs nya kontorsbyggnader. Vy från 
Bäckgatan.

9. Fastigheten Blåsippan 3 efter rivningen 
av lagerbyggnaden.

10. En tidigare planlagd gång- och cykelväg 
mellan kv. Blåsippan och kv. Gärdet.
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bebyggts. I samband med detta har området fyllts ut med fyllnadsmassor för att kunna 
bebygga området. 

Grundvattenmätningar har utförts i 4 punkter. Utförda mätningar visar att grundvattenytan är 
något högre i norra delen av området. Grundvattenytan är avläst ungefär i nivå med underkant 
av påträffad torv. De lågt avlästa grundvattennivåerna kan bero på att det enligt höstsäsong, 
när utfördes mätningen är låga grundvattennivåer. Eftersom omgivande område är tätbebyggt 
kan grundvattennivåerna också vara påverkade av permanent grundvattensänkning i form av 
avledning eller dränering.

Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd 
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.

Hälsa och säkerhet
Buller
Planen möjliggör utökning av kontorslokaler som saknar krav på ljudnivå vid fasad. Däremot 
finns gällande krav på inomhusvärden för buller, vilket regleras i bygglovet.

Farligt gods
Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods.

Radon
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet enligt SGU:s kartunderlag. 
Markstrålningen (gammastrålningen) är direkt förknippad med uranhalten i berggrunden och 
därmed också radon. Uranhalten tyder på att planområdet är ett normalriskområde vad gäller 
radon. Förenklat kan man säga att uraninnehållet i berggrunden sönderfaller till bly, radium 
och slutligen radon. Det är därför vi kan se ett samband mellan uran och radon. 
Mätning av markradon har utförts se MUR geoteknik (2018-11-16) som visar att 
markradonhalten i området varierar mellan 4-14 kBq/m3. Markförhållandena bedöms därför 
generellt i området motsvara normalradonmark. Enligt Boverkets konstruktionsregler (BFS 
1993:58) ska byggnader som uppförs på normalradonmark ges ett radonskyddande utförande.  
Generaliserade gränsvärden enligt BFR R85:1988 är följande: < 10 kBq/m3  Lågradonmark, 
10-50 kBq/m3 Normalradonmark, > 60 kBq/m3 Högradonmark. 
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Markföroreningar
Planområdet innehåller ett förorenat område med måttlig risk enligt Länsstyrelsen Kronobergs 
kartlager med potentiellt förorenade områden. Det har tidigare bedrivits verkstadsindustri på 
platsen. Området är redan försedd med IOS kontorsbyggnad. Vid eventuella framtida 
rivningsarbetena ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten för markföroreningen.  

Planområdet

Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten

Karta från Länsstyrelsens WebbGIS som 
visar Potentiellt förorenade områden
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Skred- och rasrisk
Befintliga naturliga slänter inom fastigheten har en flack lutning och ras- och skredrisk 
föreligger inte. Däremot krävs att de organiska massorna byts mot utfyllnadsmassor för att 
byggnader inte ska påverkas av sättningsskador. Schaktarbeten kan eventuellt orsaka ras och 
deformationer i marken. Detta ska undvikas genom att spontning utförs för de större och 
djupare schakterna och genom utförande av tillräckligt flack släntlutning i övriga schakter. 

Stads- och landskapsbild
Planområdet är redan exploaterat. Utbyggnaden av området kommer att innebära en 
förändring av stads- och landskapsbild.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger på cirka 1 km avstånd från centrum med offentlig och kommersiell 
service. 

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Området ligger cirka 500 meter från Älmhults station vid Södra Stambanan med mycket goda 
kommunikationer med såväl lokal, regional och nationell trafik med tåg och buss. 
Stadsbussen går via Bäckgatan. Det finns en busshållplats vid Bäckgatan, mellan de nya och 
gamla byggnaderna inom fastigheten Blåsippan 1.

Biltrafik
Huvudinfarten till planområdet och parkeringsplatser är från Bäckgatans norra del. Den delen 
av Bäckgatan, vid cirkulationen och korsningen med Tulpanvägen, har under morgon- och 
eftermiddagsarbetspendlingen en del problem gällande köer, korta avstånd mellan korsningar 
(otydlig trafiksituation) samt konflikter mellan gång-, cykel och biltrafikanter.  

Gång- och cykeltrafik
Det förekommer mycket gångtrafik mellan kontorshuset inom kv. Blåsippan och Ikeas övriga 
verksamheter öster om Bäckgatan. Fotgängarna korsar i stor utsträckning Bäckgatan mittför 
anslutningen till Tulpanvägen. Trafiksäkerheten behöver förbättras för gång- och 
cykeltrafikanter.  
Söder om planområdet fins i öst/västlig riktning en gång- och cykelväg mellan Rosenstigen 
och Bäckgatan. Denna gång- och cykelväg använder skolbarn för att cykla till 
Klöxhultsskolan. Gång- och cykelvägen är planlagd men inte byggt. Området är gräsbevuxen 
yta idag (se bild 10). Bäckgatans korsning med Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och 
gång- och cykelvägen, har också dålig trafiksäkerhet.   

Parkering
Det finns cirka 255 parkeringsplatser inom planområdet (se parkeringsutredningen). 

Teknisk försörjning och ledningar
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Fastigheten är ansluten till kommunalt dricksvatten-, spillvatten- och dagvattennätet. 
Byggnaderna är anslutna till fjärrvärmenätet. E.ON Energidistribution AB, E.ON Gasol 
Sverige AB, E.ON Värme, Scanova och Telenor-Accessnät, Telarco AB, IKEA IT AB-
Produktion, Trafikverket har ledningar och anläggningar inom området. Ett u-område läggs, 
som säkerställer att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 
                                                                                  

Planförslaget
Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel detaljplan som håller 
över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det 
behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar för att verksamheten ska kunna fungera 
effektivt. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en anslutning till väg 120 där 
korsningen med väg 120 utformas med vänstersvängskörfält österifrån.       

Föreslagen markanvändning

Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen.

Användning av allmänna platser
- GATA = Lokaltrafik som omfattar en lokalgata med anslutning till väg 120. 
- NATUR = Natur som omfattar ett område söder om lokalgatan, som kan möjliggöra 

fördröjning av dagvatten från gatan.
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Användning av kvartersmark
- E =Tekniska anläggningar (anläggningar för distribution eller omvandling av 

elektricitet, värme, vatten, avlopp eller annan teknisk anläggning). 
- E1=Transformatorstation.
- E2=Tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning.
- K = innebär kontor, tjänsteverksamhet och konferensverksamhet. 
- P = Innebär ytparkering utan skyddsavstånd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- P1 = innebär övriga parkeringar, t.ex. parkeringshus som kan byggas med 10 meter 

skyddsavstånd från Hallandsvägen. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt.

Egenskapsbestämmelser

Utformning av allmän platsmark
Norr om Sunnerbogatan kommer att en del av Tulpanvägen byggas om för anslutning till 
väg120.   
Dagvattenfördröjning ska anordnas inom naturmark. 

Utformning av kvartersmark
Utnyttjandegrad
Planförslaget reglerar inte utnyttjandegraden. Utnyttjandegraden begränsas av området som 
har byggrätt. 

Begränsningar i markens utnyttjade
Prickmark = innebär att byggnader inte får uppföras. 6 meter prickmark planeras längs med 
Hallandsvägen och Bäckgatan. Med hänsyn till intilliggande bostäder planeras bredare 
prickmark (10–20 meter) mot kvarteret Backsippan, Konvaljen och Gärdet.

Utförande
b1 = innebär att marken får byggas under med körbart bjälklag med samma höjd som färdigt 
golv exklusive markfyllnad. Denna bestämmelse säkerställer en förbindelse mellan 
byggnaderna i källarplan.
b2 = innebär att minst 25% av fastighetsarea ska vara genomsläpplig. 

Höjd på byggnader
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Byggnadshöjden regleras med avseende på utformning eller för att säkra ljusinsläpp på 
intilliggande fastigheter. 

Planen reglerar byggnadshöjden med ”högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan”. 
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan begränsar byggnadens byggnadshöjd så 
att denna anpassas till sin omgivning. Med detta sätt uppnås en säkrare reglering eftersom 
området är stort och har varierande marknivåer. 
På Bäckgatan varierar höjden mellan +140,31 till +140,36 (med höjdsystem RH 2000).
Färdig golvnivå (våning 1) för samtliga byggnader är +141,25. Högsta byggnadshöjd i meter 
över angivet nollplan är +153 mot kvarteret Backsippan och Gärdet, +144 söder om 
Hallandsvägen och +158 övriga delar av planområdet.

Byggnadsstadgan 1947 (som lägger till grund för vårat moderna samhälle), förklarar 
byggnadernas höjd i relation till avstånd: att byggnad som inte sammanbygges eller kan 
förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, ska inte läggas på mindre 
avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna 
största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader i 
samma tomt ska inte vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.   

Stängsel och utfart
In- och utfartsförbud planeras längs med Hallandsvägen, cirkulationsplatsen och längs med 
Bäckgatan till Tulpanvägens infart. 

Administrativa bestämmelser
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 
Gatukostnadsersättning 
Exploateringsavtal
u = Innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Inom 
området får det inte förekomma plantering av träd men mindre buskar accepteras dock.
u1 = Innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar för att 
säkerställa befintliga ledningar.  Denna bestämmelse kommer att inte gälla inom området efter 
omprövning av ledningsrätt och flytt av ledningar.

Stads och landskapsbild 

Älmhults kyrka, 150 meter norr om planområdet, ligger på ett område som är cirka 4 meter 
högre än vid planområdet (söder om Hallandsvägen) och är vid tornet 44 m hög. Kyrkan är i 
övriga delar ca 14 m hög. 
Mellan begravningsplatsen och Blåsippan 1 finns den högt trafikerade Hallandsvägen (väg 
120) och delvis trädplanterad bullervall. Detta gör att Älmhults kyrka med begravningsplats 
upplevs avskilda från det aktuella planområdet.     
Planen utökar byggnadshöjden från 11m till 16,75m (över angivet nollplan).
För att minska insynen från begravningsplatsen ska kommunen/exploatören plantera träd 
längs hela bullervallen. 
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Området närmast Sunnerbogatan och Rosenstigen kommer att förändras genom att 
kontorsbebyggelsen kryper närmare. Planen utökar byggnadshöjden från 11m till 16,75m 
(över angivet nollplan).

Ikea Värdshuset. Vy från Älmhults kyrka. Ikea of Sweden. Vy från begravningsplatsen.

Ikea of Sweden, Hallandsvägen och Älmhults kyrka

167



GRANSKNINGSHANDLING

2019-02-08

20(46)

Illustrerad vy från Sunnerbogatan

Illustrerad vy från Bäckgatan, Ikea of Sweden entré.
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Figuren nedan visar hur förhållanden ser ut mellan Ikeas planerade kontorsbyggnader och 
närmaste bostadsbebyggelse. 

Plan som visar sektionslinjerna.
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Sektioner mellan Ikeas planerade kontorsbyggnader och närmaste bostadshus.

Illustrerad vy från korsningen Sunnerbogatan och Rosengatan.

Illustrerad vy från Sunnerbogatan.

Grönstruktur 
IKEA of Sweden har tagit fram gestaltnings principer för området. Från 
gestaltningsprinciperna framgår bland annat en grön buffertzon mellan bostadsbyggnader och 
IKEAs kontorsbyggnader. En naturlig övergång i skala skapas genom att byggnaderna stegar 

172



GRANSKNINGSHANDLING

2019-02-08

25(46)

från småskaliga bostadshus till en lägre kontorsdel (länken) och storskalig kontorsbyggnaden. 
En ny entré ut mot Bäckgatan skapas som en välkommande och aktiv plats. 

 

           
Illustrationer från ”Gestaltningsprinciperna”
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Det finns allmänna platser med rekreation- och idrottsmöjligheter som ”Arnolds park” och 
fotbollsplanen, inom cirka 300 meter avstånd från bostadsområdet väster om Bäckgatan
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Gator och trafik

Föreslagna åtgärder för att förbättra trafiken.
Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelväg byggs mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Detta är en viktig gång- och 
cykelförbindelse från Klöxkult och därför kommer cykelkorsningen att byggas om. 
Trafiksäkerheten förbättras även vid Bäckgatans korsning med Vallgatan, direkt söder om 
Rosenstigen och gång- och cykelvägen. 
För att förbättra trafiksäkerheten vid Tulpanvägens anslutning till väg 120 kommer en gång- 
och cykelväg att byggas söder om Tulpanvägen mellan Konvaljvägen och Sunnerbogatan. En 
bestämmelse, x- marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik som finns i den 
gällande planen Dpl P03/6, tas bort. 
Trafiksäkerheten söder om cirkulationsplatsen kommer att öka eftersom den allmänna 
cykeltrafiken kommer att minska och då minskas risken för konflikter mellan olika trafikslag. 
För att öka tryggheten i tunneln under väg 120 mellan kvarteret Maskrosen och Arnolds park 
föreslår kommunen t.ex. belysning. Med ökad trygghet och tillgänglighet väljer flera den 
gång- och cykelvägen till centrum från Maskrosen istället via kvartersmark på Blåsippan 1. 
Föreslagna åtgärder främjar även fotgängare och cyklister från Paradiset och Norregåd, som 
har som målpunkt kvarteret Blåsippan 1, att ta tunneln och Tulpanvägen. IKEA har 
intentioner att förbättra gångkopplingar mellan IoS och parkeringar inom kvarteren Ikea, 
Värdshuset, Linsen och Skölden med överkapacitet samt till stationen och busshållplatser.    

G/C väg Trafiksäkras 
korsningen 

PLANOMRÅDET
Befintlig 
busshållplats

Anslutning till väg 120

Infart från 
Bäckgatan
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Förbättring av gång- och cykelstråk kring det område som detaljplaneändringen omfattar.

Biltrafik
Anslutning till Hallandsvägen

Kommunen har tagit fram en trafikutredning som visar vilka trafikomfördelningar föreslagna 
åtgärder medför med och utan utökad exploatering för prognosår 2040.  Utredningen utreder 
också korsningsalternative där korsningen med väg 120 utformas med vänstersvängskörfältet 
österifrån (se även PM - Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21). Detta alternativ 
föreslås i detaljplanen. 
Detaljplanen för Kv. Blåsippan 1 m.fl. möjliggör för en utbyggnad av parkeringen i form av 
ett p-dock/p-garage. IKEA har idag inga planer på att genomföra detta, men eftersom 
detaljplanen medger det har det lagts som en förutsättning för hur trafiken efter IKEAs 
utökade exploatering alstras och fördelar sig.    

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelväg

Ny G/C väg 

Norregård 

Maskrosen
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Föreslagna åtgärder

Följande åtgärder föreslagits och utreds:
1. Ny anslutning mellan Tulpanvägen och väg 120, där korsningen med väg 120 

utformas med vänstersvängskörfält.
2. Förbjuden utfart från kv. Blåsippan mot Bäckgatan (i Tulpanvägens förlängning), 

d.v.s. endast infart från Bäckgatan blir tillåten.
3. Tulpanvägens östra anslutning mot Bäckgatan stängs.
4. Genomfartsförbud på Sunnerbogatan.

ÅTGÄRD 1 
Den nya korsningen skapar en ny anslutning till både Blåsippan 1 men också till bostäderna 
kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen. Syftet är att avlasta Bäckgatan, för att förbättra 
trafiksituationen där, men även Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger förbättrad 
tillgänglighet till bostadsområdet kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan, samtidigt som 
Sunnerbogatan avlastas, vilket leder till förbättrad trafiksäkerhet och bullersituation där. 

ÅTGÄRD 2 
I dagsläget är anslutningen från Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) till Bäckgatan 
öppen för trafik i alla riktningar. För att skapa en tydligare och säkrare trafiksituation på 
framförallt Bäckgatan föreslås anslutningen enkelriktas så att bara infart från Bäckgatan till 
Blåsippan 1 tilllåts.  
Infart till parkeringen och lastintaget på Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) kan då ske 
från två håll, både via Bäckgatan och via den nya anslutningen till väg 120 och Tulpanvägen, 
medan utfart bara är möjlig via den nya kopplingen till väg 120.  

ÅTGÄRD 3 
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Den tredje åtgärden innebär att Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan stängs. 
Åtgärden syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan mellan motorfordon och 
cyklister och fotgängare.  

ÅTGÄRD 3 
Genomfartstrafik förbjuds på Sunnerbogatan mellan Tulpanvägen och Liljegatan. Detta görs 
för att undvika ökade trafikmängder på Sunnerbogatan i samband med att utfarten från 
Blåsippan 1 till Bäckgatan stängs. På så sätt måste trafik både från Blåsippan 1, men även från 
bostadsområdet längs Tulpanvägen, som ska söderut, köra ut via väg 120.

Korsningen Bäckgatan och Vallgatan
Kommunen ska vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid korsningen Bäckgatan och 
Vallgatan. 

Framtida trafikrörelser vid prognosår 2040 med planerad exploatering
De föreslagna åtgärderna innebär att såväl befintlig som tillkommande trafik på gatorna kring 
kv. Blåsippan, samt på gatunätet öster om Bäckgatan fördelas om. Omfördelningen av 
trafiken (med den planerade utbyggnaden av IKEA:s verksamhet i kv. Blåsippan) beräknas 
medföra en minskning av trafiken med ca 1000 fordon/dygn på Bäckgatans södra anslutning 
till väg 120. Den största ökningen beräknas uppstå på Bäckgatans norra anslutning till 
cirkulationsplatsen, där trafiken beräknas öka med ca 600 fordon/dygn. I övrigt sker ingen 
förändring av trafikflödena på lokalvägvätet. 
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Parkering
Om man ser till hela det område där Ikea är etablerat, som kv. Lansen, Skölden, Blåsippan, 
Värdshuset och Ikea kan antal parkeringsplatser vara tillräckligt för Ikeas olika verksamheter. 
Man får dock acceptera ett visst gångavstånd mellan parkering och arbetsplats. Detaljplanen 
Blåsippan 6 m.fl. möjliggör parkeringshus i två våningar öster om Bäckgatan. 
Denna detaljplanen ger också möjlighet till ett parkeringshus. Med anledning av den stora 
andel anställda inom området som pendlar med tåg är den kommunala p-normen inte 
applicerbar utan en särskild parkeringsutredning har genomförts (se parkeringsutredningen).

 Parkeringarna på området 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheterna Blåsippan 1 ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Fastigheten är ansluten till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet. 
De dag- och spillvattenledningar som i dagsläget går över parkeringen och fortsätter över 
Hallandsvägen föreslås läggas om. Förslaget är att lägga dessa ledningar nedanför slänten 
längs Hallandsvägen fram mot rondellen för att sedan vika av längs med Bäckgatan. 
Anslutningspunkten till kommunala dag- och spillvattenledningar kommer därmed att flyttas.
De kommunala dag- och spillvattenledningar som ligger kvar i Tulpanvägen ska överlåtas till 
fastighetsägaren (se bilden nedan). 
Sprinkler får inte kopplas direkt till det kommunalt vattennät.

Bedömda trafikflöden 2040 inklusive utbyggnad av IKEA of Sweden och med ny utformning. 
Relativa tal (+/-) avser förändrade flöden med år 2040 utan exploatering och ny utformning. 
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Föreslag till flytt av kommunala dag- och spillvattenledningar.

Dagvattenhantering
Fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor krävs. Fördröjning ska ske inom den egna 
fastigheten innan vattnet förs vidare till det kommunala ledningsnätet. Dagvatten från 
parkeringsytor ska renas innan det når det kommunala ledningsnätet. Dagvattenhantering får 
inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 120.
En dagvattenutredning har tagits fram med förutsättningen att utflödet till befintligt 
dagvattennät inte får överstiga 5l/sHa och att man på fastigheten ska klara av att fördröja ett 
20-årsregn. Även 100-årsregn redovisas i utredningen. 
Utredningen presenterar två scenario, en med maximal exploatering den andra med IKEAs 
förslag till expansion.  Dagvattenutredningen visar flera alternativa lösningar för 
omhändertagande av dagvatten som till exempel med underjordiskt magasin, lösning med 
sedumtak, öppna diken/dammar eller makadamfyllda diken/dammar.
Befintlig dagvattenhantering inom kvarteret Blåsippan 1 redovisas i dagvattenutredningen.
SCENARIO 1 (Ikeas förslag till expansion)
Dagvattenutredningen visar att det krävs en fördröjningsvolym på 800 m3 för att hantera 
dagvattnet som uppkommer vid ett 20-årsregn och på ca 1600 m3 för att hantera dagvattnet 

Ny dag- och spilvattenledning

Ny dag- och spillvattenledning

Befintliga förre detta kommunala dag- 

och spillvattenledningar i Tulpanvägen, 

som överlåtas till fastigheten Blåsippan 1.
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som uppkommer vid ett 100-årsregn. För områden där det råder platsbrist är underjordiska 
magasin ett alternativ. Sedumtak är ett bra komplement till de olika lösningarna då det 
fördröjer en viss mängd dagvatten, men det minskar inte omfattningen på magasin.
SCENARIO 2 (Maximal exploatering)
Dagvattenutredningen visar att det krävs en fördröjningsvolym på 1850 m3 för att hantera 
dagvattnet som uppkommer vid ett 20-årsregn och på ca 3550 m3 för att hantera dagvattnet 
som uppkommer vid ett 100-årsregn. För detta alternativ är ett underjordiskt magasin i form 
av kassetter eller betong rekommenderat. Möjlig placering av underjordiska magasin är 
antingen i kvarvarande prickmark eller under byggnad. På grund av platsbrist kan behov av en 
pumpstation förekomma. Detta för att möjliggöra avledning av dagvatten vidare till 
kommunens servisanslutning.

        

Kommunen har ställt krav på att minst 25% av fastigheten ska vara genomsläppligt. 
Innan startbesked får ges i bygglovet ska lösning för dagvattenhantering redovisas.

Avfallshantering
Avfallshantering ska och kan lösas inom den egna fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.

SCENARIO 1: Översiksbild över förslag 
på möjlig framtida dagvattenhantering 
med underjordiska magasin för planerad 
byggnation. 

SCENARIO 2: dagvattenberäkning för 
maximal exploatering av området  
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El
Området ansluts till elnätet och E.ON har områdeskoncession i Älmhults centralort. Den 
kundägda stationen (ÄHTÖ901) omplaceras och kommer närmare till Sunnerbogatan. 

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i området. Ny fjärrvärmeservis kommer att gå in via östra sidan 
fastigheten.

Elektroniska kommunikationer
Fibernätt finns utbyggt i Älmhult tätort och planområdet kan anslutas till nätet.

Geotekniska frågor
En mrkteknisk undersökning har tagit fram som visar att torv och gyttja förekommer i 
jordlagren inom fastigheten Blåsippan 1. Detta medför att åtgärder krävs för grundläggning av 
byggnader inom fastigheten. För byggnader med maximalt 3-4 plan inklusive källare bedöms 
grundläggning kunna ske genom plattgrundläggning. För byggnadsdelar utan källarplan kan 
grundläggning via pålar bli aktuellt inom vissa delar av området om det bedöms som 
ekonomiskt fördelaktigt jämfört med utskiftning av organiskt material. Eventuella pållängder 
bedöms enligt utförda sonderingar till mellan 5-10 m. Vid bygglovsprövning av utbyggnad 
skall en markundersökning redovisas.

Om det krävs en tillfällig sänkning av grundvatten under någon del av byggskedet ska 
sättningskontroll av bland annat omkringliggande byggnader ske före, under och efter 
byggnation. Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. Detta enligt 
miljöbalken 11 kap. §12. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken 11 kap. §9.

Källarplanet ska utformas så att permanent grundvattensänkning undviks.

Konsekvenser
Behovsbedömning
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. 

Ställningstagande
Utifrån detta kapitel, konsekvenser, och bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon MKB att upprättas.

Konsekvenser för natur och vattenområden
Riksintressen och skyddade områden
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Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. Planens 
genomförande bedöms varken påverka miljökvalitetsnormer för vatten eller för luft. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses 
inte medföra så stora mängder ökad trafik att miljökvalitetsnormen påverkas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Om statusen på någon miljökvalitetsnorm för en vatten- eller grundvattenförekomst är hög 
eller god får denna inte försämras. Skulle statusen vara måttlig, otillfredsställande eller dålig 
ska åtgärder vidtas för att höja statusen på vatten- eller grundvattenförekomsten. Potentiellt 
förorenat dagvatten från parkeringsytor kan sannolikt kunna hamna i Drivån. Det finns även 
en sannolikhet att miljökvalitetsnormen för den södra delen av Älmhultsåsen påverkas.

Miljökvalitetsnormerna för Drivån och södra delen av Älmhultsåsen redovisas nedan.

Status för södra delen av Älmhultsåsen:

Status idag Kvalitetskrav Risk att status inte 
uppnås 2021

Kemisk status God God 2021 Ingen risk
Kvantitativ status God God 2021 Ingen risk

Status för Drivån
Status idag Kvalitetskrav Risk att status inte 

uppnås 2021
Ekologisk status Måttlig God 2027 Risk
Kemisk status Uppnår ej god God kemisk 

ytvattenstatus
Risk

Bedömning
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp inklusive dagvatten. Detaljplanen innebär att 
dagvatten från parkeringsytor ska fördröjas och renas innan det släpps till kommunens 
ledningsnät. Risk för påverkan på miljökvalitetsnormerna för både Drivån och 
grundvattenförekomsten i södra Älmhultsåsen bedöms därför inte förekomma. Se 
dagvattenutredningen. MKN (miljökvalitetsnormen) bedöms inte påverkas av förslaget. 
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Hälsa och säkerhet
Buller
En av åtgärderna för att minska trafikpåverkan inom villaområdena är genomfartsförbud på 
Sunnerbogatan. I trafikutredningen har trafiksituationen utretts vid prognosåret 2040 med en 
ny utformning och planerad exploatering som visar att trafiken blir oförändrad på 
Sunnerbogatan och övrigt på lokalvägnetet. 
Trafikmätningar som har genomförts av Tyréns och Älmhults kommun visar 260 fordon/dygn 
(vardagsmedelsdygnstrafik) på Sunnerbogatan. Skyltad hastigheten är 40 km/h. Avståndet 
från Sunnerbogatans mitt till närmaste byggrätt inom bostadsbebyggelse är 10 meter (6+4). 
Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad inte 
överskrider 60 dBA idag. Med omfördelning av trafikrörelser i och med en ny utformning 
beräknas vardagsmedelsdygnstrafik på Sunnerbogatan vid prognosåret 2040 att bli 
oförändrad, 260 fordon/dygn. Detta betyder att dygnsekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad blir oförändrad. 

Trafiken på Tulpanvägen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen är idag ca 150 
fordon/dygn (enligt uppgifter från tekniska förvaltningen) ökar med 844 + 20 (tung fordon) 
fordon/dygn men är under 1220 fordon dygn. Skyltad hastighet är 40 km/h. Avståndet från 
Tulpanvägens mitt till närmaste byggrätt inom bostadsbebyggelse är minst 20 meter. 
Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad inte 
överskrider 60 dBA vid prognosåret 2040.      
  

184



GRANSKNINGSHANDLING

2019-02-08

37(46)

Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller. Den röda punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid 
bostadsfasad längs med Sunnerbogatan och den blåa punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid 
bostadsfasad längs med Tulpanvegen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen. 

Farligt gods

SWECO ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder 
för farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. 

Planerade verksamheter ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd och därför behövs det 
inga byggnadstekniska skyddsåtgärder. Mellan befintliga parkeringsplatsen och 
Hallandsvägen finns ett räcke som hindrar avåkning ner mot parkeringen.

Vid planering av parkeringshus ska det finnas 10 meter skyddsavstånd från väg 120 om 
platsanpassad riskutredning inte görs för området och inga riskreducerande åtgärder 
redovisas. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt.

Dike/slänt Skyddsavståndet mäts från dikets 
mitt/släntfot
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Om kontorsbyggnader planeras närmare än 40 meter från väg 120 ska byggnadstekniska 
skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad bebyggelse inte ska 
betraktas som känslig bebyggelse.
• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. Om det 
inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis kraftigt ökade 
driftskostnader, försämrad luftkvalitet).
• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, men entréer 
kan även vara placerade på sida mot transportleden.
• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst 
brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med specialverktyg för 
rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som vetter mot transportleden.

Markföroreningar
Området är redan försedd med byggnad (IOS kontorsbyggnad) därför är det viktigt att vid 
eventuella framtida rivningsarbetena tas hänsyn till det förorenade området (förorenat område 

Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult 
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med måttlig risk enligt Länsstyrelsen Kronobergs kartlager med potentiellt förorenade 
områden) och vidta avhjälpande åtgärder som miljö- och byggnämnden kan godkänna.
Vid anläggande av dammar, om det blir aktuellt är det viktigt att säkerställa att det inte 
förekommer någon förorenad mark vid platsen där grävning ska ske, så att föroreningar inte 
riskerar att spridas nedströms.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ger möjligheter för positiva ekonomiska konsekvenser genom att utnyttja befintliga 
infrastruktur, skapa fler arbetsplatser samt ett effektivt markutnyttjande.

Sociala konsekvenser 
Förslaget ger möjligheter för fler arbetsplatser. Området är centralt och nära till 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Förslaget ger förbättringsmöjlighet för gång- och 
cykelvägar både på Tulpanvägen och Rosenstigen. 

Fastighetskonsekvenser
Fastigheten Blåsippan 3 och Blåsippan 4 har sammanlagts (2019-01-21, akt 0765–1018/32) 
och beteckningen är Blåsippan 1. Detaljplanen innebär att verksamheten kan fortsättas att 
utvecklas på den aktuella platsen.

Överväganden och motstående intressen
Förändringen av området innebär att IKEA ges möjligheter att fortsätta utveckla sin 
verksamhet i ett bra geografiskt läge utifrån verksamhetens behov. Det innebär närhet till 
andra verksamheter inom koncernen och allmänna kommunikationsmöjligheter, främst Södra 
Stambanan och stations läget. 
Förändringen i området kommer att påverka stadsbilden genom en högre exploateringsgrad 
som innebar att verksamheten kommer närmare närliggande fastigheter. I framtagandet av 
detaljplanen har det samhälleliga intresset balanserats mot effekten av att verksamheten har en 
ökad påverkan på närliggande fastigheter. Sammantaget ger planförslaget ur ett 
samhällsnyttoperspektiv ett stort mervärde samtidigt som övrig påverkan hålls så liten som 
möjligt. 

187



GRANSKNINGSHANDLING

2019-02-08

40(46)

Beskrivning av genomförandet
Organisatoriska frågor

Tidplan för genomförande
Genomförande tiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, såsom gator och naturområden.

Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för genomförandet / utbyggnaden av de delar av detaljplanen som utgör 
allmän platsmark. Exploatören ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av 
kvartersmark. 

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Älmhults kommun och IKEA innan detaljplanen 
antas. I exploateringsavtalet framgår att exploatören svarar för förrättningskostnaderna för 
ledningsrätt för VA – ledningar, omprövning av ledningsrätt samt för eventuella flytt av 
ledningar. Exploatören svarar även för omprövning av kraftledning och eventuell flytt av 
ledningen.  
Exploateringsavtalet reglerar bland annat marköverlåtelser och lantmäteriförrättningar, 
utförande och bekostande av anläggningar och villkor under byggtid. 
Exploateringsavtalet ska antas innan detaljplanen antas.
Kommunen svarar för kostnaderna för förbättringsåtgärderna av korsningen Rosenstigen och 
Bäckgatan.

Gatukostnadsersättning 
Kommunen ska ta beslut om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900) 6 kapitlet 24§.  Gatukostnadsersättningen ska gälla för anslutning till väg 120 och 
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om Blåsippan 1). 
Beslut om gatukostnadsersättning ska antas innan detaljplanen antas.   

I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden bestämma att byggnadsarbeten inom 
kvartersmark inte får påbörjas förrän exploatören har betalat ersättning för anslutning till väg 
120 och färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om 
Blåsippan 1) eller har ställt säkerhet för ersättningen enligt PBL (2010:900) 9 kapitlet 37§.  

Anslutning till väg 120
Anslutning till väg 120 ska bekostas genom beslut om gatukostnadsersättning. Ett 
finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan 
detaljplanen förs till antagande.  I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med 
Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. 
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Fastighetsfrågor 

Fastigheten Blåsippan 3 och Blåsippan 4 har sammanlagts (2019-01-21, akt 0765–1018/32) 
och beteckningen är Blåsippan 1. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ägs av 
kommunen.
Det ska skapas en ledningsrätt för de kommunala VA ledningar. Vid eventuella flytt av VA 
ledningar ska ledningsrätten omprövas.
Efter eventuell flytt av de kommunala dag- och spillvattenledningar, de rör som ligger kvar i 
Tulpanvägen, så ska ägandet av dessa överlåtas till fastighetsägaren. Anslutningspunkten till 
kommunala dag- och spillvattenledningar kommer därmed att flyttas.

Fastighetsindelning
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser.
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför 
planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna 
genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området.

Genom planområdets nordvästra del löper en samfälld bygdeväg registrerad som Klöxhult s:1. 
Denna del av planområdet ska utgöra allmän plats i form av gatu- och naturmark. I samband 
med plangenomförandet är avsikten att reglera den del utav samfälligheten Klöxhult s:1, som 
är belägen inom planområdet, till angränsande kommunal mark. Det är också lämpligt att i 
samband med detta undersöka möjligheten att reglera hela sträckningen av bygdevägen då 
fastighetsindelningen kan förbättras och vägområdet och framkomligheten är tryggad i andra 
planhandlingar. 

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska
Inom planområdet
Klöxhult 3:1 Anslutning väg 120, 

trafikförbättrande 
åtgärder, gång- och 
cykelväg, söder om 
planområdet

Fastighetsreglering 
mellan väg och natur

Anslutning väg 120, 
trafikförbättrande 
åtgärder, gång- och 
cykelväg, söder om 
planområdet

Blåsippan 1 gång- och cykelväg, 
söder om 
planområdet, 
kompletterande 
geoteknik, 
dagvattenhantering 
inom fastigheten, 
radonmätning, 
anslutning väg 120, 
parkeringsåtgärder 
(mobilitetsåtgärder), 

ledningsrätt för de 
kommunala VA 
ledningar och 
omprövning av 
ledningsrätt efter 
ledningarnas nya läge.

gång- och cykelväg, 
söder om 
planområdet, 
kompletterande 
geoteknik, 
dagvattenhantering 
inom fastigheten, 
radonmätning, 
anslutning väg 120, 
parkeringsåtgärder 
(mobilitetsåtgärder), 
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eventuella flytt av 
VA ledningar, gång- 
och cykelväg, söder 
om planområdet

eventuella flytt av 
VA ledningar, 
gång- och cykelväg 
söder om 
planområdet

Klöxhult S:1 Fastighetsreglering
Utanför 
planområdet
Backsippan 1
Backsippan 2
Backsippan 3
Backsippan 4
Blåklinten 4
Gärdet 1
Gärdet 2
Gärdet 4
Gärdet 5
Klöxhult 3:1
Konvaljen 1
Konvaljen 2
Konvaljen 3
Rosen 4
Rosen 5
Rosen 6
Violen 2
Violen 3
Violen 4
Vitsippan 1

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av exploatören, vilket regleras i planavtalet. 
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i samband 
med planförslaget bekostas av exploatören. Om distributionsledning för gasol måste flyttas, 
sänkas eller omges med skyddsåtgärder i samband med genomförandet av planförslaget, får 
exploatören svara för de kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder.
Kostnaderna för eventuell flytt av dag- och spillvattenledningar (som i dagsläget går över 
parkeringen och fortsätter över Hallandsvägen) och projektering av detta, ska belasta den som 
begär det.
Så långt som möjligt ska Telias befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge behållas för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Tekniska frågor 
Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid. 

190



GRANSKNINGSHANDLING

2019-02-08

43(46)

Området ska vara försett med brandpostnät enligt VAV P 76. I sammanhanget skall särskilt 
beaktas de krav som stigarledningar ställer på brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att 
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med startbesked. Tillträde för 
räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och 
husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd 
i samband med bygglovsansökan.  
Exploatören ska ta fram nödvändig grundundersökning i samband med bebyggandet av 
området. 
Innan startbesked ges i bygglovet ska lösning för dagvattenhantering redovisas.
Ifall grävning eller avhjälpande åtgärder ska vidtas på den potentiella förorenade platsen ska 
detta anmälas till miljö- och byggnämnden (6 veckor) innan åtgärder vidtas.  

För att säkerställa kablarnas (E.ON) exakta läge i fält måste en kabelvisning beställas innan 
markarbete påbörjas.
Elledning i mark för byggnad eller annan anläggning, får inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner, uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkablar. Inte heller får, utan ledningsägarens medgivande, upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför kablarna, så att reparation och underhåll försvåras.
Minst 5 meter mellan transformationsstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 
ska upprätthållas.
Minsta skyddsavstånd mellan distributionsledningar för gasol och byggnad inom 
tätbebyggelse är 2 meter samt närmsta gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i 
närheten förses med rotskydd.

Medverkande
I arbetet med att ta fram detaljplanen har miljö- och byggförvaltning och tekniska förvaltning 
deltagit. 

Kommunledningsförvaltningen
2019-02-14

Paul Robertsson Arpine Minasyan
Planeringschef Planarkitekt
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Behovsbedömning
Den här checklistan syftar till att indikera om det finns konsekvenser som kan bedömas som 
stora eller betydande till följd av detaljplanens genomförande. 

Behovsbedömning Berörs 
ej

Påverkan Kommentarer

Ingen Liten Måttlig Stor

Riksintressen
Naturvård X

Rörligt friluftsliv X

Kulturmiljövård X

Kommunikationer X

Naturvårdsintressen
Naturreservat X

Natura 2000 X

Biotopskydd X

Natur
Kronobergs natur X

Ängs- och hagmarksinv. X

Våtmarksinventering X

Sumpskogsinventering X

Nyckelbiotopsinventering X

Växt- och djurliv X

Strandskydd X

Påverkan på vatten
Grundvatten X

Ytvatten X

Dricksvattentäkt X

Dagvatten X Planen medger ökad 
exploateringsgrad. Dagvatten 
fördröjas lokalt innan förs 
vidare till kommunalt 
vattennät.
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Kulturmiljö samt stads- 
och landskapsbild
Fornminnen X

Kulturmiljöprogram X

Kulturhistorisk miljö X

Landskapsbild X De gröna ytorna kan minskas 
men förbättras med nya 
planteringar. 

Stads- och bebyggelsebild X Planen medger ökad 
exploateringsgrad.

Hushållning
Befintlig infrastruktur

Mark och vatten

Hälsa
Buller X Dygnsekvivalent ljudnivån vid 

kringliggande 
bostadsbyggnadsfasad inte 
kommer överskrida 60 dBA.

Föroreningar luft, mark, 
vatten

X X 
mark

Lukt X

Radon X

Strålning X

Kraftledningar X

Säkerhet
Trafik X Ingen trafikökning på 

lokalvägnätet. Trafikökning på 
Tulpanvägen mellan 
Konvaljvägen och Bäckgatan.

Explosion X

Översvämning X

Ras och skred X

Trygghet X Förbättras trafiksäkerheten och 
två G/C väg byggs.

Miljö
Miljökvalitetsnormer luft X Detaljplanen bedömas varken 

påverka luft eller vatten.

Miljökvalitetsnormer buller X

Miljökvalitetsnormer vatten X
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Miljömål X Detaljplanen bör bidra till en 
ekonomisk, social och 
ekologisk hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling X Detaljplanen bör bidra till en 
ekonomisk, social och 
ekologisk hållbar utveckling. 
Bland annat genom den 
centrumnära lokaliseringen av 
kontor, nära kollektivtrafik, 
möjlighet att skapa nya 
arbetstillfällen.

Förorenad mark X Det finns ett område med 
måttlig risk under befintlig 
byggnad.

Avfall över tid X

Avfall under byggtiden X

Övrigt
Mellankommunala frågor X

Samlad bedömning

Kommunens bedömning

Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver inte upprättas.
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Detaljplan för Blåsippan 1 m.fl . i Älmhult, Älmhults kommun

Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och fl exibel detaljplan som håller över tid och att möjliggöra en anslutning till 
väg 120.

KEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar för att verksamheten ska kunna fungera 
eff ektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning upp till 500 arbetstillfällen.   

Förändringen av området innebär att IKEA ges möjligheter att fortsätta utveckla sin verksamhet i ett bra geografi skt läge utifrån verksamhetens behov. Det innebär närhet till 
andra verksamheter inom koncernen och allmänna kommunikationsmöjligheter, främst Södra Stambanan.

ORIENTERINGSKARTA

Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen.

Illustrerad vy från korsningen Sunnerbogatan och Rosengatan. Illustrerad vy från Sunnerbogatan

PLANOMRÅDET

IKEA

IKEA
IKEA

Illustrerad vy från Bäckgatan, Ikea of Sweden, entré

195



Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 24 Föreskrifter om strukturerade elektroniska 
format och elektronisk översändning av fakturor – 
remiss Myndigheten för digital förvaltning
Ärendenummer KS 2019/37

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Älmhults kommun har inget att erinra mot Myndigheten för digital 

förvaltnings förslag daterat 2019-01-31.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) vill genom remiss till Älmhults 
kommun inhämta synpunkter på sitt förslag till föreskrifter om strukturerade 
elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor.
Genom att ansluta sig till PEPPOL och fakturera via nätverket säkerställs att 
både leverantör och offentlig organisation lever upp till kraven i e-fakturalagen. 
Förslaget bidrar till en standardisering som även medger att mindre leverantörer 
kan svara på upphandlingar.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
_____
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Remiss: Föreskrifter om strukturerade elektroniska 
format och elektroniskt översändande av fakturor
Ärendenummer KS 2019/37

Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) vill genom remiss till Älmhults 
kommun inhämta synpunkter på sitt förslag till föreskrifter om strukturerade 
elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor.
Genom att ansluta sig till PEPPOL och fakturera via nätverket säkerställs att 
både leverantör och offentlig organisation lever upp till kraven i e-fakturalagen. 
Det blir lätt att göra rätt och förslaget bidrar till en standardisering som även 
medger att mindre leverantörer kan svara på upphandlingar

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/37, 2019-02-05

 Konsekvensutredning avseende föreskrifter om strukturerade elektroniska 
format och elektroniskt översändande av fakturor, DIGG, ärendenr 2019-8, 
klassificerings-ID:1.2

Ärendebeskrivning
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) vill genom remiss inhämta 
synpunkter på sitt förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format 
och elektroniskt översändande av fakturor. Svar på remissen önskas senast 15 
mars 2019.
Den 1 april 2019 blir det genom lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till 
följd av offentlig upphandling obligatoriskt att utfärda, behandla och ta emot 
elektroniska fakturor inom ramen för offentlig upphandling. DIGG bedömer att 
lagen behöver kompletteras med bestämmelser om översändandet av 
elektroniska fakturor, genom föreskrift som meddelas av DIGG. DIGG föreslår 
bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska 
registrera sig i PEPPOL:s (Pan-European Public Procurement On-Line) 
registerfunktion (SML/SMP) och att de ska erbjuda leverantörer översändande 
av elektroniska fakturor via PEPPOL. Vidare föreslås en bestämmelse som 
innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska tillhandahålla en 
fakturaportal. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.
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Älmhults kommun har initierat ett e-handelsprojekt där bland annat hänsyn 
behöver tas till ovan. Genom att ansluta sig till PEPPOL och fakturera via 
nätverket säkerställs att både leverantör och offentlig organisation lever upp till 
kraven i e-fakturalagen. Det blir lätt att göra rätt och förslaget bidrar till en 
standardisering som även medger att mindre leverantörer kan svara på 
upphandlingar utan att det ska innebära en merkostnad för dem. Med all 
sannolikhet kommer anslutningarna innebära merkostnader för kommunen, hur 
stort belopp vet vi inte just nu eftersom förhandlingar med leverantör pågår. Å 
andra sidan innebär e-handelsprojektet i sin helhet att förvaltningarna därefter 
ska handla avtalsprodukter i kombination med att betalningsrutinen för köpen 
blir automatiserade vilket i sin tur innebär att förvaltningarna frigörs från 
arbetsuppgifter och därmed på sikt innebär flera ekonomiska fördelar. 
Mot bakgrund av ovan ställer sig förvaltningen bakom DIGGs förslag till 
föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande 
av fakturor.
Förslag till svar till Myndigheten för digital förvaltning:
Älmhults kommun har inga synpunkter att inkomma med på remissen 
ärendenummer 2019-8.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Att ”Älmhults kommun har inga synpunkter att inkomma med på remissen 
ärendenummer 2019-8.”
 

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Myndigheten för digital förvaltning

198



 

Myndigheten för digital förvaltnings författningssamling  
 

ISSN  

Ansvarig utgivare:  

 

 

Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om 

strukturerade elektroniska format och elektroniskt 

översändande av fakturor 

MDFFS 20XX:X 

      

Beslutade den xx månad 20XX. 

 

Myndigheten för digital förvaltning föreskriver med stöd av 21 § förordningen (2018:1486) 

med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning följande. 

 

Inledande bestämmelser 
1 § I denna föreskrift finns bestämmelser om översändandet av elektroniska fakturor till följd 

av offentlig upphandling. 

      De uttryck som används i föreskriften har samma innebörd som i lagen (2018:1277) om 

elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. 

 

Översändandet av fakturor 
2 § Upphandlande myndigheter och enheter ska vara registrerade i registerfunktionen, Service 

Metadata Publisher (SMP) som tillhandahålls i Pan-European Public Procurement On-Line 

(PEPPOL), för att kunna ta emot elektroniska fakturor.   

 

3 § Upphandlande myndigheter och enheter ska erbjuda leverantörer möjligheten att 

översända elektroniska fakturor via PEPPOL.  

Första stycket tillämpas inte om en leverantör och en upphandlande myndighet eller enhet 

har ingått avtal om att använda en annan standard än den europeiska standarden för 

elektronisk fakturering, med stöd av 4 § andra stycket lagen (2018:1277) om elektroniska 

fakturor till följd av offentlig upphandling. 

 

Översändande genom fakturaportal 
4 § Upphandlande myndigheter och enheter ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal för 

leverantörer.  

 

______________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2019. 

 

På Myndighetens för digital förvaltnings vägnar, 
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1 digg.se  

 

 
 

 

Konsekvensutredning avseende 
föreskrifter om strukturerade 
elektroniska format och 
elektroniskt översändande av 
fakturor 
 

 

Sammanfattning 

 

Den 1 april 2019 blir det genom lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd 

av offentlig upphandling obligatoriskt att utfärda, behandla och ta emot elektroniska 

fakturor inom ramen för offentlig upphandling. Huvudregeln är att fakturorna ska 

överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bedömer att lagen behöver 

kompletteras med bestämmelser om översändandet av elektroniska fakturor, genom 

föreskrift som meddelas av DIGG. DIGG föreslår bestämmelser som innebär att 

upphandlande myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL:s (Pan-

European Public Procurement On-Line) registerfunktion (SML/SMP) och att de ska 

erbjuda leverantörer översändande av elektroniska fakturor via PEPPOL. Vidare 

föreslås en bestämmelse som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska 

tillhandahålla en fakturaportal. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 

2019. 
 

1. Problemet och vad vi vill uppnå 
 

1.1. Krav på elektroniska fakturor i enlighet med europeisk 

standard 

Den 1 april 2019 blir det obligatoriskt för leverantörer som utfärdar fakturor till 

följd av offentlig upphandling att skicka elektroniska fakturor till upphandlande 

myndigheter och enheter. Kravet framgår av lagen (2018:1277) om elektroniska 

fakturor till följd av offentlig upphandling (härefter e-fakturalagen). Med 

”upphandlande myndigheter och enheter” avses upphandlande myndigheter och 

enheter enligt definitionen i respektive upphandlingslag som omfattas av e-

31 JANUARI 2019 ÄRENDENUMMER: 2019-8 
KLASSIFICERINGS-ID: 1.2  
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fakturalagen.1 Vidare avses med elektroniska fakturor ”fakturor som utfärdas, 

översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att 

behandla dem automatiskt och elektroniskt” (2 §). De elektroniska fakturorna ska 

överensstämma med den europeiska standard för elektronisk fakturering som 

Europeiska kommissionen har hänvisat till i Europeiska unionens officiella tidning 

(4 §). Upphandlande myndigheter och enheter är i sin tur skyldiga att ta emot och 

behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för 

elektronisk fakturering (5 §). Parterna får emellertid avtala om att en annan standard 

än den europeiska ska användas för elektronisk fakturering (4 § andra stycket). 

 

Enligt förarbetena till e-fakturalagen syftar övergången till elektroniska fakturor på 

detta område att bidra till ökad digitaliseringsgrad hos myndigheter och samhället i 

övrigt. Den samhällsekonomiska nyttan beräknas uppgå till närmare 1,4 miljarder 

kronor under en sjuårsperiod.2 Störst effektivitetsvinst förväntas offentliga 

fakturamottagare göra, men företagens administrativa kostnader förväntas också 

minska.3 

 

Lagen genomför EU-direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling 

(2014/55/EU). I direktivet föreskrivs att en europeisk standard för elektronisk 

fakturering ska utarbetas (artikel 3.1) och att medlemsstaterna ska säkerställa att 

upphandlande myndigheter och enheter tar emot och behandlar elektroniska 

fakturor som överensstämmer med standarden samt med någon av de syntaxer som 

har offentliggjorts (artikel 7). Offentliggörande sker genom publicering i EU:s 

officiella tidning, vilket alltså bestämmelserna i e-fakturalagen hänvisar till. 

Bestämmelserna i e-fakturalagen genomför direktivet i svensk rätt. E-fakturalagen 

går emellertid utöver direktivets krav eftersom att lagen gör det obligatoriskt för 

leverantörer att utfärda elektroniska fakturor. Något sådant krav på leverantörerna 

finns inte i direktivet. 

 

1.2. Den europeiska standarden 

Den europeiska standarden för elektronisk fakturering (EN 16931-1) publicerades i 

EU:s officiella tidning den 17 oktober 2017. Standarden definierar en semantisk 

datamodell (core invoice data model) innehållande den basinformation som 

vanligtvis används i fakturor. Modellen definierar vidare de affärstermer (business 

                                                           
1 Det vill säga definitionerna i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom 

försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (prop. 2017/18:153 s. 

48). 
2 Prop. 2017/18:153 s. 7-8. 
3 Prop. 2017/18:153 s. 8. 
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terms) som används i modellen. Vad gäller den tekniska strukturen (syntax) hänvisar 

standarden till två internationella standarder för XML-meddelanden: Universal 

Business Language (UBL) 2.1 och UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII). 

Förteckningen med dessa två syntaxer publicerades även den det aktuella datumet i 

EU:s officiella tidning, vilket innebär att upphandlade myndigheter och enheter 

måste kunna ta emot och behandla båda syntaxer. Det bör noteras att UBL är den 

klart dominerande syntaxen för elektronisk fakturering gentemot offentlig sektor i 

Sverige. 

 

1.3. Översändandet av fakturor 

E-fakturalagen ställer krav på att leverantörer ska utfärda elektroniska fakturor och 

att upphandlande myndigheter och enheter ska ta emot dem samt att de ska vara i 

enlighet med den europeiska standarden, under förutsättning att de inte har avtalat 

om att en annan standard ska användas. Däremot framgår inte hur översändandet av 

en faktura ska ske, varken i e-fakturadirektivet eller i e-fakturalagen.4 Av 

förarbetena till lagen framgår att oavsett vilken standard parterna använder bör 

information om översändandet framgå av avtalet.5 En elektronisk faktura kan 

översändas mellan parternas affärssystem på olika sätt, exempelvis via bilateral 

routing mellan parterna, via ett fakturanätverk såsom Pan-European Public 

Procurement On-Line (PEPPOL) eller via en tjänsteleverantör som vidareförmedlar 

fakturor.  

 

En vanlig lösning idag är att en uppkoppling behövs för varje leverantör, dvs. att 

varje varu- och tjänsteleverantör som levererar till offentlig sektor behöver kopplas 

mot den aktuella myndigheten eller enheten. Att etablera en koppling kan innebära 

ett tidskrävande arbete för varje enskild ny leverantör som ska anslutas. Det innebär 

ofta en högre kostnad samt en mer omfattande och tidskrävande administrativ 

anslutningsprocess för både köpare och säljare än vad som är nödvändigt. Kostnaden 

för bilaterala anslutningar är avhängigt ett flertal faktorer, exempelvis val av 

fakturastandard och kommunikationssätt. Den direkta kostnaden för en offentlig 

aktör kan, beroende på transaktionsvolym, röra sig mellan 0 kr till omkring 5 000 kr 

per ansluten leverantör. Därtill kan underhållskostnader tillkomma. Vid byte av 

system för elektronisk kommunikation behöver varje sändande part ändra 

mottagarens adress vilket är tidskrävande och kostnadsdrivande. Det kan även leda 

till att fakturor fördröjs eller inte når fram till mottagarens nya registrerade adress. 

                                                           
4 Det framgår emellertid av 6 § att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om strukturerade elektroniska format och övriga former för elektroniskt 

översändande av fakturor. 
5 Prop. 2017/18:153 s. 23. 
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Ytterligare en konsekvens kan vara inlåsningseffekter till befintliga systemlösningar, 

vilket är negativt för konkurrensen på marknaden och indirekt kan medföra onödiga 

kostnader för upphandlande myndigheter. 

 

De tekniska format som används varierar, datainnehållet kan ibland bli förändrat 

beroende på olika systemförutsättningar och varje uppkoppling måste göras om i det 

fall någon part byter systemstöd. Eftersom att e-fakturalagen inte fastställer eller 

rekommenderar ett sätt för överföring kan flera olika sätt för överföring som idag 

används leva vidare. 

  

Reformen att göra elektroniska fakturor obligatoriska kan leda till väsentliga 

kostnadsbesparingar för offentlig sektor och minskade administrativa kostnader för 

företag. DIGG bedömer dock att en situation med många olika lösningar för 

översändande av elektroniska fakturor, som aktörerna måste förhålla sig till, kan 

leda till att potentialen i besparingarna och de positiva samhällsekonomiska 

effekterna inte utnyttjas fullt ut. Det finns därför ett behov av att klargöra hur 

elektroniska fakturor bör översändas mellan parterna. 

 

1.4. Utfärdande och översändande vid avsaknad av e-

fakturalösning 

Utgångspunkten för elektronisk fakturering är att den görs från system till system. 

Eftersom att e-fakturalagen gör det obligatoriskt att fakturera offentlig sektor 

elektroniskt måste de leverantörer som ännu saknar möjlighet till elektronisk 

fakturering genomföra förändringar i sin verksamhet. Befintliga systemlösningar 

kan behöva anpassas alternativt införskaffas om leverantören helt saknar 

systemlösningar som möjliggör elektronisk fakturering. Enligt en undersökning som 

har genomförts för DIGG:s räkning rör det sig främst om små- och mikroföretag 

som i dagsläget saknar systemstöd för att kunna skapa och skicka en e-faktura.6  Vår 

bedömning är att ett flertal leverantörer inte kommer att kunna fakturera 

elektroniskt via ett affärssystem när kravet börjar gälla. Dessa leverantörer måste 

kunna delta i offentliga upphandlingar trots kravet på elektronisk fakturering. Det 

innebär att det så fort som möjligt bör finnas lösningar på plats som gör det möjligt 

att fakturera också när system till system-fakturering inte är möjlig.  

 

1.5. Behov av komplettering till e-fakturalagen 

DIGG har sammanfattningsvis identifierat att det föreligger primära behov av att 

komplettera e-fakturalagen i två avseenden. Dels behövs ett klargörande om hur 

                                                           
6 Läs mer på: https://www.digg.se/nyheter--publikationer/nyheter/manga-smaforetagare-klarar-

inte-nya-lagkraven-pa-e-faktura 
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elektroniska fakturor bör översändas mellan parterna, dels hur utfärdande och 

översändande ska möjliggöras vid avsaknad av system till system-lösningar. Vidare 

bedömer DIGG att det finns utrymme att underlätta övergången till elektronisk 

fakturering och på så sätt öka möjligheterna att få ut så mycket som möjligt av 

potentialen i reformen.  

 

Kompletteringen av e-fakturalagen kan ha olika former (exempelvis vägledning eller 

föreskrifter) och de olika lösningsalternativ vi har identifierat redogörs för i avsnitt 2 

nedan. Det bör redan nu påpekas att DIGG enligt 21 § förordningen (2018:1486) 

med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning från och med den 1 april 

2019 har möjlighet att meddela föreskrifter för strukturerade format och övriga 

former för elektroniska översändande av den typ av fakturor som nu är aktuella.7  

 

2. Lösningsalternativ och effekterna 
av utebliven reglering 
 

Regelverket som träder i kraft den 1 april 2019 kommer att påverka många 

leverantörer samt upphandlade myndigheter och enheter. Utifrån 

problembeskrivningen ovan kan konstateras att det finns ett behov av att i vissa 

avseenden komplettera e-fakturalagen, vilket i sin tur kan underlätta övergången till 

elektronisk fakturering. Nedan presenteras olika identifierade lösningsalternativ som 

DIGG har utvärderat med utgångspunkt i att övergången ska underlättas, med syftet 

att få ut så mycket som möjligt av potentialen i reformen. Utöver de olika 

lösningsalternativen inleder vi resonemangen med ett nollalternativ, det vill säga att 

ingen åtgärd vidtas. 

 

2.1. Inga åtgärder efter det att lagen träder ikraft 

(nollalternativet) 

Ett alternativ är att helt avstå ifrån att komplettera e-fakturalagen. Regleringen 

skulle då få verka utifrån nuvarande lydelse och endast kompletteras med 

information om de krav som ställs på leverantörer och upphandlande myndigheter 

och enheter. Det innebär att leverantörerna ska utfärda elektroniska fakturor enligt 

den europeiska standarden, om inte annat avtalats, och att upphandlande 

myndigheter och enheter ska kunna ta emot och behandla dem. En konsekvens av 

detta alternativ skulle vara att följderna av lagen fullt ut kan bedömas innan 

eventuella ytterligare åtgärder vidtas. DIGG bedömer emellertid redan nu, mot 

bakgrund av problembeskrivningen ovan, att det finns behov av att komplettera 

                                                           
7 Se mer om bemyndigandet under avsnitt 4. 
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bestämmelserna i e-fakturalagen (formen för komplettering diskuteras i alternativen 

nedan). Därför bedöms inte detta alternativ vara ändamålsenligt. Nollalternativet 

riskerar att leda till att övergången till elektronisk fakturering kommer att gå 

onödigt långsamt, trots lagkravet. Även om lagen skiljer på upphandlingar som 

påbörjas före respektive efter den 1 april 2019 kommer troligtvis en kvarvarande 

osäkerhet råda kring hur man säkerställer att de fakturor som man skickar till 

offentlig sektor de-facto lever upp till den europeiska standarden, som alltså är 

huvudregel om parterna inte har avtalat om en annan standard. Osäkerheten kan 

uppstå hos båda parter och kan bland annat bestå i osäkerhet avseende i vilket 

format man faktiskt skickar. 

 

Ett troligt scenario till följd av att inte införa någon ytterligare reglering är att redan 

existerande e-fakturatjänster i bästa fall anpassas efter lagens krav och att ytterligare 

konverteringstjänster skapas beroende på parternas förutsättningar att hantera den 

europeiska standarden. Konverteringstjänster kan dock innebära en ökad risk för 

informationsförluster och skapar ytterligare behov av arkivering. DIGG bedömer 

vidare att de bilaterala kopplingarna, som dessutom väntas öka i och med att fler 

aktörer kommer att hantera e-fakturor, står i vägen för att utnyttja potentialen i att 

gå över till elektronisk fakturering. Dessutom riskerar de leverantörer, främst små- 

och mikroföretag, som idag helt saknar möjlighet till elektronisk fakturering att göra 

investeringar på området med en högre osäkerhet kring följsamhet mot lagkravet. 

En sådan osäkerhet kan också innebära en motvilja till investeringsbeslutet eller att 

man helt avstår från att delta i offentliga upphandlingar tills dess att 

förutsättningarna klarnat och blivit tydligare.  

 

Avseende behovet av att kunna utfärda och översända elektroniska fakturor vid 

avsaknad av affärssystem finns det s.k. fakturaportaler eller leverantörsportaler som 

kan användas. En fakturaportal utgörs i regel av ett webbgränssnitt, i vilket 

leverantören manuellt kan registrera uppgifter för en faktura. Via tjänsten genereras 

sedan en e-faktura som inkommer till den upphandlande myndigheten eller enheten 

(se fördjupad information om fakturaportaler under avsnitt 2.4.3.).  Leverantörer 

har redan idag möjlighet att själva skaffa sig en sådan lösning för att kunna fakturera 

offentlig sektor. Det finns emellertid en risk att små- och mikroföretag upplever att 

de inte har tid och kompetens att anskaffa en fakturaportal. Konsekvensen av detta 

skulle i sådana fall kunna bli att de till slut väljer att avstå från att delta i offentliga 

upphandlingar. 

 

Ytterligare en konsekvens av att små- och mikroföretag inte erbjuds något alternativ 

till anskaffning av eget affärssystem för e-fakturering kan, förutom risken att 

exkluderas från offentliga upphandlingar, bli att köp kanaliseras mot andra typer av 
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betalningar vilka inte omfattas av e-fakturalagen. Detta kan exempelvis gälla köp 

över disk, där köpare och säljare istället väljer att hantera köpet genom kort- eller 

kontantbetalning. En sådan betalning redovisas som ett utlägg mot kvitto i den 

offentliga organisationen. Den manuella redovisningen av kvittot innebär en 

ansenlig administrativ process för den anställde, där en potentiell ökad mängd utlägg 

för upphandlande myndigheter och enheter riskerar att minska de 

effektiviseringsvinster som e-fakturalagen sammantaget syftar till att åstadkomma.  

 

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet inte vara effektivt med hänsyn taget till 

tidsfaktorer och behovet av kunskap om hur man klarar av lagkravet. DIGG 

bedömer att parterna har behov av en utpekad lösning som innebär att man lever 

upp till lagens krav. 

 

2.2. Publicering av vägledning 

Ett lösningsalternativ är att DIGG publicerar en vägledning om hur man kan leva 

upp till lagkraven. En vägledning skulle kunna peka på ett eller flera tillvägagångssätt 

för att leva upp till kraven och underlätta övergången till elektroniska fakturering. 

Fördelar med att använda sig av en vägledning är bland annat att den snabbt kan 

uppdateras samt att parterna kan anpassa sig efter vägledningen i den utsträckning 

den möter deras behov. 

 

Det finns redan idag rekommendationer avseende elektronisk fakturering för 

offentliga organisationer.8 Men då följsamheten av dessa varierar har det resulterat i 

en palett av olika fakturalösningar med ibland otydliga och kolliderande 

kravställningar. De varierande kravställningarna riskerar att leda till att varu- och 

tjänsteleverantörer måste anpassa sig till flera olika lösningar om man till exempel 

levererar till upphandlade myndigheter och enheter inom olika sektorer. 

 

Vägledningar kan i vissa fall vara effektiva lösningar, särskilt när parterna uppfattar 

området som homogent med mogna lösningar men aktörerna söker tips och 

riktning. DIGG bedömer dock risken som alltför stor att en vägledning på detta 

område inte skulle följas i tillräckligt stor utsträckning för att få önskad effekt. Det 

finns många alternativa val och risken är överhängande att parterna traskar på i 

invanda spår för det upplevs som enklast för stunden, även om det kan vara både 

ineffektivt, kostsamt och innebära problem med följsamhet visavi lagkravet. 

Potentialen i reformen skulle med andra ord inte utnyttjas i den mån som är möjligt. 

 

                                                           
8 Rekommendationer från SFTI (Single Face To Industry): http://www.sfti.se/ 
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Sammanfattningsvis bedömer DIGG att en vägledning inte i tillräckligt hög grad 

underlättar övergången till elektroniska fakturor och inte heller kommer att leda till 

att potentialen utnyttjas tillräckligt väl.  

 

2.3. Frivilliga överenskommelser eller åtaganden 

Ytterligare ett identifierat lösningsalternativ är att uppmuntra till frivilliga 

överenskommelser eller åtaganden mellan de berörda aktörerna eller mellan 

sammanslutningar som företräder aktörerna. Detta skulle kunna kompletteras med 

en tydlig rekommendation eller vägledning från DIGG över innehållet i sådana 

överenskommelser eller åtaganden. En fördel med detta alternativ är, i likhet med 

vägledningsalternativet ovan, flexibiliteten och möjligheten för parterna att anpassa 

sig utifrån sina behov. Men återigen i likhet med resonemangen avseende 

vägledningen, bedömer vi att risken med detta lösningsalternativ är att olika 

lösningar för översändande fortsatt kommer att användas, något som alltså inte 

underlättar övergången i den grad som är möjligt. Det finns exempelvis redan idag 

rekommendationer från DIGG för alla upphandlade myndigheter och enheter samt 

dess leverantörer att gå med i PEPPOL9, men anslutningen går alltför långsamt. I 

januari 2019 var cirka 30 % av Sveriges kommuner registrerade i PEPPOL. 

Motsvarande siffra för statliga myndigheter är 98 %, som sedan 1 november 2018 är 

ålagda att finnas registrerade som mottagare i PEPPOL genom 

Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter. 

 

Detta lösningsalternativ riskerar också att bli komplicerat, bland annat vad gäller 

vilken roll de inblandade aktörerna, inklusive DIGG, skulle ha i arbetet och hur 

ansvarsfördelningen skulle se ut. Sammanfattningsvis bedömer vi att detta alternativ 

inte är tillräckligt effektivt för att tillgodose de behov vi har identifierat. 

 

2.4. Tvingande bestämmelser 

Gemensamt för de lösningsalternativ som redovisas ovan är att det inte utfärdas 

tvingande bestämmelser som pekar på hur aktörerna på marknaden lever upp till 

lagens krav. Ytterligare ett lösningsalternativ är därför att utfärda tvingande 

bestämmelser genom föreskrifter. En fördel med det är att aktörerna kan styras mot 

målet och om bestämmelserna har rätt innehåll kan de underlätta övergången till 

elektroniska fakturor. Att införa tvingande bestämmelser kan också vara förenat 

med nackdelar, exempelvis att flexibiliteten för aktörerna blir mindre och att redan 

etablerade tillvägagångssätt kan behöva ändras eller avslutas.  

 

                                                           
9 https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-

till-offentlig-sektor/sa-forbereder-du-dig 
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Mot bakgrund av den problematik som framgår under avsnitt 1 ser DIGG att de 

olika lösningsalternativ som vi hittills har presenterat inte i tillräckligt hög grad 

skulle lösa de problem vi har identifierat eller svara upp mot behoven vi ser. Som 

nämns under avsnitt 2.3. finns en betydande diskrepans mellan andelen registrerade 

kommuner och andelen statliga myndigheter i PEPPOL. Endast den senare 

kategorin omfattas idag av krav på registrering i nätverket, vilket tyder på att 

tvingande bestämmelser genom föreskrifter kan leda till större genomslagskraft än 

rekommendationer. 

  

Vi ser behov av att komplettera e-fakturalagen med bestämmelser som pekar ut ett 

specifikt sätt att översända fakturor i syfte att undvika att olika, ibland ineffektiva 

och onödigt kostnadsdrivande, sätt kännetecknar marknaden. Vidare finns ett behov 

av bestämmelser som underlättar för de leverantörer som saknar möjlighet att 

fakturera elektroniskt att kunna uppfylla kraven i e-fakturalagen. DIGG bedömer att 

bestämmelser som svarar upp mot dessa behov kommer att underlätta övergången 

till elektroniska fakturor och därifrån utnyttja potentialen i reformen ytterligare. 

Lagen föreslås mot bakgrund av detta att kompletteras med föreskrifter meddelade 

av DIGG. Innehållet i förslaget till föreskrifter presenteras nedan.  

 
2.4.1. PEPPOL - en infrastruktur för översändande av fakturor 

Ett alternativ till bilaterala anslutningar är att använda ett nätverk för översändande 

av fakturor. Eftersom att det är ett stort antal leverantörer och upphandlade 

myndigheter och enheter som berörs av övergången till elektronisk fakturering 

krävs ett nätverk som kan hantera stora volymer. Ekonomistyrningsverket och 

DIGG har sedan 2009 deltagit i etableringen, och på senare år driften, av nätverket 

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line), som på ett ändamålsenligt 

sätt kan hantera det stora antalet aktörer och fakturor. PEPPOL är unikt i den 

bemärkelsen att det är ett gemensamt etablerat europeiskt nätverk med 

gemensamma standarder och säkerhetslösningar, samt översyn via dess PEPPOL-

myndigheter som huvudsakligen utgörs av offentliga organisationer. Det finns enligt 

DIGG:s bedömning inget annat nätverk motsvarande PEPPOL som skulle kunna 

möta de krav som en infrastruktur för elektroniskt översändande av fakturor till hela 

offentlig sektor måste leva upp till. 

 

PEPPOL är ett europeiskt nätverk som drivs gemensamt av medlemmarna i 

nätverket. PEPPOL tar fram standarder för elektroniska affärsmeddelanden, 

exempelvis fakturor. PEPPOL använder sig av den europeiska standarden för e-

faktura och har tagit fram en implementationsanvisning som förenklar följsamhet 

gentemot e-fakturadirektivet och e-fakturalagen (PEPPOL BIS Billing 3). Nätverket 

innefattar också en etablerad infrastruktur för översändande av exempelvis 
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fakturameddelanden. Genom att ansluta sig till PEPPOL och fakturera via nätverket 

säkerställer man både som leverantör (säljare) och som offentlig organisation 

(köpare) att man lever upp till kraven i e-fakturalagen. 

 

Den som tar emot elektroniska dokument genom PEPPOL-nätverket måste vara 

registrerad i PEPPOL:s registerfunktion (SML/SMP). I registreringen anges vilken 

accesspunkt (AP), den tekniska mottagningspunkten, som mottagaren använder 

samt vilka dokumenttyper som kan tas emot. Den Europeiska standarden för 

elektronisk faktura har två tekniska syntaxer, OASIS Universal Business Language 

2.1 (UBL) och UN/CEFACT Cross Industry Invoice D16B (CII). I registreringen i 

PEPPOL blir UBL och CII två separata dokumenttyper som mottagaren kan stödja. 

UBL är den syntax som används i Sverige men mottagare i offentliga sektorn måste 

även kunna hantera CII i de fall en leverantör har valt att använda denna syntax.   

 

För att kunna skicka fakturor över nätverket ansluter användaren sig till en 

accesspunkt (AP). I nätverket finns för närvarande över 200 AP inom Europa samt i 

Singapore. För att få bli accesspunkt måste företaget gå igenom en 

certifieringsprocess och teckna avtal med en PEPPOL-myndighet (DIGG i Sverige). 

All kommunikation mellan accesspunkterna i PEPPOL är krypterad och signerad. 

Mottagning kvitteras genom ett signerat mottagningskvitto. Då endast autentiserade 

användare får använda en accesspunkt är det god spårbarhet kring utväxlingen av e-

fakturor. Som AP är företaget, via skriftligt avtal, förpliktad att leva upp till det SLA 

(Service Level Agreement) som OpenPEPPOL har. Detta innebär bland annat en 

skyldighet för accesspunkterna att fakturorna levereras till mottagaren som 

förväntat. Om någon aktör bryter mot reglerna i PEPPOL så kan det rapporteras till 

aktuell PEPPOL-myndighet. PEPPOL-myndigheten följer då upp ärendet.  

 

När en organisation eller ett företag ansluter sig till PEPPOL via en AP anges vilka 

olika fakturastandarder som kan tas emot. Det är obligatoriskt att kunna ta emot 

PEPPOL-fakturan (PEPPOL BIS Billing) men det är också möjligt för varje land att 

även godkänna andra fakturaformat. I Sverige kan exempelvis även Svefaktura än så 

länge skickas via PEPPOL. För att ansluta sig kontaktar organisationen (i detta fall 

upphandlande myndighet eller enhet) eller företaget (leverantören) sin befintliga 

systemleverantör av exempelvis ekonomi- eller inköpssystem som ofta kan utgöra 

en AP till nätverket. Att ansluta sig innebär normalt någon form av kostnad som 

både kan vara av engångskaraktär, löpande som ett abonnemang eller en 

kombination av dessa.  

 

Vid användning av PEPPOL som kommunikationsväg för faktura krävs ingen insats 

vidanslutning av enskilda parter. Genom att ansluta sig till PEPPOL ges automatisk 
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access till övriga anslutna parter. Vid byte av elektronisk adress sker uppdateringen 

direkt vilket innebär att fakturor automatiskt dirigeras om till den nya adressen. 

Risken bedöms därmed vara minimal för att en faktura inte skulle komma fram vid 

en uppdatering.  

 

DIGG bedömer att PEPPOL är den nätverkslösning som på effektivast sätt kan 

underlätta övergången till elektronisk fakturering och på så sätt utnyttja potentialen. 

 
2.4.2. Förslag till bestämmelser avseende översändande via PEPPOL 

DIGG föreslår två bestämmelser avseende översändande via PEPPOL.  

 

Upphandlande myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL:s 

registerfunktion (SML/SMP), vilket gör dem tillgängliga för mottagande av 

elektroniska fakturor via nätverket (2 § föreskriftsförslaget) 

 

Upphandlande myndigheter och enheter ska erbjuda leverantörer översändande 

av elektroniska fakturor via PEPPOL (3 § föreskriftsförslaget).  

 

Den första bestämmelsen innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska 

registrera sig i PEPPOL:s adressuppslagningsfunktion, även kallad registerfunktion 

(SML/SMP). Registreringen är en förutsättning för att kunna ta emot fakturor som 

översänds via PEPPOL-nätverket. Att registrera sig blir genom den föreslagna 

bestämmelsen (2 § föreskriftsförslaget) tvingande för dessa aktörer. Statliga 

myndigheter omfattas sedan tidigare av ett sådant krav genom ESV:s föreskrifter 

och allmänna råd till förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska 

informationsutbyte. 

 

DIGG bedömer att det faktum att upphandlade myndigheter och enheter är 

registrerade i PEPPOL kommer att öka användningen av nätverket. Vi bedömer 

emellertid också att ytterligare styrning är nödvändig. Därför föreslår vi en 

bestämmelse som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska erbjuda 

leverantörer översändande av elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Ett 

sådant erbjudande kan ske på olika sätt, ha olika former samt framföras vid olika 

tidpunkt inför utfärdande av en elektronisk faktura. Det finns emellertid skäl som 

talar för att erbjuda översändande via PEPPOL så tidigt som möjligt, exempelvis för 

det fall leverantören ännu inte är ansluten till nätverket. Av propositionen till e-

fakturalagen framgår dessutom att information om översändandet bör framgå via 

avtalet mellan parterna.10 Bestämmelsen innebär inte ett krav på att översändande 

                                                           
10 Prop. 2017/18:153 s. 8. 
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måste ske via PEPPOL och inte heller att upphandlande myndigheter och enheter är 

skyldiga att ombesörja leverantörens anslutning till PEPPOL eller liknande. Det 

åligger leverantören att säkerställa att den har förutsättningarna som krävs för ett 

översändande via nätverket (se mer anslutning till PEPPOL under avsnitt 2.4.1.). 

Om parterna med stöd av 4 § andra stycket e-fakturalagen har avtalat om att en 

annan standard än den europeiska ska användas behöver översändande via PEPPOL 

inte erbjudas (3 § andra stycket förslaget till föreskrifter), eftersom att det kan vara så 

att nätverket inte kan hantera den aktuella standarden. 

 
2.4.3. Fakturaportal – underlättar för leverantörer att fakturera 

elektroniskt 

De leverantörer som saknar möjlighet att fakturera elektroniskt kommer att behöva 

investera i en lösning som möjliggör det, exempelvis uppdateringar av befintligt 

affärssystem eller användning av någon form av portallösning som erbjuds av tredje 

part, alternativt undvika att delta i offentliga upphandlingar. Det sistnämnda är inte 

ett önskvärt alternativ. Kostnaden för ett litet företag att investera i en 

systemlösning som möjliggör elektronisk fakturering kan bli betydande, särskilt om 

företaget endast fakturerar några enstaka gånger per år. Som nämnts ovan kan 

leverantörerna själva skaffa en portallösning. Risken är dock stor att de inte skulle 

göra det då de upplever att den tekniska tröskeln är för hög och tidsåtgången blir för 

stor. Då de upphandlandande myndigheterna och enheterna bedöms göra de största 

effektivitetsvinsterna till följd av e-fakturalagen är det rimligt att de står för 

kostnaden och servicen att tillhandahålla fakturaportal till sina leverantörer. En 

fakturaportal som tillhandahålls av en upphandlande myndighet eller enhet ska med 

andra ord vara kostnadsfri för leverantörer att använda. 

 

I ESV:s föreskrifter som kompletterar förordningen (2003:770) om statliga 

myndigheters elektroniska informationsutbyte föreskrivs att samtliga statliga 

myndigheter ”ska tillhandahålla en leverantörsportal för de leverantörer som inte 

själva har möjlighet till elektroniskt informationsutbyte avseende faktura”. Ett antal 

kommuner tillhandahåller också på frivillig basis sådana portaler. En portal är ett 

direkt stöd till främst mikro- och småföretag som är leverantörer till offentlig sektor 

och som saknar kapacitet att fakturera elektroniskt, vilket de då kan göra genom 

portalen. DIGG har inte fått några indikationer på att de fakturaportalösningar som 

idag används av statliga myndigheter inte fyller sitt syfte.  

 

Som beskrivits tidigare innebär skapandet av en faktura i en portal att 

fakturauppgifterna registreras manuellt i angivna fält, vilket sedan genererar en e-

faktura till den upphandlande myndigheten eller enheten. Leverantören kan komma 

att behöva utföra ett visst dubbelarbete då fakturan även behöver skapas i den egna 
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bokföringen. Leverantörer som levererar till olika upphandlande myndigheter och 

enheter kan behöva vänja sig vid några olika gränssnitt för portalerna, eftersom att 

de inte ser likadana ut11. När uppgifterna registrerats i webbgränssnittet uppfylls 

enligt DIGG:s bedömning e-fakturalagens krav på att fakturan utfärdas elektroniskt 

av leverantören. Informationen översänds sedan till det system hos mottagaren som 

ska behandla fakturan.  

 

Vår bedömning är att en fakturaportal som tillhandahålls av upphandlade 

myndigheter och enheter är en lämplig och ändamålsenlig lösning för att säkerställa 

att alla leverantörer kan leva upp till kraven i e-fakturalagen och att ingen leverantör 

stängs ute från offentlig upphandling, eller måste betala för att kunna fakturera.12  

 
2.4.4. Förlag till bestämmelse om tillhandahållande av fakturaportal 

DIGG föreslår ett krav på upphandlande myndigheter och enheter att 

tillhandahålla en fakturaportal (4 § föreskriftsförslaget).  

 

Fakturaportaler möjliggör elektronisk fakturering när fakturering från system till 

system inte är möjlig. Bestämmelsen innebär att upphandlade myndigheter och 

enheter ska tillhandahålla en fakturaportal. Genom portalen ska leverantörer kunna 

utfärda en elektronisk faktura till den aktuella myndigheten eller enheten och på så 

sätt uppfylla kravet på elektronisk fakturering i e-fakturalagen. Att använda portalen 

ska inte kosta något för leverantörerna. Statliga myndigheter omfattas sedan tidigare 

av ett liknande krav genom ESV:s föreskrifter och allmänna råd till förordning 

(2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, där det 

föreskrifts att myndigheterna ska tillhandahålla en leverantörsportal. 

 

2.5. Varför krav endast på offentlig sektor? 

Att rikta kraven mot upphandlande myndigheter och enheter är enligt DIGG:s 

mening naturligt eftersom att det är dessa som styr innehållet i en upphandling. De 

kan således i anslutning till upphandlingen även hantera frågan om elektronisk 

fakturering, i den mån lagstiftningen ger utrymme till det. Offentlig sektor bedöms 

tjäna mest på övergången till elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling 

varför de kostnader som kan uppstå till följd av våra förslag, såsom kostnaden för att 

tillhandahålla en fakturaportal, rimligen bör läggas på offentlig sektor. Framförallt 

små- och mikroföretag är inte likna mogna att gå över till elektroniska fakturor och 

                                                           
11 På den svenska marknaden finns det färre än 10 olika portaltjänster 
12 Användning av portaler innebär emellertid viss tidsåtgång för att föra in uppgifterna manuellt. 
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offentlig sektor bör underlätta elektronisk fakturering13, vilket förslaget att 

tillhandahålla en fakturaportal säkerställer. 

 

3. Vilka som berörs av förslaget 
 

En redogörelse över vilka som berörs av e-fakturalagen återfinns i propositionen till 

e-fakturalagen (2017/18:153). I den konstateras att regleringen påverkar samtliga 

upphandlande myndigheter och enheter och samtliga upphandlade varu- och 

tjänsteleverantörer till den offentliga sektorn.14 Med ”upphandlande myndigheter 

och enheter” avses, som nämnts ovan, upphandlande myndigheter och enheter 

enligt definitionen i respektive upphandlingslag.15 De bestämmelser DIGG nu 

föreslår kommer även de att påverka samtliga upphandlade myndigheter och enheter 

samt leverantörer, men på olika sätt.  

 

Upphandlade myndigheter och enheter påverkas i och med att de föreslagna 

bestämmelserna ställer krav på dem. Leverantörerna påverkas genom att de ska 

erbjudas att översända fakturor via PEPPOL, samt att de kan välja att fakturera via 

den fakturaportal myndigheten eller enheten tillhandahåller. Vidare kommer 

leverantörerna att behöva säkerställa att de kan fakturera via PEPPOL om de 

accepterar erbjudandet om översändande via den infrastrukturen. Dessutom styr 

förslaget till föreskrift mot ökad användning av PEPPOL, vilket i slutändan kan leda 

till att översändande via PEPPOL framstår som det enda alternativet. 

 

Som nämns ovan finns sedan tidigare krav avseende elektroniska fakturor på statliga 

myndigheter i ESV:s föreskrifter. Statliga myndigheter har generellt kommit längre i 

övergången till elektroniska fakturor16. Kommuner och regioner kommer därför att 

beröras i högre grad av förslaget till föreskrift än statliga myndigheter. De statliga 

myndigheterna kommer även de att beröras i och med att de måste erbjuda 

leverantörerna översändande via PEPPOL. När det gäller antalet leverantörer och 

deras sammansättning konstateras i propositionen att det saknas samlad statistik 

över vilka företag som levererar varor och tjänster till de upphandlande 

                                                           
13 https://www.digg.se/nyheter--publikationer/nyheter/manga-smaforetagare-klarar-inte-nya-

lagkraven-pa-e-faktura 
14 Sida 42. 
15 Prop. 2017/18:153 s. 48. Värt att notera är att kommunala, regionala och statliga bolag kan falla 

inom definitionerna.  
16 I DIGG:s uppföljning av statliga myndigheternas e-handel avseende perioden första halvåret 2018 

var andelen e-faktura 68 %. I den senaste, men något äldre, mätningen av kommuner och landstings 

andel e-faktura var motsvarande siffra ca 50 %.  
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myndigheterna och enheterna, men att antalet kan uppskattas till drygt 250 000 

företag och av dessa utgörs cirka 85 % av mikroföretag, dvs. företag med färre än 10 

anställda.17 Inom gruppen småföretag är det 75 % som inte skickar e-fakturor idag.18 

 

E-fakturalagen kommer utöver ovan nämnda aktörer att påverka en bred palett av 

andra aktörer, exempelvis företag som tillhandahåller fakturahanteringstjänster, 

VAN-operatörer som sköter konvertering mellan olika format, företag som 

tillhandahåller it-konsulttjänster, försäljning av programvara och underhåll av 

datasystem.19 De bestämmelser DIGG föreslår kommer att ha en mer direkt 

påverkan på vissa av dem och indirekt, svagare, effekt på andra. De aktörer som 

påverkas direkt av bestämmelserna är upphandlande myndigheter och enheter, deras 

leverantörer samt systemoperatörer20 och fokus kommer därför i det fortsatta att 

ligga på dem.  

 

Dessutom kommer OpenPEPPOL, som står bakom PEPPOL, att påverkas, bland 

annat i och med att antalet accesspunkter och trafiken kan komma att öka. DIGG 

kommer också att påverkas i och med sin roll som så kallad PEPPOL-myndighet.  

 

Konsekvenserna av förslaget till föreskrifter redogörs för i avsnitt 5. 

 

4. Bemyndiganden 
 

I 6 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling 

föreskrivs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om strukturerade elektroniska format och övriga former för 

elektroniskt översändande av fakturor. Av förordningen (2018:1486) med 

instruktion för Myndigheten för digital förvaltning framgår att myndigheten får 

meddela sådana föreskrifter (21 §) från och med 1 april 2019. Förslaget till 

föreskrifter grundar sig på detta bemyndigande. Föreliggande förslag till föreskrift 

rör översändandet av fakturor från leverantör till upphandlade myndighet eller 

enhet. Översändandet kan ske via PEPPOL eller genom den fakturaportal som 

myndigheten eller enheten ska tillhandahålla. För att översändande ska kunna ske i 

                                                           
17 Prop. 2017/18:153 s. 42. 
18 https://www.digg.se/nyheter--publikationer/nyheter/manga-smaforetagare-klarar-inte-nya-

lagkraven-pa-e-faktura 
19 Prop. 2017/18:153 s. 42. 
20 Företag som tillhandahåller tjänster som rör t.ex. fakturering, konvertering, fakturaportaler och 

accesspunkter i PEPPOL-nätverket. 
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PEPPOL krävs registrering, varför föreskriftsförslaget också innehåller en 

bestämmelse om detta (för upphandlande myndigheter och enheter). 

 

De bestämmelser DIGG föreslår gäller för alla upphandlande myndigheter och 

enheter vilket innebär att den kommunala självstyrelsen blir aktuell. I 14 kap. 3 § 

regeringsformen föreskrivs att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte 

bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett 

den. Vår bedömning är bestämmelserna visserligen påverkar den kommunala 

självstyrelsen men att de inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet. Avseende e-fakturalagen och e-fakturadirektivet görs samma bedömning 

i propositionen.21 I likhet med e-fakturalagens bestämmelser omfattas hela offentlig 

sektor av de bestämmelser vi nu föreslår och de riktar sig således inte särskilt mot 

kommunala verksamheter. Mot bakgrund av det bedömer vi att bestämmelserna inte 

omfattas av den kommunala finansieringsprincipen.22 Som nämns ovan bedömer vi 

till exempel att PEPPOL är den nätverkslösning som på effektivast sätt kan 

underlätta övergången till elektronisk fakturering och på så sätt utnyttja potentialen. 

Det kommer även upphandlande myndigheter och enheter till gagn.  

 

5. Kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser  
 

Under detta avsnitt redovisas de konsekvenser bestämmelserna i förslaget till 

föreskrift förväntas få. Som nämns i avsnitt 3 kommer e-fakturalagens bestämmelser 

att påverka en bred palett av aktörer. För en redogörelse över konsekvenserna av e-

fakturalagens bestämmelser hänvisas till propositionen23. De bestämmelser vi 

föreslår kommer också att påverka många aktörer men har direkt påverkan på vissa 

och indirekt på andra. Fokus i detta avsnitt ligger på de aktörer som direkt berörs av 

förslaget.  

 

Som tidigare har konstaterats kommer e-fakturalagens krav på elektronisk 

fakturering att få större påverkar på de verksamheter som idag inte fakturerar 

elektroniskt, i jämförelse med de som redan gör det. Att med exakthet avgöra vilka 

bestämmelser som får flest konsekvenser och hur dessa konsekvenser ser ut i det 

specifika fallet låter sig inte göras. För de aktörer som ännu inte lever upp till e-

fakturalagens krav är DIGG:s övergripande bedömning att de bestämmelser vi 

                                                           
21 Prop. 2017/18:153 s. 44-45.  
22 För liknande resonemang och bedömning avseende e-fakturalagen, se prop. 2017/18:153 s. 44-45. 
23 Prop. 2017/18:153 s. 41-46. 
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föreslår endast utgör en mindre del av konsekvenserna som arbetet med att leva upp 

till kraven medför. 

 

5.1. Konsekvenser för upphandlande myndigheter och enheter 

Föreliggande förslag till föreskrifter kommer att påverka upphandlade myndigheter 

och enheter i olika grad, bland annat utifrån om de redan idag hanterar elektroniska 

fakturor och hur översändandet av fakturor idag går till. För de myndigheter och 

enheter som redan är registrerade i PEPPOL och använder nätverket för 

översändande av fakturor, mer specifikt ta emot fakturor, kommer inget eller 

mycket lite att påverkas av föreskrifterna. Detsamma gäller om de idag 

tillhandahåller en faktura- eller leverantörsportal.  

 

För de enheter och myndigheter som saknar dessa förutsättningar idag kan 

föreskriften däremot få större påverkan. Myndigheter och enheter som idag inte 

hanterar fakturor utifrån den europeiska standarden kommer att behöva anpassa sig 

efter den, men det kravet härrör från e-fakturalagen och inte från 

föreskriftsförslaget. Som nämnts ovan kan parterna dock avtala om att använda en 

annan standard. 

 

Kostnader för offentliga organisationer att ansluta sig till PEPPOL varierar. Tjänsten 

kan tillhandahållas inom befintliga ramavtal och kan därigenom redan ingå i den 

lösning som den offentliga organisationen har avropat. I Kammarkollegiets statliga 

ramavtal för e-handelstjänst ingår exempelvis anslutning till PEPPOL utan extra 

kostnad. Om kostnaden inte ingår i befintligt avtal kan priset för anslutning till 

PEPPOL se olika ut, bland annat beroende på systemleverantörens affärsmodell. En 

sådan kan variera mellan en rörlig och fast prismodell, eller olika variationer av 

dessa.  

 

I Kammarkollegiets statliga ramavtal för e-handelstjänst ingår även en fakturaportal 

utan extra kostnad. I andra exempel kan tjänsten ingå i den offentliga 

organisationens befintliga avtal för e-handelstjänst eller ekonomitjänst utan extra 

kostnad men det behöver varje offentlig organisation utreda på egen hand. I de fall 

en leverantörs- eller fakturaportal inte ingår i befintliga avtal kan kostnaden variera. 

Den beror på vilka tjänster som ingår i portalen (om det är möjligt att skicka andra 

meddelanden än e-faktura, exempelvis kataloger för e-handel) samt mängden 

transaktioner (fakturor). Det kan innebära en fast årskostnad som i vissa fall även 

kombineras med en styck-kostnad per mottagen faktura. Baserat på de 

kostnadsuppgifter som kommit DIGG tillhanda kan en fast årskostnad för en 

fakturaportal röra sig mellan 0 – 210 000 kr per år samt en styckkostnad mellan 0,70 

216



 

 
18 digg.se  

– 2 kr per faktura och 0,50 - 1 kr för bilagor24. I de fall kostnaden för fakturaportal 

redan ingår i avgiften för den befintliga e-handelstjänst som har anskaffats, går det 

följaktligen inte att urskilja en specifik kostnad för fakturaportallösningen.  

DIGG bedömer att en övergång till översändande av elektroniska fakturor via 

PEPPOL kommer spara tid och pengar åt upphandlade myndigheter, även om 

arbetet med övergången i sig kan komma att ta tid i anspråk. Behovet av bilaterala 

kopplingar med olika leverantörer kommer att minska. Att upprätta sådana 

kopplingar tar mycket tid, vilket inte behövs när PEPPOL-nätverket används.  

 

Utöver det bedömer vi att behovet av att kunna hantera olika format kommer att 

minska, vilket i sin tur minskar behovet av konvertering. Myndigheter och enheter 

behöver i ökad utsträckning endast förhålla till det format som skickas via PEPPOL, 

något som också väntas leda till ökad effektivisering.  

 

5.2. Konsekvenser för leverantörer 

Leverantörer till offentlig sektor påverkas direkt genom föreliggande förslag genom 

att de ska erbjudas översändande via PEPPOL. För att översändandet ska kunna ske 

genom nätverket måste även leverantören ansluta sig, vilket görs genom att 

kontakta sin systemoperatör för elektronisk fakturering. Det finns olika tjänster för 

företag som ska skicka faktura i PEPPOL-nätverket. Kostnadsmässigt kan det handla 

om allt från kostnadsfria tjänster som innebär ett fåtal transaktioner per månad, till 

mer omfattande och utbyggda systemlösningar. Prisspannet kan variera beroende på 

lösning men DIGG bedömer att det inte är större kostnader än för alternativa 

metoder, snarare lägre då inga avgifter behöver tas ut för anslutning av nya 

kunder/leverantörer. 

 

Leverantörer som inte fakturerar elektroniskt idag kommer att behöva anpassa sig 

till kraven i e-fakturalagen. Förslaget att upphandlande myndigheter och enheter ska 

tillhandahålla en fakturaportal kommer att möjliggöra elektronisk fakturering fram 

till dess att dessa leverantörer har systemlösningar att tillgå. Att fakturera genom en 

portal kommer att innebära extra arbete i och med att uppgifter kommer att behöva 

registreras manuellt i portalen.  

 

                                                           
24 Siffrorna baseras på inrapporterade kostnadsuppgifter från 9 upphandlande myndigheter och 

enheter. Den högsta fasta kostnaden, 210 000 kr per år, är inrapporterad av en stor statlig myndighet 

och den är närmare 10 gånger högre än den näst högsta kostnaden. Genomsnittlig fast årskostnad för 

en fakturaportal är i denna grupp ca 25 000 kr Med den högsta kostnaden borträknad blir 

snittkostnaden ca 3 800 kr. Snittkostnaden påverkas av att fem av respondenterna uppger att tjänsten 

ingår i den redan etablerade e-handelstjänsten och att det inte är möjligt att särskilja kostnaden för en 

fakturaportal. 
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DIGG bedömer att översändande av elektroniska fakturor via PEPPOL kommer att 

spara leverantörerna tid och pengar eftersom att de ovan nämnda bilaterala 

kopplingarna alltså inte längre behövs. Hur stora besparingarna kan bli kommer att 

variera stort mellan olika företag. Eftersom att vi föreslår att samtliga upphandlade 

myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL kommer alla aktörer som en 

leverantör kan tänka fakturera inom ramen för offentlig upphandling finnas 

tillgängliga där. 

 

5.3. Konsekvenser för systemoperatörer 

För en systemoperatör som för närvarande erbjuder bilaterala anslutningar kan en 

övergång till att istället erbjuda anslutning till PEPPOL:s nätverk komma att påverka 

både arbetssätt och affärsmodell. Systemoperatörerna kan idag ta ut en kostnad från 

ena eller båda parter vid bilateral anslutning och ofta även per översänt meddelande, 

i detta sammanhang en faktura. Intäkter baserade på utfört arbete bedöms påverkas 

vid övergång till PEPPOL då komplexitetsgraden vid anslutningen bli lägre vilket 

innebär en minskad tidsåtgång. I Sverige finns olika affärsmodeller – helt rörlig, helt 

fast (med tak för antal transaktioner) och allt däremellan. Konsekvensen av förslaget 

bli troligen en minskad efterfrågan för fakturatjänster där översändande via PEPPOL 

inte är möjlig, vilket kan komma att innebära en minskad efterfrågan hos 

systemoperatörer som väljer att inte erbjuda anslutning till PEPPOL:s nätverk. 

 

Vår bedömning är att marknaden framförallt för accesspunkttjänster (AP) kan 

komma att växa då många av den offentliga sektorns leverantörer kan behöva en 

lösning för att kunna fakturera elektroniskt via PEPPOL. Det ökade antalet 

leverantörer bedöms leda till fler möjliga affärer för systemoperatörer på 

marknaden, trots att intäkten per enskild anslutning kan bli lägre. Om det innebär 

att aktörerna blir fler eller om existerande operatörer får fler kunder att dela på är 

svårt att veta i dagsläget. Eftersom att förslaget innebär ett krav på tillhandahållande 

av fakturaportaler räknar vi med att marknaden för sådana portaler kommer att 

växa.  

 

Kostnader för en systemoperatör som antingen tillhandahåller service som AP eller 

SMP är dels en anslutningskostnad (sign-up fee) dels en årlig kostnad (annual fee) 

till OpenPEPPOL enligt tabellen nedan.25 Som exempel kan vi ta ett företag med 20 

anställda som vill leverera både SMP- och AP-tjänster. Anslutningskostnaden för 

                                                           
25 Avgifter för olika former av deltagande i OpenPEPPOL. Tabellen och de kostnader som framgår 

tillämpas inte på leverantörer, upphandlande myndigheter eller enheter som registrerar sig i 

PEPPOL:s registerfunktion för att kunna skicka eller ta emot fakturor. Tabellen finns tillgänglig via: 

https://peppol.eu/get-involved/join-openpeppol/ 
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detta företag uppgår då till 2250 Euro (1500+750) med en årlig kostnad på 3000 

Euro (1500+1500). De företag som vill erbjuda dessa tjänster ska inledningsvis 

kontakta DIGG.26  

 

No. Category of Membership Sign-

up Fees 

in EUR 

Annual 

Fees in 

EUR 

3 Service Metadata Publisher (SMP) 

Providers  

    

  S1 size SMP providers (1-10 

employees) who are also AP Providers 

S1 size SMP providers who are not AP 

providers  

no fee 

  

750 

no fee 

  

1.500 

  S2 to S5 SMP providers (more than 10 

employees) 

1.500 1.500 

4 Access Point Providers      

  For S1 and S2 size organizations (1-50 

employees) 

750 1.500 

  For S3 size organizations (51-250 

employees) 

1.500 2.250 

  For S4 size organizations (251-2500 

employees) 

1.500 3.000 

  For S5 size organizations (>2500 

employees) 

1.500 3.750 

 

5.4. Konsekvenser för övriga aktörer 

DIGG bedömer att efterfrågan på så kallade routingtjänster, dvs. uppkoppling 

mellan två parter (och endast dessa två), kommer att minska vid en ökad användning 

av PEPPOL. Aktörer som erbjuder dessa tjänster kommer således att behöva anpassa 

sig till minskad efterfrågan. 

 

OpenPEPPOL kommer att påverkas genom att antalet transaktioner i PEPPOL-

nätverket väntas öka genom förslaget till föreskrift. Exakt vilka volymer det kommer 

att röra sig om går emellertid inte att bedöma i dagsläget vilket också innebär att det 

                                                           
26 https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/peppol/att-bli-peppol-

operator 
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inte går att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för OpenPEPPOL. Det rör sig 

om ökade intäkter genom att fler systemoperatörer troligen ansluter sig till PEPPOL 

och betalar avgift för det men också ökade kostnader i och med den ökade trafiken i 

nätverket.  

 

6. Överensstämmelse med EU-
rätten 
 

Som nämns ovan genomför e-fakturalagen e-fakturadirektivet. Direktivet hänvisar 

till den publicerade europeiska standarden, vilken lagen också gör. I PEPPOL 

används specifikationen PEPPOL BIS Billing 3, som är förenlig med den europeiska 

standarden. Genom att ta emot en faktura via PEPPOL lever upphandlande 

myndigheter upp till direktivets krav att de ska kunna ta emot och behandla fakturor 

som är i enlighet med standarden (artikel 7). Bestämmelserna i förslaget till 

föreskrifter om registrering i PEPPOL och att översändande via PEPPOL ska 

erbjudas leverantörer, är ur den aspekten förenliga med direktivet.  

 

Direktivet och den europeiska standarden innehåller inga bestämmelser eller 

information om hur elektroniska fakturor ska översändas mellan parterna.  

Medlemsstaterna har således möjlighet att själva bestämma det. Även ur denna 

aspekt är således bestämmelserna kopplade till översändande förenliga med 

direktivet men en prövning måste också göras mot EUF-fördragets regler om fri 

rörlighet. Den fria rörligheten för tjänster kan möjligen aktualiseras i detta fall, i och 

med att ett sätt för översändande pekas ut som något som kan liknas vid en 

preferens. Andra lösningar för översändande hindras emellertid inte från att 

erbjudas på den svenska marknaden, men det går inte att utesluta att 

bestämmelserna om PEPPOL gör det mindre attraktivt att göra det. DIGG bedömer 

att bestämmelserna inte begränsar den fria rörligheten för tjänster men för det fall 

de skulle göra det bedömer vi att de ändå är förenliga med EUF-fördraget. Detta 

eftersom att åtgärderna inte är diskriminerande och att de kan motiveras med att de 

kommer att leda till effektivare offentlig förvaltning och minskade bördor för 

leverantörer avseende elektronisk fakturering. Vidare är bestämmelserna 

proportionerliga eftersom att en mindre ingripande åtgärd inte skulle få önskvärd 

effekt (se avsnitt 2). Dessutom innebär bestämmelsen om att översändande via 

PEPPOL endast att det ska erbjudas, inte att översändande måste ske via PEPPOL. 

Åtgärden är således inte mer ingripande än vad som är nödvändigt. Vår bedömning 

är sammanfattningsvis att bestämmelserna avseende PEPPOL är förenliga med EUF-

fördraget. Värt att notera i sammanhanget är dessutom att PEPPOL är ett europeiskt 

nätverk med stor mängd aktörer från ett stort antal europeiska länder. 
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När det gäller bestämmelsen att upphandlande myndigheter och enheter ska 

tillhandahålla en fakturaportal kan konstateras att direktivet (artikel 7) och e-

fakturalagen (5 §) föreskriver att upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ta 

emot en elektronisk faktura som är i enlighet med den europeiska standarden. Vid 

översändande av faktura via en sådan fakturaportal som bestämmelsen avser 

behöver fakturan inte nödvändigtvis vara i enlighet med standarden, men det 

innebär då att artikel 7 i direktivet inte är tillämplig. Bestämmelsen om 

tillhandahållande av fakturaportal omfattas inte av direktivet och vi bedömer att den 

inte heller på något sätt skulle vara oförenlig med EUF-fördragets regler om fri 

rörlighet.  

 

Sammanfattningsvis bedömer DIGG att förslaget till föreskrifter överensstämmer 

med EU-rätten. 

 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och 
behov av informationsinsatser 
 

Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling träder 

i kraft 1 april 2019. Upphandlade myndigheter och enheter samt leverantörer 

förväntas då kunna hantera den europeiska fakturastandarden. Ett alternativ hade 

varit att låta kraven i föreskriftsförslaget börja gälla samma datum. Att registrera sig 

i PEPPOL går visserligen relativt snabbt men att få allt på plats för att kunna ta emot 

(och för den delen skicka) fakturor genom PEPPOL kan ta tid. DIGG bedömer att en 

rimlig tid för att leva upp till de föreslagna kraven är 6 månader, särskilt med tanke 

på att kravet på att kunna hantera den europeiska standarden är avgörande för att 

alla upphandlande myndigheter och enheter ska följa lagen. Kraven föreslås därför 

börja gälla den 1 oktober 2019. Inget hindrar emellertid aktörerna från att i ett 

tidigare skede anpassa sig till de föreslagna bestämmelserna.  

 

DIGG har haft i uppdrag i regleringsbrevet 2018 att vidta förberedande åtgärder 

med anledning av att e-fakturalagen träder i kraft. Vi avser att under 2019 fortsätta 

att informera om lagen och dess krav. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 25 Ansökan om integrationspengar till 
Pridedagen 2018 och 2019
Ärendenummer KS 2018/82

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens ansökan om 85 000 kr.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att anvisa 
85 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för att anordna pridedag i Älmhult, och 
att pengarna anvisas från det extra anslag som kommunen tillförts från
regeringen med anledning av det ökade flyktingmottagandet, eller från annat
anslag för arbete med integration.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-27

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-01, § 73

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att kultur- och fritidsnämndens ansökan om 85 000 
kr avslås och att andra föreslagna beslutspunkten i 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-27 stryks.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Elizabeth Peltolas förslag godkänns och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget. 
_____
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om integrationspengar till Pridedagen 
2018 och 2019
Ärendenummer KS 2018/82

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att anvisa 85 
000 kr till kultur- och fritidsnämnden för att anordna pridedag i Älmhult, och att 
pengarna anvisas från det extra anslag som kommunen tillförts från
regeringen med anledning av det ökade flyktingmottagandet, eller från annat
anslag för arbete med integration.
Forskning1 visar att samhällen med tolerans och estetik är starka drivkrafter för 
trivsel, nöjdhet och ökad sannolikhet att vilja stanna kvar och ökad sannolikhet 
att rekommendera sin plats. Att anordna en pridedag kan vara bidragande till 
detta och kommunstyrelsen föreslås uppmuntra nämnden att genomföra dagen 
inom befintlig ram. Nämnderna i Älmhults kommun har ett stort ansvar att 
säkerställa ändamålsenlig verksamhet inom det uppdrag och de ramar som 
tilldelats av kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/82, 2018-12-27

 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2018/13

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att anvisa 85 
000 kr till kultur- och fritidsnämnden för att anordna pridedag i Älmhult, och att 
pengarna anvisas från det extra anslag som kommunen tillförts från
regeringen med anledning av det ökade flyktingmottagandet, eller från annat
anslag för arbete med integration.
Av kultur- och fritidsnämndens reglemente framgår att nämnden leder och 
samordnar kultur- och fritidsverksamheten i kommunen varvid det särskilt 
åligger kultur- och fritidsnämnden att ansvara för bland annat kommunens 
förenings- och kulturverksamhet. Det innebär att nämnden förutsätts bedriva 
verksamhet enligt kommunfullmäktiges uppdrag inom den ekonomiska ram som 

1 Budgetkick-off 2019-01-28, Seminarium: ”Lyckliga platser – Hur valet av boendeort påverkar 
hela ditt liv” Charlotta Mellander, Professor nationalekonomi
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kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Nämnden har att prioritera sitt uppdrag 
inom sin ekonomiska ram. 

Överväganden
Kommunfullmäktige är det politiska organ som beslutar kring budget vilket ska 
ske i enlighet med kommunens övergripande styrprocess. Budget 2019 
beslutades i november år 2019. I kommande budgetprocess 2020 får kultur- och 
fritidsnämnden ny möjlighet att i budgetförslag beskriva nämndens ekonomiska 
behov för att utföra kommunfullmäktiges uppdrag som tilldelats nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har i november prognos tydliggjort att nämndens 
verksamhetskostnad netto blir 34 283 000 kr år 2018, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse om 892 tkr. År 2019 har nämnden av kommunfullmäktige 
erhållit 34 304 000 tkr att bedriva verksamhet inom. 
När det gäller det ”extra anslag med anledning av det ökade 
flyktingmottagandet” som kultur- och fritidsnämnden gör anspråk på så finns 
inte motsvarande medel att disponera år 2019. Däremot har kommunstyrelsen 
medel att disponera utifrån den ersättning som kommunen erhåller från 
migrationsverket, varav kommunstyrelsen erhåller 10 %. Schablonbelopp 2018 
var 133 200 kr för en person som inte har fyllt 65 år och 80 200 kr för en person 
som har fyllt 65 år och ersättningen betalas ut med delbelopp under en 
tvåårsperiod. Schablonbeloppet ska enligt migrationsverket täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel mottagande och 
praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i 
skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera, utbildning i svenska för 
invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av 
förordningen om etableringsinsatser, samhällsorientering, tolk, andra 
kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället samt vissa kostnader 
för ekonomiskt bistånd och administration. 

Kommunstyrelsen har även en ”Buffert” motsvarande 5 181 tkr att fördela där 
det finns behov. Kommunstyrelsen har flera utmaningar att hantera under året, i 
enlighet med budget, som innebär motsvarande 11,42 mkr i 
kommunövergripande effektiviseringar om styrelsen bortser från buffertar och 
riktade tillägg. Till det ska tillfogas en sviktande skatteprognos. Under 2019 har 
Älmhults kommun ett finansiellt mål om ett resultat motsvarande 1,5 % av 
skatter och generella statsbidrag vilket motsvarar drygt 15,2 mkr. För att 
säkerställa en god ekonomisk hushållning i en kommun med stark tillväxt krävs 
strategisk planering. För att exempelvis uppnå en hundraprocentig 
självfinansieringsgrad med investeringar om ca 100 mkr/året krävs ett resultat 
motsvarande ca 40 mkr/år. Det innebär att kommunen skulle behöva ha ett 
resultatmål som uppgår till 4,5% av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning. 

Detta innebär att nämnderna i Älmhults kommun har ett stort ansvar att 
säkerställa ändamålsenlig verksamhet inom det uppdrag och de ramar som 

2 Förbättrad skatteprognos -3 375 tkr, Samordningsvinster -5 500 tkr, Entreprenad – 2 500 tkr
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tilldelats av kommunfullmäktige för att säkerställa att kommunen löser sitt 
uppdrag i stort.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att avslå kultur- och fritidsnämndens äskande om 85 tkr.
Att uppmana kultur- och fritidsnämnden att hantera fullmäktiges uppdrag inom 

befintlig ram som fullmäktige tilldelat nämnden.

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-01 Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 73 Ansökan om integrationspengar till 
Pridedagen 2018 och 2019
Ärendenummer KFN 2018/13

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen anvisar 85 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för att 

anordna pride-dag i Älmhult.  
2. Pengarna anvisas från det extra anslag som kommunen tillförts från 

regeringen med anledning av det ökade flyktingmottagandet, eller från annat 
anslag för arbete med integration. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Pride i Älmhult går av stapeln den 31 maj. Pride i Älmhult står för rätten att 
älska vem du vill och vara vem du vill. Tidigare år har pengar sökts från 
integrationsmedel. Kulturskolan ansöker om 80 000 kr för prideprojektet. Förra 
året lades Pridetåget dagen innan Älmhultsfestivalen som ett startskott för 
Älmhultsfestivalen och det var mycket uppskattat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
_____

Beslutet skickas till
Kulturskolans rektor
Ekonomienheten
Kultur- och fritidsnämnden

KFN 2018/13
2018.282

2018-11-08
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2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 26 Älmhultsfestivalen 2019
Ärendenummer KS 2019/36

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1.Kommunstyrelsen beslutar att 350 000 kr av strategiska medel överförs till 

Kultur- och fritidsnämndens budget för finansiering av Älmhultsfestivalen 
2019.

2.Frågan om höjning av Kultur-och fritidsnämndens budget kopplad till ett 
permanentande av Älmhultsfestivalen förs upp i budgetberedning inför budget 
2020. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Den väletablerade Familjefestivalen i Älmhult genomfördes i fjol enligt ett nytt 
koncept och bytte därmed också namn till Älmhultsfestivalen. Den största 
förändringen var att den nya festivalen genomfördes som en öppen stadsfest inne 
i centrala Älmhult. Den tidigare entréavgiften avskaffades, Haganäsområdet 
övergavs som festivalplats till förmån för Älmhults centrum och festivalen 
flyttades från tredje helgen i augusti till månadsskiftet maj-juni för att bli en del 
av temaveckan Världens hem. Det nya konceptet med en stadsfest blev en stor 
succé. Styrgruppen för Älmhultsfestivalen gör bedömningen att det finns stora 
fördelar med att genomföra festivalen som ett årligen återkommande event, med 
start 2019, enligt samma modell som föregående år. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-01

_____

227



Tjänsteskrivelse

2019-02-01 1(3)

Kommunledningsförvaltning
Helen Karlsson 
helen.karlsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Älmhultsfestivalen 2019
Ärendenummer KS 2019/36

Sammanfattning av ärendet
Den väletablerade Familjefestivalen i Älmhult genomfördes i fjol enligt ett nytt 
koncept och bytte därmed också namn till Älmhultsfestivalen. Den största 
förändringen var att den nya festivalen genomfördes som en öppen stadsfest inne 
i centrala Älmhult. Den tidigare entréavgiften avskaffades, Haganäsområdet 
övergavs som festivalplats till förmån för Älmhults centrum och festivalen 
flyttades från tredje helgen i augusti till månadsskiftet maj-juni för att bli en del 
av temaveckan Världens hem. Det nya konceptet med en stadsfest blev en stor 
succé. Styrgruppen för Älmhultsfestivalen gör bedömningen att det finns stora 
fördelar med att genomföra festivalen som ett årligen återkommande event, med 
start 2019, enligt samma modell som föregående år. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-01

Ärendebeskrivning
Familjefestivalen genomfördes framgångsrikt under fem års tid enligt ett 
tvådagarskoncept som innebar gratis aktiviteter i centrum under fredagen 
och entrébelagd festival på Haganäsområdet under lördagen. Festivalen 
genomfördes som ett samarrangemang mellan Älmhults kommun, IKEA, 
Handelsplats Älmhult och Växande Älmhult. Lördagens program hade ett 
stort fokus på nationellt sett publikdragande scenartister. Inför 2018 togs 
ett gemensamt beslut om att förnya form och innehåll för den årliga 
festivalen. Flera faktorer låg till grund för detta beslut: 

 Kommunen hade under en tid fått kritik för lördagens biljettinträde, 
som innebar att kommuninvånare vilka saknade ekonomiska 
förutsättningar exkluderades från evenemanget. 

 Renoveringen av Esplanaden möjliggjorde och inbjuder till fler 
publika arrangemang i centrum. Sociala och kulturella evenemang 
förstärker känslan av stadsmässighet samt stärker centrums 
funktion som mötesplats.

 Med en enda festivalplats koncentreras resurserna till ett ställe, 
vilket innebär såväl logistiska som ekonomiska fördelar.
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 En festival i centrum stärker näringsliv och attraktivitet i centrum, 
vilket gynnar handlare, caféer, restauranger med flera i centrum.

 Festivalen är ett bra tillfälle för kommunens inpendlare och andra 
som inte bor i kommunen att upptäcka Älmhults centrum.

Syftet med Älmhultsfestivalen är att befästa Älmhults kommuns ställning 
som en attraktiv kommun för familjer och att erbjuda kommuninvånarna 
ett årligen återkommande nöjesevent. Festivalen riktar sig till alla 
åldersgrupper, men barn och unga utgör en särskilt viktig målgrupp. 
I utvärderingen av Älmhultsfestivalen bedöms konceptet vara mycket 
framgångsrikt. Måluppfyllelsen avseende festivalens inkluderande karaktär 
bedöms god, liksom måluppfyllelsen avseende att bidra till ökad attraktivitet för 
Älmhults kommuninvånare. 
Arbetet med Älmhultsfestivalen leds av en styrgrupp bestående av tjänstemän 
samt representant för Handelsplats Älmhult respektive Växande Älmhult. Det 
operativa arbetet leds av en projektledare. Älmhults kommun är huvudansvarig 
för arrangemanget.
För att kunna genomföra Älmhultsfestivalen 2019, enligt fjolårets koncept utan 
biljettintäkter behöver kommunen finansiera med 500 000 kr. Av dessa medel 
finns 150 000 kr i Kultur- och fritidsnämndens budget 2019. De 350 000 kr som 
behöver tillskjutas tas från kommunstyrelsens strategiska medel. 

Förslag till beslut
1.Kommunstyrelsen beslutar att 350 000 av strategiska medel avsätts för 

finansiering av Älmhultsfestivalen 2019.
2.Frågan om höjning av Kultur-och fritidsnämndens budget kopplad till ett 

permanentande av Älmhultsfestivalen förs upp i årets budgetberedning inför 
budget 2020. 

Helen Karlsson Roland Eiman
Kulturstrateg Kommunchef
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Beslutet skickas till
 Kultur- och fritidsnämnden

 Kommunchefen

 Planeringschefen

 Ekonomienheten

 Kulturstrategen

 Kommunikationschefen
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Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3, 
ägande och förvaltning
Ärendenummer KS 2018/136

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver stå 
klar augusti 2021. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att 
få in externa aktörer även inom det samhällsnyttiga området. Dialoger har förts 
med externa parter och kommunledningsförvaltningen vill nu ha ett uppdrag att 
förprojektera, ta fram upphandlingsunderlag samt förslag på avtal med extern 
part för ny skola om 4 paralleller i Paradiset.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att få in privata aktörer på de 
samhällsnyttiga verksamhetsområdena såsom skola och omsorgsverksamhet. 
Detta gäller såväl byggnation och ägande av själva verksamhetslokalerna samt 
även, då lämpligt, drift av verksamheterna.
Samtidigt har vi sedan tidigare ett fastslaget behov av ny skola på Paradiset 
etapp 3 klar år 2021. Denna behöver inrymma 4 paralleller.  
Kommunledningsförvaltningen har fört dialog med intressenter kring såväl 
byggnation och förvaltning av skollokaler samt drift av verksamheten. I nuläget 
finns intressent som vill gå framåt med att bland annat uppföra och förvalta lokal 
för skolverksamhet. Denna aktör är Bonovum AB med vilken Älmhults kommun 
har tecknat en avsiktsförklaring att uppföra skollokal. 
Kommunledningsförvaltningen kommer att arbeta vidare med att försöka hitta 
intressent även för att driva verksamheten men sådan finns inte just nu. 
Avsikten är att Älmhults kommun hanterar upphandlingen av 
byggentreprenaden inkluderande projektering som sedan överlåts till Bonovum 
AB som hanterar uppförandet av skolan samt därefter drift och förvaltning av 
lokalerna. Älmhults kommun blir därmed hyresgäst hos Bonovum AB 
åtminstone initialt. Då kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med att 
försöka hitta extern aktör som driver verksamheten är det av avgörande 
betydelse att projektering och upphandlingsunderlag utformas så att skolan som 
uppförs inte specialanpassas i alltför stor utsträckning efter Älmhults kommuns 
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önskemål då det kan föranleda problem om annan aktör vill ta över 
verksamhetsdriften.   
Kommunledningsförvaltningen vill ha ett uppdrag av kommunstyrelsen att 
tillsammans med tekniska förvaltningen arbeta fram ett konkret förslag på 
uppförande av ny skola på Paradiset etapp 3 för årskurserna F-6. Skolan ska 
inrymma 4 parallella årskurser och kunna rymma 800 elever. Uppdraget ska 
innefatta förprojektering, upphandlingsunderlag, överenskommelse med 
Bonovum AB om övertagande av upphandlad byggentreprenad samt 
avtalsförslag mellan Älmhults kommun och Bonovum AB för hyreskostnad 
inklusive drift och underhåll. Uppdraget hanteras i samverkan med 
utbildningsförvaltningen. Förfrågningsunderlaget ska vara klart så att KSAU kan 
fatta beslut den 21 maj om att förfrågningsunderlag för byggentreprenaden 
skickas ut för anbud.  
Parallellt med denna process förs förhandling med Bonovum AB kring 
hyresavtal samt andra villkor för hyra av fastigheten. 
Härefter behöver kommunstyrelsen göra ett ställningstagande kring hur vi går 
vidare. I det fall kommunstyrelsen bedömer förslaget till hyresavtal och andra 
villkor som rimliga går vi vidare med Bonovum AB som ägare och förvaltare av 
fastigheten. Den upphandlade byggentreprenaden överlåts då till Bonovum AB. 
Bonovum AB övertar då upparbetade kostnader för förprojektering samt 
utarbetande av upphandlingsunderlag. I det fall hyresavtal och andra villkor inte 
bedöms som rimliga överlåts inte byggentreprenaden till Bonovum AB utan 
hanteras då istället av Älmhults kommuns fastighetsavdelning i sedvanlig 
ordning. Detta beslut måste fattas av kommunstyrelsen senast den 10 september 
innan tilldelningsbeslut gällande byggentreprenaden kan ske. 
I det fall Bonovum AB äger och förvaltar byggnaden behöver 
utbildningsnämnden äska om hyresmedel i budgetprocessen.
I det fall Älmhults kommun själv äger och förvaltar byggnaden behöver nytt 
investeringsbeslut fattas, i dagsläget finns beslut om 150 Msek men i nuläget 
bedömd kostnad att uppföra den nya skolan uppgår till 250 Msek. 
Byggnation av ny skola påbörjas under hösten 2019.
Skolan ska stå klar att tas i bruk för minst två paralleller i augusti 2021.
   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett konkret förslag till 
uppförande av ny F-6 skola på Paradiset etapp 3 enligt ovanstående förslag. 
Uppdraget hanteras i samverkan med utbildningsförvaltningen. Budget för 
förprojektering om 2,5 Mkr att finansieras genom upplåning tillförs tekniska 
nämnden.
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Paul Robertsson Roland Eiman
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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2019-01-15 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 13 Styrgrupp för skola i Västra Bökhult (Majtorp 
1:1)
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen inrättar en styrgrupp för det fortsatta arbetet med ny skola 

i Västra Bökhult (Majtorp 1:1). 
2. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter att ingå i styrgruppen:

Sonja Emilsson, Garphyltan 984, 343 74 Liatorp
Mattias Lindqvist, Konvaljvägen 10, 343 34 Älmhult

3. Tekniska nämnden och utbildningsnämnden utser två ledamöter vardera till 
styrgruppen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-12-04, § 230 åt kommunledningsförvaltningen 
och tekniska förvaltningen att ta fram ett markanvisningsavtal med extern part 
för Majtorp 1:1 i syfte att uppföra F-6 skola. Markanvisningsavtal ska vara klart 
under december månad 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och berörda tjänstemän diskuterar det fortsatta 
arbetet med ny skola i Västra Bökhult (Majtorp 1:1) och identifierar ett behov av 
en styrgrupp för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
  Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2018-12-18, § 166
_____

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Utbildningsnämnden 
Matrikel - kanslienheten
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2019-01-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 26 Ny skola i Västra Bökhult (Majtorp 1:1) -
styrgrupp
Ärendenummer UN 2017/104

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden väljer Gusten Mårtensson (C) samt Stefan Jönsson (S) 

att representera utbildningsnämnden i styrgruppen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att inrätta en 
styrgrupp för det fortsatta arbetet med ny skola i Västra Bökhult samt 
uppmanade utbildningsnämnden att utse två ledamöter till styrgruppen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 166.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 166 Ny skola i Västra Bökhult (Majtorp 1:1) – 
styrgrupp 
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen inrättar en styrgrupp för det 

fortsatta arbetet med ny skola i Växtra Bökhult (Majtorp 1:1).
2. Tekniska nämnden och utbildningsnämnden uppmanas att utse två ledamöter 

vardera till styrgruppen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-12-04, § 230 åt kommunledningsförvaltningen 
och tekniska förvaltningen att ta fram ett markanvisningsavtal med extern part 
för Majtorp 1:1 i syfte att uppföra F-6 skola. Markanvisningsavtal ska vara klart 
under december månad 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och berörda tjänstemän diskuterar det fortsatta 
arbetet med ny skola i Västra Bökhult (Majtorp 1:1) och identifierar ett behov av 
en styrgrupp för det fortsatta arbetet.
_____

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Utbildningsnämnden
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2018-12-04 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 230 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult 
(Majtorp 1:1)
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen samt tekniska 

förvaltningen att ta fram ett markanvisningsavtal med extern part för Majtorp 
1:1 i syfte att uppföra F-6 skola. Markanvisningsavtal ska vara klart under 
december månad 2018. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen gör analysen att ny skola F-6 behöver stå klar att 
tas i bruk till höstterminen 2021. Placeringen av skolan är Majtorp 1.1. Kom-
munledningsförvaltningen föreslår att uppförande av skolan sker genom extern 
parts försorg. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Bergsjö (L) och Sonja Emilsson (M) föreslår att kommunledningsförvalt-
ningens förslag bifalls.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Bergsjös och Emilssons förslag 
och finner att det bifalls. 
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2018-12-04 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Ny skola F-6 Majtorp 1:1
Ärendenummer KS Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen gör analysen att ny skola F-6 behöver stå klar att 
tas i bruk till höstterminen 2021. Placeringen av skolan är Majtorp 1.1. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att uppförande av skolan sker genom 
extern parts försorg. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun har en hög befolkningstillväxt och befolkningsprognosen 
pekar mot att vi sannolikt kommer att ha fortsatt hög tillväxttakt de kommande 
tio åren. Detta leder i sin tur till stort behov av bostäder, ny infrastruktur och 
stärkt samhällsservice, inte minst inom skolans område. 
En långsiktig bild av behoven inom samhällsbyggnadssidan håller på att arbetas 
fram och vi har idag en god uppfattning om när behov av olika slag uppkommer. 
Gällande lokaler för skolans ändamål har en utredning gjorts som tar sikte på hur 
vi kan nyttja befintliga lokaler så långt som möjligt innan vi måste uppföra nya. 
Skälet till detta är att försöka skjuta på stora kostnader så långt som möjligt så att 
vi kan realisera högre intäkter på grund av större skattebas (fler invånare) innan 
vi står med utgifterna. Den gjorda utredningen pekar på att vi klarar 
volymökningarna för grundskolan årskurs F-6 fram till sommaren 2021 genom 
att bland annat bussa elever till Ryfors skola samt använda oss av Tornett under 
en övergångsperiod. Under perioden från idag och fram till sommaren 2021 
beräknas då antalet barn i åldrarna 6-12 år ha ökat med ca 250 stycken och det är 
kommunledningsförvaltningens bedömning att till höstterminen 2021 måste en 
ny skola F-6 stå klar att kunna tas i bruk, det finns då inte längre några andra 
välfungerande lösningar att nyttja.  
Nya planerade bostadsområden kommer att tillskapas främst i de västra delarna 
av centralorten. Mot bakgrund av detta ser förvaltningen att det är prioriterat att 
förlägga ny grundskola F-6 i Västra Bökhultsområdet, mer specifikt Majtorp 1:1. 
Färdig och antagen detaljplan finns för ändamålet i området. 
Kommunledningsförvaltningen har under en tid arbetat med att få externa 
intressenter att bygga och driva skolverksamhet. Förvaltningens arbete med detta 
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har nu lett fram till ett konkret läge med en intressent som vill uppföra F-6 skola 
i Västra Bökhult. Förslag på lösning ser ut enligt följande:
- Extern part förvärvar mark Majtorp 1:1 för uppförande av ny skola F-6
- Kommunen tecknar hyresavtal för skolan
- Kommunen ges rätt att andrahandsuthyra till extern driftspart
Skolan ska stå klar att tas i bruk till höstterminen 2021. För att ha god tid för 
hela processen krävs att markanvisningsavtal tecknas under december månad 
2018. Storleken på skolan, utformning och huruvida den ska byggas i etapper 
bestäms under projekteringsfasen och sker i samverkan mellan Älmhults 
kommun och den externa parten. 
Med detta upplägg vinner Älmhults kommun flera saker. För det första ådrar sig 
kommunen inte en stor investeringsbörda genom att extern part bygger och 
kommunen hyr lokalen. För det andra ges möjligheten extern part kan driva 
verksamheten i ett senare skede om kommunen så önskar genom konstruktionen 
att kommunen ges rätt att andrahandsuthyra lokalen. För det tredje kommer en 
ny extern part in på Älmhults kommuns marknad och kan då vara intresserad att 
ta sig an ytterligare projekt i framtiden. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ny skola F-6 uppförs på Majtorp 1.1. 
Skolan ska stå klar att tas i bruk till höstterminen 2021. Uppförande av skolan 
sker genom extern parts försorg och kommunen tecknar hyresavtal med den 
externa parten där kommunen ges rätt att hyra ut i andra hand till annan 
driftsoperatör. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen samt tekniska 
förvaltningen att ta fram ett markanvisningsavtal med extern part för Majtorp 
1:1 i syfte att uppföra F-6 skola. Markanvisningsavtal ska vara klart under 
december månad 2018. 

Paul Robertsson Anders Nyberg
Planeringschef stf kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Åtgärder för budget i balans: socialnämnden – 
återrapportering
Ärendenummer KS 2018/39

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-12-17 § 264 socialnämnden i uppdrag att ta fram 
en prognos för 2019 med konkreta förslag till budget i balans. Uppdraget skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari 2019. Socialnämnden har 
inte inkommit med en separat återrapportering, utan har i internbudget för 2019 
tagit fram konkreta förslag till budget i balans.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-18

 Socialnämndens beslut om internbudget 2018-12-19 § 121

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 264

 Socialnämndens utredning Konsekvensanalys, internbudget 2019 daterad 
2018-11-30

 Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 98

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 184

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2018-08-27, § 184 socialnämnden i uppdrag att ta 
fram åtgärder för budget i balans avseende år 2019 och återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till åtgärder senast november 2018. 
Socialnämnden lämnade 2018-10-24, § 98 följande svar till kommunstyrelsen:
”De åtgärder som under tidigare år använts för att sänka kostnaderna för 
socialförvaltningen har varit att minska antal platser inom särskilt boende och 
timmar i hemtjänst. Detta är inte möjligt med hänsyn till dagens kö till särskilt 
boende.
Förvaltningen arbetar med att stärka upp den egna behandlingsenheten och 
därigenom utveckla hemmaplanslösningar som ett alternativ till kostsamma 
placeringar. Men detta ger inga snabba besparingar. Rambudget för 2019 tas 
åter upp i kommunfullmäktige i november 2018 och innan dess har vi inga 
ramar.”
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Kommunfullmäktige godkände inte rapporten från socialnämnden och gav 
nämnden i uppdrag att ta fram en prognos för 2019 och återrapportera till 
kommunstyrelsen senast i februari 2019 tillsammans med konkreta förslag till 
budget i balans, 2018-12-17 § 264.
Socialchef Charlotte Nygren-Bonnier har meddelat att socialnämnden inte har 
gjort en separat återrapportering, utan har i internbudget för 2019 tagit fram 
konkreta förslag till budget i balans. 

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens återrapportering av åtgärder 

för budget i balans.

Maria Johansson Roland Eiman
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Socialförvaltningen
Charlotte Nygren-Bonnier
0476-552 62
charlotte.nygren-bonnier@almhult.se

Utredning

Konsekvensanalys, internbudget 
2019
Ärendenummer SOC 2018/69
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Konsekvensanalys inför internbudget 2019

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om budget 2019 för nämnderna 2018-06-25§ 169 
och 2018-11-26 §232.
Socialnämndens ram för 2019 är 319 898 tkr och inkluderar särskilda satsningar, 
5 000 000 kr för ny gruppbostad, 500 000 kr till konvertering av en avdelning på 
särskilt boende till demensavdelning och 2 102 000 kr för resursfördelning.
Förvaltningsledningen har arbetat med att ta fram ett förslag till internbudget 
2019 som är anpassat till den ram som socialnämnden har att förhålla sig till. 
Förslaget innehåller både kostnadsbesparingar samt kända utökade kostnader 
2019 och framåt. I kostnadsutökningen finns både volymökning inom personlig 
assistans, hemtjänst samt 8 platser inom särskilt boende. Gällande ökning av 
platser inom det särskilda boendet så grundar sig det på ett ökat behov av fler 
boendeplatser där kommunstyrelsen 2018-08-14 §131 gav kommunchefen i 
uppdrag att utreda om möjligheten att öppna en avdelning på Nicklagården. 
Socialnämnden beslutade 2018-09-19 §88 att tillfälligt öppna 8 platser på 
Nicklagården samt att äska medel för detta hos kommunstyrelsen. Den begäran 
av budgetmedel avslogs på kommunstyrelsen 2018-11-06. 
Förvaltningschefen har ansvar att lägga förslag på en budget inom beslutad ram 
och detta är genomfört. Förvaltningsledningen har genomfört en 
konsekvensbeskrivning till förslaget som bilägges ärendet.
Den föreslagna budgeten ger inga utrymme för volymökningar vilket 
förvaltningen ändå bedömer kommer att ske under året. Förvaltningen kommer 
under 2019 att arbeta med nyckeltal och omvärldsanalyser för att kunna 
säkerställa en bättre kontroll på hur volymökningarna och volymförändringar 
påverkas av olika faktorer samt hur det påverkar framåt för behov av 
budgetmedel. 

Effektivisering 372 000 kr

Enhetschef ÄO 700 000 kr
Förvaltningen ser en möjlighet i att inte ersätta en vakant tjänst som enhetschef 
inom äldreomsorgen och då minska kostnaderna. Under 2017 och 2018 har 
förvaltningen arbetat aktivt med att stärka ledarskapet och förbättra 
förutsättningarna för cheferna. För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för 
alla arbetstagare behöver de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, 
politiskt förtroendevalda och chefer, se verksamheternas förutsättningar och 
villkor, och organisera och leda arbetet så att kvinnor och män får en så likvärdig 
och bra arbetsmiljö som möjligt. Det är en förutsättning för hög kvalitet och 
effektivitet i verksamheten, oavsett om uppdraget är att ta hand om människor 
eller materiella objekt.  I genomsnitt ökar långtidssjukfrånvaron med drygt 0,2 
procentenheter om arbetsgruppen ökar med en person. Inom äldreomsorgen 
finns det i dag enhetschefer som har fler än 35 medarbetare per chef, vilket 
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medför en ökad kostnad för tillexempel långtidssjukskrivningar. Ett nära 
ledarskap är direkt kopplat till att antalet långtidssjukskrivningar minskar. 
Förvaltningen ser att det finns en risk för ökade sjukskrivningstal kopplat till den 
föreslagna besparingen.

Betalansvarslagen 250 000 kr
När kommunen inte kan verkställa insatser för en färdigbehandlad patient inom 
regionen, får kommunen betala en avgift till regionen, så kallade 
betaldagar. Utifrån antalet betaldagar under 2018 samt det arbete som fortgår 
med hemgångsteamet, bedöms att budgetposten kan justeras. Om denna 
budgetpost tas bort helt finns ingen marginal om det skulle uppstå betaldagar.

Minskning sjuksköterskor 550 000 kr
Det finns budgeterade medel motsvarande 550 tkr för utökning av 
sjukskötersketjänst som inte är förbrukade. Medlen budgeterades 2017 med 
anledning av att det då var svårt att rekrytera sjuksköterskor som kunde arbeta 
som timvikarier framförallt på nattpass. Medlen skulle täcka kostnader för att 
tillsvidareanställa sjuksköterska på så kallade flexibel tjänst dvs någon som 
skulle kunna byta ett dagpass till ett nattpass med kort varsel när tillfällig vakans 
uppstod. Tjänsten har inte gått att rekrytera. I dagsläget är alla ordinarie 
sjukskötersketjänster tillsatta och känslan är att verksamheten befinner sig på en 
stabil nivå vad det gäller bemanning. Detta innebär att det även finns utrymme 
att täcka upp för varandra vid tillfälliga vakanser.  Verksamheten har i dagsläget 
även tillgång till vikarie som kan arbeta natt. Några av de tillsvidareanställda 
sjuksköterskorna som arbetar dagtid kan även arbeta nattid vid vissa 
tillfällen. Förvaltningen ser i dagsläget en möjlighet till besparing av de 
budgeterade medlen utan att patientsäkerheten drabbas eller att arbetsmiljön för 
de anställda försämras.

Lokaler Pehr Hörbergsgården 770 437 kr
Med anledningen av nedläggningen av Pehr Hörbergsgården minskar 
förvaltningens kostnader för hyran av lokalerna.

HVB Hagapark 2 539 282 kr
Med anledning av nedläggning av HVB Haga Park har socialförvaltningen 
minskade utgifter i form av personalkostnad, hyra och drift enligt nedan:

 Hyra – 730 000 kr

 Drift – 1 182 082 kr

 Enhetschef – 619 500 kr

 Personal – 4 358 700 kr
Nedläggningen av HVB Haga Park innebär minskade intäkter från 
Migrationsverket med 3 351 000, det vill säga 1 350 kr per dygn och placerat 
barn. 
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När verksamheten avvecklas finns det behov av stöd i form av stödboenden och 
den verksamheten ökar då sina kostnader till 1 000 000 kr.

Övriga kostnader gemensamt och äldreomsorgen 260 000 kr

Konsulter 1 000 000 kr
Alla verksamhetsområden är nu bemannade varför behov av konsulter minskar.

Helsa 209 000 kr
Projektet med Helsa avslutas under 2018 och kommer därför inte att påverka 
2019 budget.

Effektivisera myndighetsenheten 250 000 kr
I samband med pensionsavgång under 2019 ser förvaltningen en möjlighet att 
minska antalet årsarbete gällande avgiftshandläggare/färdtjänsthandläggare. 
Ambitionen är att det nya avgiftssystemet kommer att förenkla arbetet med 
avgifterna vilket gör att arbetet med avgiftshandläggning tar mindre tid än i 
dagsläget. Det bör även finnas en möjlighet att renodla färdtjänsthandläggning 
från avgiftshandläggning och omfördela färdtjänsthandläggning till handläggare 
som arbetar med beslut enligt Socialtjänstlagen. Risk finns att ett mindre antal 
anställda som arbetar med avgiftshandläggning gör verksamheten sårbar då 
tillfällig vakans av avgiftshandläggare uppstår. Risk finns även att detta kan 
påverka invånaren i form av förlängd handläggningstid och försenad fakturering. 
Detta påverkar i sin tur kommunens intäkter. Handläggningen för färdtjänst blir 
ytterligare en arbetsuppgift för handläggare som arbetar med beslut enligt 
socialtjänstlagen vilket kan ge konsekvenser i form av ökad arbetstyngd. Det 
finns även behov av utbildning inom färdtjänst/riksfärdtjänstlagen eftersom 
denna kompetens saknas hos handläggare för SoL. 
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-17 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 264 Åtgärder för budget i balans: socialnämnden
Ärendenummer KS 2018/39

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner inte rapporten från socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram en prognos för 

2019 och återrapportera till kommunstyrelsen senast i februari 2019 
tillsammans med konkreta förslag till budget i balans.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att ta fram åtgärder för 
budget i balans avseende år 2019 och återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag till åtgärder senast november 2018.
Socialnämnden har 2018-10-24, § 98 till kommunstyrelsen lämnat följande svar:
”De åtgärder som under tidigare år använts för att sänka kostnaderna för 
socialförvaltningen har varit att minska antal platser inom särskilt boende och 
timmar i hemtjänst. Detta är inte möjligt med hänsyn till dagens kö till särskilt 
boende.
Förvaltningen arbetar med att stärka upp den egna behandlingsenheten och 
därigenom utveckla hemmaplanslösningar som ett alternativ till kostsamma 
placeringar. Men detta ger inga snabba besparingar. Rambudget för 2019 tas åter 
upp i kommunfullmäktige i november 2018 och innan dess har vi inga ramar.
Av socialnämndens svar framgår inte om ovan åtgärder är tillräckliga för att nå 
en budget i balans 2019.”

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 221

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2018-11-20, § 151

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-02
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-17 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 98

 Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27

 Socialnämndens beslut 2018-09-19, § 86

 Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-12

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 184
_____

Beslutet skickas till
Socialnämnden (för åtgärd)
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2018-09-12 1(1)

Socialförvaltning
Jenny Smedberg 
Jenny.Smedberg@almhult.se

Socialnämnden

Åtgärder för budget i balans
Ärendenummer SOC Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om framarbetade förslag på alternativ för en möjlig 
budget i balans för 2019.

Förslag till beslut
Efter information läggs ärendet för beredning till nästkommande arbetsutskott.

Jenny Smedberg

Områdeschef IFO

Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Controller
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Sammanträdesprotokoll

2018-08-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 184 Äskande av medel från socialnämnden
Ärendenummer KS 2018/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram åtgärder för 

budget i balans avseende år 2019 och återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag till åtgärder senast november 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har inkommit med beslut om att äska 4 mkr av kommunstyrelsen 
för att nå en budget i balans år 2018.
Socialnämnden har medel från migrationsverket från tidigare år som enligt god 
redovisningssed ska intäktsföras år 2018. Med dessa medel hanteras den 
negativa budgetavvikelsen kortsiktigt genom en intäktsförstärkning.
Kostnaderna med anledning av volymökningarna kvarstår dock och måste 
åtgärdas för att inte följa med in år 2019.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-14 § 140
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-26 § 81 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-15 
  Protokollsutdrag socialnämnden 2018-05-23 § 51
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-02
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26 
 Månadsrapport, socialnämnden mars 2018

_____

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Role for the Monitoring Committee (MC) 

 

The current Monitoring Committee (steering group) for the Municipal Partnership between 
City of Växjö, Älmhult Municipality and JB Marks Local Municipality has been approved 
ICLD funds for the period; July 2018 to June 2020. According to the approved MC 
application, this is the formal framework for the steering group function: 

 

“The Monitoring Committee has got the formal task to make priorities on 
new project initiatives, to evaluate ended work and to monitor and assist 
on-going projects. When it comes to the latter, the Steering Group will 
communicate with all on-going project on continuous basis and compile 
progress reports on achievement to keep track and assess whether the 
projects are according to plan.  

The Monitoring Committee will meet with the on-going projects at the 
Steering Group meetings for oral status reports and to provide 
recommendations. Finally, the Steering Group will compile tangible results 
ranging from all projects and make proper decisions to make those results 
sustainable also after project closure.” 

 

The MC application further summarizes the main role/responsibility in this way: 

 

• Partaking; two international Monitoring Committee meetings per year 
• Promote overall dialogue and knowledge exchange between the 

partners/projects 
• Sustain contact/communication with project leaders/participants of on-

going projects 
• Monitor on-going projects with active provision of help and 

recommendations 
• Make priorities among new project proposals for forthcoming ICLD rounds 
• Evaluate qualitative learning achieved by the project participants 
• Evaluate on-going and ended project work to compile ‘List of Tangible 

results’ 
• List statistics, list of projects and participants for the projects 

implemented 
• Facilitate municipal capacity-building on basis of project results 

achieved 
• Facilitate project results to be sustainable (permanent) after project 

closure. 
• Market the current municipal partnership internally; that is towards 

city council, executive board, political majority and oppositions, 
department level etc 

• Market the current municipal partnership towards external stakeholders; 
that is university, NGOs, civic society, private sector, national and 
regional/provincial level etc 

• Keep contact with media in order to inform and speak for the partnership 
• Facilitate valuable contacts at national level (government, SALGA, 

embassy level etc) 
• Monitor that current Memorandum of Understanding (MoU) is updated and 

fulfilled 
• Monitor that the ICLD approved Steering Group application is fulfilled 
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The two-year MC process includes six specific activities with four international steering 
group meetings in Sweden and South Africa: 

 

1. MC Meeting in South Africa   November 2018 
2. MC Meeting in Sweden   April 2019 
3. Local work to spread info, anchor and provide support Aug 2018-Jun 2019 
4. MC Meeting in South Africa   Oct/Nov 2019 
5. MC Meeting in Sweden   Apr/May 2020 
6. Local work to spread info, anchor and provide support Aug 2019-Jun 2020 

 

This Municipal Partnership is regulated through the ‘Memorandum of Understanding’, which 
was signed on April 24, 2018.  

 

 

 

Swedish and South African MC delegates and officials 

 

Swedish MC delegates 

• Mr Per Schöldberg (C)   City of Växjö 
• Mr Tomas Thornell (S)   City of Växjö 
• Ms Eva Ballovarre (S)   Älmhult Municipality 
• Ms Elizabeth Peltola (C)  Älmhult Municipality 

 

South African MC delegates 

• Mr Kgotso Khumalo (ANC)   JB Marks Local Municipality 
• Mr Elias Mogoeemang (ANC)  JB Marks Local Municipality 
• Mr Neels Coetzer (DA)   JB Marks Local Municipality 

 

Officials 

• Mr Thomas Muswede    JB Marks Local Municipality 
• Mr Daniel Folkesson   The Institute for Local and Regional 

Democracy (ID) 
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MC week, South Africa (activity 1) 

 

The aim of this documentation report is to provide a summary of the MC week in South 
Africa with attention to what was said, done, seen, discussed, learnt and decided1.  

The report could be used for internal purposes and spread to city council, political parties, 
municipal departments, colleagues, managers and other key-persons of relevance. The report 
could also be spread externally to stakeholders outside of the municipal organization; such as 
regional/ provincial level, state authorities, university, NGOs, civic society, private actors and 
similar. Thirdly, the documentation is also a tool to keep track with the activity plan and to 
use when planning for forthcoming MC visits. 

 

 

 

Sunday-Monday, November 11-12 

The Swedish MC delegation - including Mr Per Schöldberg, Mr Tomas Thornell, Ms Elizabeth 
Peltola, Ms Eva Ballovarre and Mr Daniel Folkesson - left Sweden and northern Europe on 
Sunday evening to arrive OR Tambo International Airport in Johannesburg the following 
morning. The group was picked up by delegates from JB Marks Local Municipality and taken 
to Potchefstroom some 120 km from the airport. 

The Swedish delegations arrived its final destination at around 14:00 to soon have lunch 
together with parts of the South African MC team. When lunch was over, the visiting team 
checked in at Willows Garden Hotel in central Potchefstroom to unpack and rest a bit before 
having dinner at a nearby restaurant. 

 

 

 

Tuesday, November 13 

The first working day started out with an early pick-up and transport to Dan Tloome Civic 
Center, which is the main city hall in JB Marks Local Municipality. At 9:00, the Speaker 
announced the special council meeting opened and welcomed the Swedish delegates to South 
Africa. Soon after, Mr Per Schöldberg (Växjö) and Ms Elizabeth Peltola (Älmhult) entered the 
podium to address council and shortly introduce the Monitoring Committee and current 
partnership amongst the three local actors. About 30 minutes later, the Swedish guests left 
council to instead go to North West University (NWU) and its Potchefstroom Campus. Today, 
NWU has got approximately 80 000 students enrolled with three campus areas in 

                                                           

1 The minutes from the MC Meeting on November 14, 2018, are not included here but presented as a 
separate document. 
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Potchefstroom, Mafikeng and Vanderbijlpark. The aim of the visit was to address political 
science and to get an overall presentation on South African politics of today. One of the 
professors at the university started out his introduction, which was followed by discussions, 
questions and comparisons between South Africa and Sweden. 

The political election in 2019 (national and provincial level) will mean a ‘cross-road’ for 
South Africa, the professor started. The political election is scheduled for May 8 next year 
and includes positive opportunities as well as difficult risks for the country. The professor 
pointed at (A) the social variable, (B) the state level definition and (C) the economic variable 
as crucial elements to look at and follow up. The outcome of the election will effect A to C but 
it is at this point impossible to predict how and in what way. 

(A) The social variable addresses social unity. According to the professor, current South 
Africa lacks social unity due to the rise of ‘identity politics’ linking to the Zulu culture, Xhosa, 
Africaans and other groups. Today, the social environment is unstable in South Africa with 
poverty, xenophobia and battle towards poor service delivery. 

(B) The state level definition labels current status of the public level and its support. Today, 
South Africa corresponds with a negative definition. Among the three alternatives, the 
professor labeled the South African state as ‘weak’ with ‘soft’ and ‘collapsed’ as two nearby 
alternatives. There is, he pointed out, a financial crisis at local level and ANC as ruling party 
is drifting apart. However, also DA and other parties struggles with internal conflicts and to 
get the support from the people. 

(C) The economic variable corresponds with the general economic incline and the need of 
international investments in the country. Until today, South Africa has sought for alignment 
with China, Russia and Cuba – not with the western world. 

As noted, the political election is scheduled for May 8, 2019. According to the professor at 
NWU, there is a risk for the ruling ANC to get no absolute majority (less than 50 %), which 
would be the first time since the democratic election was introduced in 1994. Today, ANC is 
divided between Ramaphosa supporters and Zuma supporters, which might cause a split in 
two different political parties in the future. The outcome of the ‘State Capture trial’ will affect 
ANC much but also the future political environment in South Africa. 

The DA party has steadily increased their support and got above 20 % in the last national 
election. However, according to the professor, the support might drop this time due to some 
internal conflicts and leadership troubles. The EFF party is on the rise and might grow even 
more this time. It is however a populist party and does not have a strong structure to become 
big. Finally, the professor also commented on some minor party fractions such as IFP, Cope 
and FF+ and pointed out the possibility of new party/parties establishing before the election 
date. The critical point is if ANC will get an absolute majority or not. If not, South Africa 
enters a new era in which coalition politics must be used. This is a new phenomenon for 
South Africa as there are no experiences or traditions in this field. 

At 11:30, the MC delegation met with Andrew and Pia working at the Faculty for Social 
Anthropology at the North West University. This informal session was much about discussing 
current South Africa with regards to integration, poverty and city planning. The issue of 
integration is both very important and very difficult. General integration is about age, gender, 
ethnic groups, rich/poor, resources/no resources…and the public responsibility is to establish 
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meeting-places and facilitate ‘differences’ to come together. Sadly, today the best examples of 
such meeting-places are the shopping mall and the white private households with black 
maids working to serve food, clean and do the laundry. The unemployment rate is today very 
high in South Africa and it is difficult to go from poor to rich. Today, the day-workers are 
seen as ‘the men at the corner’ in all cities and townships, always ready to help out with 
painting, building, digging…for a low income in an unsafe environment. We would like to 
‘hack the city’, the two anthropologists argued and suggested a new mobile app and a so-
called capacity-building center to improve the conditions for the day-workers. 

At 13:00, the delegation had lunch at the NWU campus area and then left for the city of 
Ventersdorp some 50 km outside of Potchefstroom. At arrival, the group met with two 
municipal officials of JB Marks which made a presentation on Community Safety. The 
session started with a look-back on the previous Agenda 2030 pre-study with the City of 
Växjö, which started in January 2018 and ended in June. Both of the presenters were 
engaged in the pre-study and therefor familiar with Växjö and the Swedish way to deal with 
traffic planning. JB Marks Local Municipality has no transport or traffic plan today, 
Hendriko started out. Such plan would mirror goal 9 and 11 of the Agenda 2030 promoting 
building of resilient infrastructure and making cities and human settlements inclusive, safe 
and sustainable. The transports are a huge challenge for the municipality, including many 
accidents, heavy transports, pollution and a large number of people commuting from 
Ventersdorp to Potchefstroom and vice versa. The actual N12 route has got 3 000 vehicles 
and 110 trucks per hour. The Bult Area is another very crowded hotspot in central 
Potchefstroom, while the rural villages lack much of services and safe roads for cyclists and 
pedestrians. The future transport plan must cover for: 

• Promotion of non-motorized transportation 
• Reduction of green-house gas emissions 
• Sufficient infrastructure 
• Strategic prioritization for the future with accurate fundings…etc 

The final part of the day was to leave Ventersdorp to visit two rural villages outside of town 
named Appeldraai and Goedgevonden where approximately 500-2000 people stay. The two 
villages consisted of a mix of different houses, such as shelters, old farms, RDP houses and 
new public utilities. Generally, the living conditions are very difficult at those places with 
poverty, high rate of unemployment and poor service delivery. 

At 17:15, the first working day was finished and the group was taken back to Potchefstroom 
before meeting with representatives for the DA party for dinner. The dinner started at 18:30 
at Oudrift River Lodge just outside of the city. The evening meant nice acquaintances, good 
food and much discussion about politics and the forthcoming election next year. At 22:00 the 
Swedish guests returned to the hotel to rest and get prepared for tomorrow´s 25th ordinary 
Monitoring Committee meeting. 
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Wednesday, November 14 

The second working day meant pick-up and transport to Elgro River Lodge, which was to be 
the place for the 25th ordinary meeting of the Swedish-South African Monitoring Committee. 
The MC meeting started at 9:00 and Mr Kgotso Khumalo (Executive Mayor) opened the 
meeting by welcoming all and introducing the MC agenda to follow. Among many items, the 
MC meeting was to include: 

• Welcome and opening 
• Approval of the agenda 
• Approval of minutes from previous MC Meeting held on April 26, 2018 (Sweden) 
• Partnership overview including projects, participants and basic statistics; 2006-2018 
• Tangible results; 2006-2018 
• Presentation of Älmhult Municipality as new formal partner 
• Result from previous ICLD round with approval of new MC application 
• Two new project proposals sent in for the ICLD deadline this October 
• Presentation and status update on one on-going project: 

o New Coordination Structure to support vulnerable families 
• Notice of three ended projects: 

o Politician Project: Leadership, coalitions and voters 
o Tlokwe Inclusivity Disability Sector II 
o Sport and Culture Integration Program 

• New project proposals (applications) for future ICLD rounds 
• Presentation on overall framework of the new MC application (aim, role/function, 

method, time-frame, activities etc) 
• Decision on next MC week in Sweden, 2019 
• State of the Nation 
• Closing of the MC Meeting 

The 25th ordinary Monitoring Committee meeting formally ended at 16:00. The minutes from 
the MC meeting are not included in this report but presented as a separate document. 

The early evening meant some free time activities and soon after dinner with representatives 
from the ANC party of JB Marks Municipality. As yesterday, the evening was very well 
arranged with much talking about the political life in South Africa and expectations of the 
election to be held only some six months away. 
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Thursday, November 15 

The third working-day started with a meeting at the Electricity Section within JB Marks 
Municipality. The meeting included all in all 12 delegates including the Speaker and the MMC 
for technical services. Mr Mike Maki (Manager) started out by referring to the now ended 
Agenda 2030 pre-study with Växjö, which now has resulted in a full-scale project application 
to ICLD aiming to develop an Energy Masterplan for JB Marks. The project thus focuses on 
the seventh Sustainable Development Goal of the Agenda emphasizing ‘sustainable energy 
for all’. 

In South Africa today, 70 % of the total energy production emanates from coal. There is one 
nuclear power plant in the country and some production is also the result from a few wind 
stations. Today, there is no energy production in JB Marks Municipality, instead the 
municipality purchases its energy from ESCOM and the national level. The national target is 
to reduce the level of fossil energy from 70 % down to 30 % until 2030. This is, according to 
Mike Maki, a positive striving in line with the Agenda 2030 but will also mean a great 
challenge since it will cause unemployment within the mining sector. 

The South African energy sector is today heavily regulated by NERSA, which regulates the 
distribution of electricity within determined boundaries. JB Marks has no license to generate 
power but to distribute only. The municipal responsibilities today link with: 

• Electricity Network Planning and implementation 
• Electrification of new HAD (historical disadvantaged areas) 
• Electrification of new economic development initiatives in line with the municipal 

SDF 
• Electricity connection to social facilities such as schools, halls, housing complexes etc 
• Operation and maintenance of existing infrastructure 
• Provision of community lighting 
• Explore opportunities for renewable energy, energy efficiency and DSM 

A big share of the capex for network expansion are self-funded through revenue generated 
from electricity sales. 

In accordance with the Agenda 2030 goal 7, there are two focus areas for JB Marks Local 
Municipality: 

1. Electrification of houses 
2. Network strengthening 

Mike Maki ended his presentation by also pointing out some other vital projects for the 
municipality now and in the near future: Installation of solar water heaters, energy efficiency 
street lighting, supply and delivery of alternative energy and installation of smart metering. 

Next, Mike Maki and his colleagues guided at three site visits with the intention to show and 
introduce; (A) Transformation station (city center) to supply for energy. (B) Alpha Supply 
station (city center) with energy from ESCOM to supply households, public facilities and 
private companies. (C) Solar water heaters (Ikageng township) placed at private houses to 
supply with 90-degree water. 
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At 11:30, the MC delegation made a quick stop at President Pretorius Museum to meet with 
the intendent of the museum. The intendent guided within the facilities and told about the 
Swedish emigration to South Africa started in 1844 with Mr Johan Forsmann coming to 
Durban. In the decades to come, approximately 5 000 Swedish emigrates settled down in the 
area around Potchefstroom to start up farming and business in town. The Swede Carl Ohlin 
was to be the Mayor of the city in the 1930s and the 1940s. 

Soon after lunch, the MC delegates went for next study-visit to Amelia After-care Center. The 
center has got eight buildings and provides living and daily activities for people (age 18-65) 
with intellectual disabilities. Today, Amelia has got 135-150 visitors (participants) every day – 
most of them living at the facility. The residents stay three to four in each room and engage in 
daily activities targeting carpentry, steel workshop, ironing, sewing, painting, kitchen, 
laundry and more. The residents are free to engage in what activities they prefer according to 
what is indicated in a questionnaire that is filled in by all. The activities are crucial to keep the 
residents busy and are combined with eating, leisure-time activities and socializing.  

Amelia is financed by the North West Province and the Department of Social Development. 
Today, there are only three such facilities in the whole province. The center must every year 
provide a business plan to get public funding but must also rely on external donations and 
fees. The fee is ZAR 300 per participant and month, which is seen as a fair level. The total 
staff is approximately 35 people with different positions and roles. 

The third working-day ended with a final study-visit at the DA Provincial Office at 15:30. The 
delegation was greeted and soon introduced to the call center which is set to communicate 
with possible voters for the forthcoming election next year. The campaigning starts now and 
will run until May with the intention to motivate people to vote, to vote for the DA and to get 
new members. The registration week is January 26-27. The call center engages eight to ten 
people and manages all the eleven official languages in South Africa.  

The DA has the overall goal to become ‘the official opposition party’ in the North West 
Province. Today, DA is on third place behind ANC and EFF. The campaigning strategy must 
include a diversity of communication with the call center but also leaflets, posters, street 
meetings, door-to-door and use of social media. The DA campaigners is set to be present and 
active all over town in order to deliver the message.  

The DA slogan is ‘Team ONE South Africa’ believing in one country for all people; blacks, 
whites, women, men, young people, students, families, elderly people…and so on. DA is the 
single only political party that has grown steadily from the national election in 1994. In that 
first democratic election, DA got only 1,7 % of the total. In 2014, DA got the support from 
22,2 %. In 2019, ANC could possibly lose its absolute majority in parliament, which would 
open up for new political solutions and coalitions. South Africa is currently at a cross-road. 

The meeting at the provincial office ended at 17:15 and the Swedish guests were taken back to 
the hotel to have final evening at their own.  
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Friday, November 16 

The final day of the MC week started at 8:00 with a tour to Ikageng, which is the biggest 
township of Potchefstroom located just outside of the city center. Ms Maki Seheri works as a 
Community Development Worker (CDW) and met with the group in Extension 6 – one of the 
very poorest area. 

The Community Development Workers model is headed and provided by the North West 
Province. The CDW Programme was adopted in 2003 under the presidency of Mr Thabo 
Mbeki. Maki Seheri is employed at the Premier´s Office but deployed in Potchefstroom as 
‘the eyes and ears for the community’. The CDWs help the community to bring about social 
change and improve the quality of life in the local areas.  

There are currently 16 CDWs in JB Marks Municipality and approximately some 225 CDWs 
in the entire North West Province. According to the CDW Programme published by the 
province, the role for the CDWs is identified as: 

 

“Government has created a public service level of multi-skilled Community 
Development Workers (CDWs) who will maintain direct contact with the 
people where the masses live. We are determined to ensure that government 
goes to the people so that we sharply improve the quality of the outcomes 
of public expenditures intended to raise the standards of living of our 
people.It is wrong that government should oblige people to come to 
government even in circumstances in which people do not know what services 
the government offers and have no means to pay for the transport to reach 
government offices.” 

 

The practical work of the CDWs includes going door-to-door in poor areas to identify needs 
of the people and to help to solve problems. In that way, the CDWs become the bridge (fill up 
the gap) between the community and public authorities (social aid, health-care, school and 
education, police, technical services etc). The goal is to pick up needs/wants/requests and to 
channel it towards proper authorities/departments. The initiative is intended to result in the 
removal of development deadlocks, strengthening of the democratic social contract and 
advocating an organized voice for the poor. 

Among many tasks, the work of the CDWs usually involves: 

• identifying community skills, assets, issues and needs 
• ensuring that local people have their say 
• developing new resources in dialogue with the community and evaluating existing 

programmes 
• building links with other groups and agencies 
• helping to raise public awareness on issues relevant to the community 
• liaising with interested groups of individuals to set up new services 
• mediating in matters of conflict 
• recruiting and training paid and voluntary staff 
• planning, attending and coordinating public meetings 
• encouraging participation in activities 
• challenging inappropriate behavior, and more 
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In order to get thorough understanding of the CDW working and the reality for some of the 
households in Extension 6, the MC delegation was to meet with two different families: 

Family 1:  
Grandfather + five children/youths + one baby 
Through the CDW support, the shelter has been improved, new funds available and 
children forced to go to school 
Foster-care might be the solution for the future 

Family 2: 

Four persons 
Undocumented family (without birth or identification certificates) 
Unqualified for public support or assistance 
Grandfather qualifies for elderly pension, which is the only income 
CDW assistance in process with Home Affairs to identify and get necessary papers in 
order 

The final study-visit of the week was at Huis Anna Viljoen, which is an old age home in 
central Potchefstroom. The home is today partly funded by the government but needs also 
additional funding through the national lottery, fundraising and private payments by the 
pensioners staying at the facility.  

Today, 76 people stays at Huis Anna Viljoen, which has got the capacity of 93 residents. All 
residents have their own rooms and their private needs. Alzheimer, Parkinson and Dementia 
are quite common and calls for medical care in the house. In total, approximately 45 people 
work at the old age home to supervise and to provide best possible care. Through a specific 
system, all care-givers must engage in at least 15 minutes of activities with the pensioners 
every day; such as reading to them, taking them for a walk, coloring or talking. 

Just before lunch-time, the Swedish MC delegates checked out of the hotel to go back to the 
OR Tambo Airport in Johannesburg. The flight to Europe took off at 19:40 with final arriving 
(through transit in Paris and Copenhagen) in Växjö at 14:00 on Saturday afternoon. The MC 
activity #1 was formally closed – next visit will be in Sweden (see next page). 
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Next Monitoring Committee week in Sweden 

 

Date/week:  Week 15 (April 8-12, 2019) 

Place:  Växjö & Älmhult, SWEDEN 

Arrangement:  Mr Daniel Folkesson and Mr Thomas Muswede will communicate 
the MC visit and do the practical arrangements with flight tickets, 
hotel, MC agenda, additional documents and more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact on Swedish side and writer of the report 

 

Mr Daniel Folkesson (Coordinator) 
The Institute for Local and Regional Democracy (ID) 

+46 (0)73 677 07 09 
daniel@idvxo.se 
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MINUTES OF THE 25th ORDINARY MEETING 
OF THE MONITORING COMMITTEE 

 
Wednesday, November 14, 2018 

Elgro River Lodge  
Potchefstroom, South Africa 

 

 

 

Members present: 

• Mr Per Schöldberg; Deputy Mayor, City of Växjö 

• Mr Tomas Thornell; Deputy Mayor, City of Växjö 

• Ms Elizabeth Peltola; Mayor, Municipality of Älmhult  

• Ms Eva Ballovarre; Deputy Mayor, Municipality of Älmhult  

• Mr Kgotso Khumalo; Executive Mayor, JB Marks Municipality 

• Mr George Mogoeemang; Speaker, JB Marks Municipality 

• Mr Neels Coetzer, Councillor, JB Marks Municipality 
 

• Mr Daniel Folkesson; Coordinator, the Institute for Local and Regional Democracy 

• Mr Thomas Muswede; Coordinator, JB Marks Municipality 

 

1) Welcome and opening of the MC Meeting  

The 25th ordinary meeting of the Monitoring Committee was opened by the 
chairperson Mr Kgotso Khumalo. He welcomed the Swedish delegation to South 

Africa and extended his warm welcome to new partner as committee members; Ms 

Eva Ballovarre and Ms Elizabeth Peltola from Municipality of Älmhult. 

All present were afforded opportunity to shortly introduce themselves by name, title 

and organization. 

 

2) Adoption of the agenda 

The MC agenda was adopted as is with no additional items for discussion. 
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3) Approval of the minutes from the MC Meeting held on Thursday April 26, 
2018 

The MC approved the minutes from the 24th ordinary MC meeting held in Sweden on 

Thursday April 26, 2018. 

 

4) Matters arising from the minutes of previous MC Meeting 

No matters were reported to have arisen from the minutes to follow up on or pay extra 

attention to. 

 

5) Project overview; 2006-2018: 
 
a) Overall statistics of the Municipal Partnership including total list of 

projects, pre-studies and participants  

Mr. Daniel Folkesson presented a verbal synopsis on overview according to the 

attached overall statistics summary. He emphasised that the statistics summary 

document is not new information all together but an active document that is being 
updated on continuous bases with more focus on tangible results 

He further highlighted to Monitoring Committee that two new project applications 

have been crafted and handed in for the ICLD deadline on October 15, 2018. If the 

applications can be successful during the next adjudication process then we will be 

having two projects to start next year January 2019. 

Mr Per Schöldberg made the following comments concerning these items: 

• The summary reflects consistence and continuity of progress achieved. 

• The value in the overall picture of partnership projects is very clear. 

• The compiled summary gives good overview. 

• New partners (Municipality of Älmhult) will find the information more 

informative. 

• In conclusion he reiterated his satisfaction towards the overall summary 

and good administrative work that is being performed by committee 

officials. 

 

b) Tangible results 

The list of tangible results covering the period of 2006-2018 was introduced to the 
MC delegates. Today, the list presents totally 28 examples of tangible results 

primarily adopted by the formal partners, but also additional actors/stakeholders 

tied to the partnership. The MC members took note of the information.  
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6) Presentation of Älmhult Municipality as new formal partner by Ms Eva 
Ballovarre and Ms Elizabeth Peltola   
 
• The population of Älmhult is 17,500. Roughly 10,000 of these people live in the 

urban area of Älmhult, while the rest live in smaller communities or villages 

outside of the center. Most adults, both men and women, are in gainful 

employment. 

• Älmhult has an international atmosphere. When you are out and about in Älmhult 

and visit a restaurant, a pharmacy or a hairdresser, it is not unusual to hear 
several languages. IKEA alone has employees from more than 50 different 

countries.  

• During the day, the number of people in the municipality increases dramatically. 
Many people commute to Älmhult to work. IKEA, other companies and the 

municipality itself have many employees who commute. 3,500 people commute into 

and 1,000 people commute out of the municipality every day by train or by car. 

• The municipality also accepts refugees and a number of immigrants who have been 
granted a residence permit and decided to live in Älmhult. 

• We think the international atmosphere is a positive feature. Diversity enriches our 
municipality and creates an exciting mix of genuine Småland and international 

features.  

• Two world-famous people were born in Älmhult. Carl Linnaeus was born in 1707 
and Ingvar Kamprad was born just over two hundred years later in 1926. One was 

a scientist; the other is a major businessman, entrepreneur and founder of IKEA. 

• Carl Linnaeus worked as a scientist at Uppsala University and he was a botanist, 
doctor, geologist and zoologist. He is probably best known for creating a system of 

classification for plants and animals. He gave each of them a species name and a 

generic name in Latin. For example, humans are called Homo sapiens. The 
classification created by Linnaeus is still used worldwide. Carl Linnaeus named his 

favourite flower after himself. It is called Linnaea Borealis. 

• The mandatory tasks of the Swedish municipality include a great variety of welfare 
services. The Swedish municipality cater for school/education but also for child care 

as well as elderly care. Furthermore, it is responsible for culture, libraries and 

social development. Other areas under the remit of the municipality are street 
cleaning; refuse collection, water supply and sewage systems. 

• The municipality is a popularly elected politically controlled organization. Elections 

are held every four years. The practical work is done by civil servants who are 
employed rather than politically appointed for this purpose.  

• The municipal tax is approximately 21 % and covers costs and expenditures 

relevant to the municipal responsibilities (above).  

• The residents also pay regional tax at a rate of approximately 11%. This is mainly 

spent on hospitals and health care but to some extent also culture and 
infrastructure.  

• Älmhult is home to everything from manufacturing industry to modern service 

companies. IKEA is the main driving force in the local business community, with 
just over 4,600 employees. The municipality has around 500 registered limited 

companies and 1,500 companies in total. Apart from IKEA, there are many other 
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successful international companies. Gemla Fabriken is the oldest furniture factory 

in Sweden. The company started up more than 150 years ago just outside Älmhult.  

• Älmhult’s attractiveness is important to us, to IKEA and to other companies in the 
municipality.  

• Consequently, we have enhanced our place branding work. IKEA is what most 

people associate with Älmhult. In Sweden, everyone knows that IKEA was founded 
here. Älmhult is the heart of IKEA. We will make use of this in our marketing. 

• We are working to make Älmhult the ‘Home of the home’. We are now in the 
process of creating a brand platform and the graphic design. By working actively 

with the place brand, we want more people to choose Älmhult as their home and as 

a place to visit as a tourist. 

• The municipality employs 1,600 people. 160 of these people work in the main 
municipal building.  

• The activities of the municipality comprise at least 200 different occupations, for 
example caretakers, engineers, preschool teachers, teachers, economists, assistant 

nurses and nurses. 

• The core values of the municipality can be summarized in three words: 
Professionalism, openness and commitment. 

• The long-term objective of the municipality is to increase the population to 20,000. 
Many municipalities of the size of Älmhult are shrinking, but Älmhult is growing! 

To achieve our objectives, we focus on certain areas that we then monitor and 

evaluate. These are the focus areas: 

• Can! People must be able to live in Älmhult. This is about ensuring 
adequate basic services that make it possible to continue to live in or move 

to Älmhult, such as housing, the labour market and child care. 

• Want! People must want to live in Älmhult. We work here to enhance the 
attractiveness of the municipality, among other things by boosting the 

quality of municipal activities, creating attractive residential environments 
and being the safest municipality in South Sweden. 

• Know! People must know that it is possible and attractive to live in 

Älmhult. The municipality aims to build its place brand, ‘Älmhult – Home of 
the home’. 

• There are roughly 1,500 holiday homes in the municipality, and roughly half of 

them have foreign owners, mostly Danes and Germans. However, for many people, 
red cottages with white corners are what they imagine when they think about 

Småland. There are large numbers of red cottages in Sweden, in particular in 

Småland. 

 
The MC members took note of the presentation. 
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7) Applying of ICLD funding , Notice of: 
 

a) Approval of new MC application; Jul 2018 – Jul 2020 
 

Mr. Daniel Folkesson gave the following feedback concerning the item: 

• The ICLD has approved the new MC application for the period of two years 

(2018-2020). This particular MC visit is named activity 1 in the new 
application. 

• The major change in the new MC application is the Municipality of Älmhult 
as new formal partner on board. 

 

The MC members took note of the presentation. 

 
 

b) Two New project application handed in for the ICLD deadline in October 
2018: 

• “Public skills- training to create new job opportunities and fight poverty” (3 
years) 

• “Development of an Energy plan in line with Agenda 20130” (2 years) 

If approval by ICLD, the two projects will formally start up from January 2019. 

 

8) Project reports (on-going)  
 
a) “New coordination structure to support vulnerable families” – presented 

by Mr. Moss Galeng and Ms. Maki Seheri 
 

• The three-year project is now halfway with little more than one year to go 

until formal closure in December 2019. 

• The project has so far managed to achieve significant progress towards its 
main objective (including intermediate goals), which is mainly to reduce the 

level of poverty and to empower socially challenged families in Växjö and JB 
Marks. 

• The project includes practical pilot-testing of a new working model, which is 

targeted for 20+20 families in the two municipalities. 

• The programme is now at stage two as some families now qualifies and listed 

on government housing programme. 

• The existing partnership between the Municipality, Provincial Department, 
Labour Department, Community development workers and South African 

police enables process of reaching out the distress families more possible. 

• The project is on track and moving according to the plan.  

The MC members took note of the presentation. 
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9) New project ideas for future ICLD rounds: 
 

a) Best Practices on Occupational Health and Wellness Programmes 
Ms. Thokozile Ramoroa and Ms Monyahane Ntaopane, JB Marks Local 
Municipality 
 
• The main aim of this proposal is to study International Occupational Health 

Safety practices and work on improvement to our local strategies.   

• Currently the municipality does not have long term plans address the existing 
Mental and Social aspect of its workforce. 

• Most existing infrastructure (building etc.,) does not conform to the legal 

standards. 

• To ensure implementation of ISO instruments within the municipality thereby 

benchmarking with local and international partners. 

 
MC discussion followed: 

 

• All partners should find ways of common interest. 

• Växjö and Älmhult Municipalities will take presentation back to Sweden to 

check if there are interested parties that will ultimately pursue partnership 
project. 

• The presenters to work more on the presentation, ranking challenges and 

select the priority ones to be considered for partnership. 

 

10) Decision on project application(s) to be handed in for next ICLD round in 
March 2019 

The MC decision was to hand in no new project application for next ICLD round as 
there are one project on-going and possibly two new projects to start up in January. 

This could possibly change if the Health and Wellness initiative is made sharper and 

perceived as promising when taken back and presented to relevant departments in 
Växjö and Älmhult. 

 

11) Presentation of overall framework for the newly approved MC application to 
be implemented; Jul 2018-Jun 2020 (see item 7a)  

As noted on item 7a, ICLD has approved the new MC application for the period of two 

years (2018-2020). The application was sent in eight months ago and approved to start 

up this July 2018. Mr. Daniel Folkesson summarized the forthcoming two-year 

process with his Power Point presentation: 

• Three formal partners with ICLD in the long-term partnership. 

• ICLD approval of two MC years (2018-2020) including four international MC 

activities. 
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• New Memorandum of Understanding (renewed in April 2018) providing the 

framework for today´s partnership. 

• ICLD focus on knowledge exchange, best practices and bringing home new 
methods to test and adopt at local level. Mutuality and win-win partnership! 

The program does not cater for any hard or physical investments – rather to 

strengthen public capacity and to invest in key-persons. 

• According to the application, the formal role of the MC is to make priorities on 

new project initiatives, to evaluate ended work and to monitor and assist on-
going projects. The MC meetings are crucial to this responsibility, but MC 

should also assist on a continuous basis and make proper decisions to make 

project results sustainable after project closure. 

• MC should consist of leading politicians from the three partners representing 
both majority and opposition. The coordinators assist with the day-to-day 

working and to prepare for the international activities. 

• The ICLD budget covers costs relating to flight tickets, local transports, hotel, 
food, visa, insurance, minor printing costs and coordination by the Swedish 

part. 

• Next MC week should be arranged in Sweden in April/May 2019. 

 

12) Next Monitoring Committee Meeting in Sweden (April/May 2019) 

The MC members proposed week 15 (April 8-12) 2019 as the date for the next MC 

meeting that will take place in Sweden. 

 

13) State of the Nation: Issues of interest at local, regional and national level in 
Sweden and South Africa 

 Both delegations presented a summary of the most important events that have 

occurred in Sweden and South Africa in the recent weeks. The highlighted 

occurrences concerned the political, social and economic situation at the local, regional 
and national levels in the countries.  

  >> South Africa: 

 The NEC of the ruling party has recalled the former Republic of South President 

and ANC President Mr Jacob Zuma in February 2018 from the office and replaced 

recalled him by his deputy as the current President. 

 President Cyril Ramaphosa introduce “Thuma mina” slogan (Send me) which 
seeks to restored hope back to the voters for an accountable political 

administration. 

 The government has set in motion number of commission of inquiries to address 
number of wrong practises alleged to be associated with former President 

Administration. 
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 The country is still passing through economic recession with increasing 

unemployment rate and high cost of living. 

  Many state enterprises (SABC, SAA, Transnet etc.) are battling to carrying on 

with their core business due to their serious financial position and looking any 
alternatives such as privatisation, retrenchment or downscaling operations. 

 Amendment of Constitution is on debate cards with aim of reconfiguring land 

acquisition. (expropriation of land without compensation) 

 Premier of NW province has been removed by the ruling party after number of 
public protests that caused number of infrastructural damages in demand of his 

resignation. 

 Provincial Executive Committee and other lower political structure in the 
province were disbanded by the National executive of the ruling party as 

intervention majors of restoring volatile political instability. 

 The municipality administration is facing a huge vacancies level due to expired 

director’s contracts including that of lower ranking official which are not filled 
timeously. 

 The provincial administration has been place under administration by the 

National government as precautionary major to restore dire public service.    

 The national election 2019 is anticipated to be in May 2019 according to 
announcement made by the ruling party.   

 The Auditor General reports are still worrisome as performance of the institution 

is declining continuously. 
 The financial health of the municipality has declined after amalgamation process 

as the former Ventersdorp municipality is characterised by inhabitants that 

cannot afford to pay for basic services.    

 
>> Sweden: 

 

 The political election in Sweden was held on September 8, 2018. The election is 

held every four years and for local, regional and national level all at the same 
occasion. The final result was a very close race at the national level as the ruling 

Social Democrats/Green Party block got just slightly more votes than the Alliance 

consisting of four parties. The Social Democratic Party is still the single biggest 
party in Sweden but needs coalition partner(s) in order to govern. Still today, the 

political situation is much uncertain in Sweden. The Swedish Democrats has 

grown rapidly as a right-wing party and continues to be power to consider. 

 In Växjö, the blue/green political coalition got new majority and will thus continue 
to govern at local level. The current coalition consists of five political parties with 

the Moderate Party (conservatives) as the single biggest and the Center Party as 

number two. The Social Democratic Party is still the biggest party among the 

voters in Växjö but will stay in opposition for the four years to come. 
 In Älmhult, the recent political election meant a shift towards the Center Party 

now governing the municipality in coalition. Thus, Ms. Peltola is the new Mayor of 

the municipality while Ms. Ballovarre becomes Deputy Mayor.  
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 There are some slight signs of national economic turndown in Sweden. At local 

level, the municipalities must prepare for this and possibly use saved resources to 

cope and keep up existing welfare services. 

 The political election for the EU Parliament is scheduled for May 26, 2019. If still 
no political solution nationally in Sweden, this might be the date also for new 

national election to finally be able to form the new political governance for the four 

years to come. 

 The Swedish MC delegates continuously follow and react upon happenings on the 
international arena. Specifically, some recent development causes difficult 

challenges to tackle; such as President Trump´s business tariffs on certain goods, 

the global heating and its local effects, and the concern who will replace Ms. 
Angela Merkel as she has now decided to step off the German political arena. 

 

14) Concluding comments    

The Mayor of JB Marks Municipality acknowledged the Swedish delegation for a 
fruitful engagement and successful Monitoring meeting and also for officials both 

from Sweden and South Africa and their contribution support towards all 

preparations. And wish them a successful and safe trip on Friday when they return 

home.  

 

15) Closing of the MC Meeting 

The chairperson Mr K Khumalo declared the MC meeting adjourned. 
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From:                                 Elizabeth Peltola
Sent:                                  Mon, 22 Oct 2018 07:04:12 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             Fwd: Nyhetsbrev #2, 2018
Attachments:                   image003.wmz, ATT00001.htm, image006.emz, ATT00002.htm

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: "Daniel Folkesson" <daniel@idvxo.se>
Till: "Daniel Folkesson" <daniel@idvxo.se>
Ämne: Nyhetsbrev #2, 2018

 

     Sydafrikanätverket   
 
 

Hej nätverket!
 
Med höstens första nyhetsbrev får du som läsare en översikt av vad som händer och sker 
inom Kronobergs pågående kommunala partnerskap med Sydafrika och, specifikt, JB Marks 
Local Municipality. Sedan förra brevutskicket har själva partnerskapet ändrats på så sätt att 
Älmhults kommun nu är formell partner, medan Region Kronoberg har avrundat sin 
medverkan. Vi behåller därmed antalet om tre parter och inriktningen mot 
demokratiutveckling och kommunal kapacitetsförstärkning ligger fast. Välkommen Älmhult 
– vi hoppas på flera givande år framöver!
 
I detta nyhetsbrev får du ta del av både stort och smått gällande Sydafrika. Du får kunskap 
om pågående och nya projekt, länktips, SVT-dokumentär, Magnus Walans föreläsning i 
Växjö samt styrgruppens resa i november mm. Sist i nyhetsbrevet bjuds du in att vara med 
vid Sydafrikanätverkets möte i Växjö den 12/12. Hoppas vi ses då!
 
 
1 pågående projekt + 2 nya ansökningar
Vårt Sydafrikasamarbete har närmare 40 genomförda projekt och förstudier på meritlistan 
sedan 2005/2006. I skrivande stund finns ett pågående projekt, medan tre projekt 
avslutades i somras. Växjö kommuns pågående projekt heter: 
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‘New Coordination Structure to support vulnerable families’
 
…och genomförs inom förvaltningen Arbete och välfärd. Syftet med projektet handlar om 
att sätta upp, testa och utvärdera ett nytt sätt att möta och ge stöd till socialt utsatta 
familjer med många myndighetskontakter. Den nya organisationen medger ’en väg in’ till 
det offentliga – istället för flera olika parallella kontakter med olika förvaltningar och 
myndigheter. Projektet har ett tydligt familjeperspektiv i den mening att familjens 
medlemmar ges ett samordnat stöd för de problem som finns (t ex arbetslöshet, psykisk 
ohälsa, droger, skolavhopp, utanförskap). Under resans gång testas det nya arbetssättet på 
20 svenska + 20 sydafrikanska familjer med slutlig utvärdering. Lite längre ner i brevet kan 
du läsa Petter Bergs reflektioner kring att jobba i Växjös nya så kallade Familjeteam. 
 
Som nämndes, två nya projektansökningar lämnades in till ICLD:s omgång i oktober 2018:

 Agenda 2030 om hållbar utveckling med fokus på energi (2 år)
 Jobbträning för att stärka kapacitet och skapa nya arbetstillfällen (3 år) 

 
Vid positivt besked startar dessa två projekt upp från och med januari 2019.

 
Föreläsning med Magnus Walan
Den 19 oktober gästades Växjö kommun av Magnus Walan som idag jobbar vid 
biståndsorganisationen Diakonia i Stockholm. Under knappa 90 minuter talade Magnus på 
temat ’Sydafrikas befrielse. Mandelas betydelse och utmaningar för framtiden’. Vi är glada 
att ha kunnat engagera Magnus som under 1980-talet jobbade som hemlig kurir för det 
förbjudna ANC. Magnus är troligtvis den svensk som mött Nelson Mandela flest gånger och 
eftermiddagen bjöd på hans minnen från den tiden samt tankar om framtiden. 
 
Magnus berättade att hans intresse för befrielsekampen i Sydafrika började redan i 
tonåren. Han tog kontakt med ANC:s kontor i Stockholm och hjälpte till att körde dess 
gäster med sin gamla Opel. Vid 1984 bar hans första resa av mot Sydafrika, där sympatier 
för det bannlysta ANC innebar fem år i fängelse. Hans tio år på plats innebar all tänkbar 
försiktighet. Han skrev artiklar under pseudonym. Viktiga samtal hölls utomhus – gärna på 
en refug mitt i en trafikerad väg – då risken för avlyssning var stor. Magnus berättade 
ingående om hur det var att leva under Apartheid som, enligt Magnus, aldrig var ett 
’raskrig’ mellan svarta och vita utan ett krig mot ett odemokratiskt system. Den 1 februari 
1990 träffades ANC:s styrelse på Hasseluddens kursgård utanför Stockholm. Man visste då 
att Nelson Mandela strax skulle friges, vilket också skedde en dryg vecka senare. Mandelas 
första internationella resa bar av till, just, Stockholm där han hälsade på sin vän Oliver 
Tambo samt tackade det svenska folket för stödet. Då ANC vann valet och Nelson Mandela 
svors in som president (1994) var förhoppningarna på demokrati stora – kanske orimligt 
stora, enligt Magnus. Idag är Sydafrika, i stort, på rätt väg med en fattigdom som minskar. 
Cyril Ramaphosa (ANC) är en ’obefläckad’ president (till skillnad från Zuma), men han har 
mycket att uträtta och sitter i mångt och mycket fast i strukturer som fortfarande är 
korrupta.
 
Magnus Walan avslutade sitt föredrag med att summera tre personliga reflektioner:

1. Ge aldrig upp! (Kampen mot Apartheid ledde slutligen till resultat)
2. Små handlingar har också betydelse! (Apropå Amnestys lokalavdelning i Västerås 

som lyckades få en ung ANC-sympatisör fri från fängelset)
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3. Att utrota fattigdom är inte en fråga om välgörenhet! (Nelson Mandelas egna ord)

 
SVT: ’Mandela - en kamp för frihet’
I somras visade SVT en filmatisering i sex delar om Nelson Mandelas kamp för frihet och 
demokrati. Om du inte redan sett filmatiseringen så finns ligger den på SVT Play till februari 
nästa år. Så här presenterar SVT själva produktionen:
 
”Episkt drama i sex delar med bl.a. Laurence Fishburne och Michael Nyqvist. Den 18 juli 
2018 är det 100 år sedan den sydafrikanske frihetskämpens födelse.Den unge Nelson 
Mandela lämnar hemmet för att studera juridik och tar den traditionella vägen med 
äktenskap, familj och karriär. Men han kan inte ignorera orättvisorna som plågar den 
svarta majoriteten i Sydafrika. Han ansluter sig till organisationen ANC tillsammans med 
aktivisterna Walter Sisulu och Oliver Tambo, som kommer att bli som bröder för honom.”
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.svtplay.se/mandela---en-kamp-for-frihet

 
Petter Berg om att vara projektdeltagare
Som nämndes tidigt i nyhetsbrevet så genomförs just nu ett projekt på det sociala 
välfärdsområdet tillsammans med Sydafrika. Så här sammanfattar Petter Berg, Växjö 
kommun, sina tankar om att vara del i projektet som testar modellen med ett nytt så kallat 
Familjeteam i både den svenska och sydafrikanska kommunen:
 
”Sedan jag började arbeta i projektet ’New Coordination Structure to support vulnerable 
families’ har jag haft förmånen att besöka mina sydafrikanska kollegor i JB Marks Local 
Municipality under en mycket spännande och innehållsrik vecka i mars 2018.
 

Det har varit oerhört berikande att delta i ett internationellt utbyte, både på ett 
professionellt och privat plan. Tidigare i mitt liv har jag enbart besökt andra länder som 
turist, vilket jag nu i efterhand inser har begränsat upplevelsen och förståelsen av ländernas 
kultur och historia. Med hjälp av mina sydafrikanska kollegor har jag fått se och uppleva 
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saker som jag aldrig hade kunnat göra som turist. Jag har fått samtala och diskutera med 
människor som jag med största sannolikhet inte skulle ha träffat annars.
 

Ett minne som jag alltid kommer bära med mig är när vi åkte till Ikageng och kåkstaden 
’Extension 11’, där vi fick träffa familjer som ingår i projektet för att se hur de bor och lever. 
Jag blev starkt påverkad av att se den utsatthet och fattigdom som dessa människor lever 
under, samtidigt som det var väldigt hoppingivande att få bevittna de insatser som görs för 
att familjer och barn som bor i dessa utsatta områden ska få bättre levnadsvillkor.”
 
Petter med kollegor gör sig just nu beredda för ny resa till Potchefstroom, vilken bär iväg 
söndagen den 18 november.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelson Mandela 100 år
Den 18 juli i år var det 100 år sedan Nelson Mandela föddes. Läs gärna mer om Nelson 
Mandela och hans gärningar på Nelson Mandela Foundation som han själv grundade 1999:
 
https://www.nelsonmandela.org/nelson-mandela-100
 
Så här sammanfattar Aftonbladet hans liv i korthet:
 
18 juli 1918: Nelson Mandela, som tillhör en kunglig familj i Transkei i östra Sydafrika, föds.
1943: Går med i anti-apartheidpartiet ANC (African National Congress).
1958: Gifter sig med Winnie Madikizela.
1962: Grips. Han döms 1964 till livstids fängelse för "sabotage" och sänds till fängelseön 
Robben Island utanför Kapstaden.
1990: Friges efter 27 år i fängelse.
1993: Tilldelas Nobels fredspris.
1994: ANC vinner det första fria valet i Sydafrikas historia. Mandela blir landets förste 
svarte president.
1996: Skiljer sig från Winnie. Gifter om sig med Graça Machel två år senare.
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1999: Avgår som president.
5 december 2013: Mandela avlider.

 
MC-möte i Sydafrika; vecka 46
I mitten av november träffas den svenska och sydafrikanska styrgruppen för vårt 
partnerskap för att följa upp pågående projekt och diskutera nya. Styrgruppen består av 
ledande politiker från de tre parterna och har rollen att hålla ett helikopterperspektiv på 
det som sker i samarbetet. Har du något att skicka med till styrgruppens möte? Hör av dig i 
så fall! Annars får du ny chans i april/maj nästa år, då gruppen åt träffas på svensk mark. 
Kanske har du en ny projektidé att testa av…?

 
Nästa nätverksmöte; 12 december kl 14:00
Nästa möte med Sydafrikanätverket är bokat till:
 

 Onsdagen den 12 december, kl 14:00
 Videum Science Park, Växjö

 
Välkommen att delta om du är projektdeltagare, politiker, samarbetspart eller bara 
intresserad av att få veta mer. Kryssa för datumet i almanackan redan nu, inbjudan kommer 
två veckor före nätverksmötet.

 
Tips till mig? Eller har du fått nog?
Vill du veta mer om Kronoberg sydafrikasamarbete? Kanske vill du spåna projekt? Kanske 
har du ett bra tips som du vill sprida till nyhetsbrevets läsare? Eller vill du lägga till ett namn 
eller ta bort ditt eget från sändlistan? I så fall, maila eller ring mig så ordnar jag det.
 
 
 
Daniel Folkesson
Koordinator för samarbetet;
Kronoberg – JB Marks Local Municipality
 

    
 
Institutet för lokal och regional demokrati (ID) 
Videum Science Park, 351 96 Växjö
073-677 07 09
 
Sydafrikanätverket är ett nätverk för alla som är intresserade av och/eller involverade i 
Kronobergs samarbete med JB Marks Local Municipality, Sydafrika. Vårt kommunala 
partnerskap finansieras genom Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). Detta 
nyhetsbrev kommer ut vid två-tre tillfällen per år och ger dig en snabb uppdatering av vad 
som pågår i partnerskapet. För mer info, maila till daniel@idvxo.se

287

mailto:daniel@idvxo.se%0d


 
 

288



Felrapport - Ofullständig konvertering av e-post bilagor.

 Undantag:

o Bilaga 'image003.wmz' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte.

o Bilaga 'ATT00001.htm' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte.

o Bilaga 'image006.emz' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte.

o Bilaga 'ATT00002.htm' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte.

 Fel:

289



Sammanträdesprotokoll

2018-03-06 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 51 Medverkan inom kommunalt partnerskap med 
Sydafrika
Ärendenummer KS 2018/38

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen tackar ja till inbjudan och beslutar att utse 

kommunchefen Roland Eiman till Älmhults kommuns representant.

 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera en uppföljning 
av Älmhults kommuns medverkan i det kommunala partnerskapet i 
Sydafrika senast vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet: 
”Reservation med tanke på miljön.” 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har erhållit en inbjudan om att medverka i ett kommunalt 
partnerskap, Sydafrika. Älmhults kommun ställer sig positiva till detta samarbete 
och anmäler kommunchefen Roland Eiman som representant i samarbetet.

Beslutsunderlag
 Inbjudan från Växjö kommun, 2018-02-15

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår att förvaltningens förslag avslås. 
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-06 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen tackar ja till inbjudan och 
beslutar att utse kommunchefen Roland Eiman till Älmhults kommuns 
representant.
Elizabeth Peltola (C) föreslår i tillägg att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att presentera en uppföljning av Älmhults kommuns medverkan i det 
kommunala partnerskapet i Sydafrika senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i mars 2019. 
Beslutsgång
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Ballovarres förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Peltolas tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tilläggsförslaget. 

_____

Beslutet skickas till
Kommunchef
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-20 Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 13 Rapportering av ej verkställda beslut 2018, 
kvartal 4
Ärendenummer SOC 2018/48

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 4 2018 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande 
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:

alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. 
alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts.
anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter:

hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut
hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-20 Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 (1 
oktober – 31 december). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten 
till IVO i januari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2018, daterad 2019-01-16

_____

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse

2019-01-21 1(2)

Socialförvaltning
Maria Söderstedt 
maria.soderstedt@almhult.se

Socialnämnden

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2018
Ärendenummer SOC 2018/48

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande 
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:

alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. 
alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts.
anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter:

hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut
hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 (1 
oktober – 31 december). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten 
till IVO i januari 2019.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2018, daterad 2019-01-16
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Tjänsteskrivelse

2019-01-21 2(2)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 4 2018 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Maria Söderstedt Charlotte Nygren Bonnier

Utvecklingsledare socialchef

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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