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Kommunstyrelsen 2019-04-09

Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:00

Elizabeth Peltola (C) Maria Johansson
Ordförande Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är öppet för allmänheten avseende ärende 1-5 och 7-27.

Ärenden

Inledning
1 Upprop
2 Val av justerare
3 Fastställande av föredragningslista
Informationsärenden
4 Uppföljning av antal som väntar på plats till 

särskilt boende - redovisning
2018/83

4 - 9

5 Riskanalys och intern kontroll 2019- information 
om jämställda löner

2018/134
10

6 Strategisk information
Beslutsärenden
7 Fördjupad översiktsplan för Älmhults tätort - 

uppdrag om samråd
2016/134

11 - 92

8 Upphävande av tomtindelning för Vega 5 m.fl., 
Elmiersområdet, Älmhults kommun

2018/130
93 - 107

9 Planprogram för Vena Älmhult 2019/28
108 - 110

10 Anhållan från ÄBO om kommunal borgen 2019/60
111 - 115

11 Anhållan från ElmNet om kommunal borgen 2019/64
116 - 121

12 Tilläggsbudget 2019 - kommunstyrelsen 2019/23
122 - 137

13 Tilläggsbudget investeringar 2019/46
138 - 155

14 Årsredovisning för 2018 - Älmhults kommun 2019/46
156 - 262
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15 Upphandling av pick-up med avsteg från 
kommunens policy för fordon

2019/40
263 - 268

16 Upphandling av fordon med avsteg från 
kommunens policy för fordon

2019/47
269 - 282

17 Upphandling av släck- och räddningsfordon med 
avsteg från kommunens policy för fordon

2019/49
283 - 290

18 Projekt ensamkommande flyktingbarn - begäran 
om förlängning

2017/155
291 - 316

19 Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna 
Kronoberg 2025 - remiss, Region Kronoberg

2019/39
317 - 534

20 Revisionsrapport granskning av centrumprojekt 
Esplanaden - yttrande 

2018/132
535 - 552

21 Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 
2019 

2019/55
553 - 576

22 Södra Smålands Avfall & Miljö AB-Projektplan 
för egen regi i Markaryds och Älmhults kommun, 
investeringsbeslut

2018/59
577 - 591

23 Feriearbete med syfte att minska den digitala 
klyftan

592

24 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019/57
593 - 597

25 Redovisning av delegeringsbeslut
26 Meddelanden

598 - 601

Besök
27 Besök från JB Marks kommun -Sydafrika

Ärende Föredragande/ 
kallade 
tjänstepersoner

Klockan

4 Uppföljning av antal som väntar 
på plats till särskilt boende - 
redovisning 

Gun Bylund, 
äldreomsorgschef

8.05

5 Riskanalys och intern kontroll 
2019 - information om jämställda 
löner

Ingela Tunel, 
personalchef

8.15

6 Strategisk information Magnus Källström 
Hanna Holm

8.25
8.55

7 Fördjupad översiktsplan för 
Älmhults tätort - uppdrag om 
samråd

Anders Årman, 
samhällsplanerare
Paul Robertsson, 
planeringschef

9.05
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10 Anhållan från ÄBO om 
kommunal borgen

Elisabeth Steen 
Ekstedt, ekonomichef

9.25

11 Anhållan från ElmNet om 
kommunal borgen

Elisabeth Steen 
Ekstedt, ekonomichef

9.35

14 Årsredovisning för 2018 - 
Älmhults kommun

Lars Johan Rosvall, 
redovisningscontroller

10.00

23 Feriearbete med syfte att minska 
den digitala klyftan

Ingela Tunel, 
personalchef

10:50
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(4)

Socialförvaltning
Gun Bylund 
gun.bylund@almhult.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning av antal brukare som väntar på 
särskild boendeplats.
Ärendenummer KS 2018/83

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har kommunstyrelsen, KS, följt utvecklingen av antalet personer 
som har en beviljad plats på särskilt boende och som väntar på att få en plats. 
Socialförvaltningen har informerat KS och socialnämnden detta varje månad. På 
sammanträdet 2019-03-05 beslutade KS att ge socialförvaltningen i uppdrag att 
till sammanträdet 2019-04-09 redovisa ”hur socialförvaltningen arbetar med att 
analysera orsaken till den växande kön samt hur vi kan möta framtiden och 
säkerställa kvaliteten om behovet av platser på särskilt boende. Hur länge de 
personer som blivit beviljade särskilt boende tack vare sin ålder på 90 år eller 
äldre och väntar på särskilt boende har väntat.”

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-03-26

 Kommunstyrelsen 2019-03-05, § 45

Ärendebeskrivning
Under 2018 har kommunstyrelsen, KS, följt utvecklingen av antalet personer 
som har en beviljad plats på särskilt boende och som väntar på att få en plats. 
Socialförvaltningen har informerat KS och socialnämnden detta varje månad. På 
sammanträdet 2019-03-05 beslutade KS att ge socialförvaltningen i uppdrag att 
till sammanträdet 2019-04-09 redovisa ”hur socialförvaltningen arbetar med att 
analysera orsaken till den växande kön samt hur vi kan möta framtiden och 
säkerställa kvaliteten om behovet av platser på särskilt boende. Hur länge de 
personer som blivit beviljade särskilt boende tack vare sin ålder på 90 år eller 
äldre och väntar på särskilt boende har väntat.”
Nuläge
Efter mars månad är det 26 personer som väntar på en plats på särskilt boende. 
En person har tackat nej till erbjuden plats. 8 personer av de 26 bor på 
korttidsenheten i väntan på en plats på särskilt boende. Övriga personer bor kvar 
i sitt hem med stöd av hemtjänst.
Av de 26 personerna är de 4 som har fått sin ansökan beviljad på grund av sin 
ålder, ett så kallat 4:2-beslut. 

4



Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(4)

Analys av orsak till att personer väntar på en plats på särskilt boende
När man tittar på antalet ansökningar som har in kommit kan man se en ökning 
mellan åren 2017 och 2018.

År Totalt antal 
ansökningar

Varav bifall Varav avslag Procent avslag

2016 60 57 3 5 %

2017 58 55 3 5,2 %

2018 75 66 9 12 %

Anledningen till detta är inget som enkelt kan förklaras eller hittas en enkel 
anledning till. Enligt erfarenhet vet tjänstepersoner som arbetat inom 
socialtjänsten under en längre tid att det förekommer toppar och dalar i antalet 
ansökningar. En liknande situation uppkom i Älmhult 2006 då ett nytt särskilt 
boende öppnades i Loshult och ett halvår efter det fick två avdelningar på 
Nicklagården stängas då det inte längre fanns något behov av dessa platser.
En anledning kan vara att antalet personer med diagnostiserad demenssjukdom 
ökar. Nationellt räknar man med att cirka 25 000 personer insjuknar varje år. 
Enligt Socialstyrelsens beräkningar kommer så många som 180 000 – 190 000 
personer ha en demenssjukdom år 2030 och ungefär 250 000 personer år 2050. 
En bättre och bättre vård och omsorg gör också att man generellt lever längre.
En annan anledning skulle kunna vara att det i Älmhult saknas så kallade 
mellanboendeformer som till exempel trygghetsbostäder eller seniorbostäder.

Hur möts framtiden och hur säkerställs kvaliteten om behovet av platser 
på särskilt boende ökar
Socialnämnden fattade 2018-02-21 §10 beslut om att andelen personer över 80 
år som ska kunna beredas en plats på särskilt boende skulle ligga kvar på samma 
nivå, det vill säga 13,7 % av de invånare i Älmhults som är 80 år och äldre ska 
kunna beredas en plats på särskilt boende. I förhållande till 
befolkningsutvecklingen skulle det se ut som nedan:

År Antal 80 år och äldre i 
Älmhult

13,7% (antal platser som 
måste finnas)

2017 1019 140
2018 1015 139
2019 1003 137
2020 1022 140
2021 1026 141
2022 1037 142
2023 1063 146
2024 1096 150
2025 1136 156

I nuläget finns det 146 platser på särskilt boende i Älmhult. 10 av dessa platser, 
alltså 5 lägenheter är så kallade parlägenheter. Det betyder att båda platserna kan 
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ÄndradDatum 3(4)

”beläggas” om hyresgästerna är ett par annars kan lägenheten bara hyras ut till 
en person. Utöver de 146 platserna beslutade socialnämnden 2018-09-19 § 88 att 
tillfälligt öppna 8 platser på Kastanjen, nuvarande Elmiersgården Röd. 
Totalt 154 platser.
I Älmhult ser befolkningsutvecklingen av antalet personer 80 år och äldre något 
annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner. Ökningen av personer som är 
80 år eller äldre ökar inte förrän efter år 2020 och ökningen är inte heller så stor 
som i andra kommuner. Enligt befolkningsprognosen kan det år 2024 finnas 
behov av ytterligare platser inom särskilt boende. Förvaltningen följer den 
demografiska utvecklingen kontinuerligt.
Socialförvaltningen följer personerna som väntar på en plats på särskilt boende 
genom att en boendesamordnare har en överblick på samtliga boendeplatser och 
samtidigt kontroll på vilka som har ett beslut och som har det största behovet av 
en plats när en sådan blir ledig.
För att ytterligare underlätta vid in- och utflyttning på särskilt boende har 
processen effektiviserat i samarbete med tekniska förvaltningen.
Socialförvaltningen följer kvaliteten på det stöd och den vård som finns att tillgå 
på särskilda boenden genom de kvalitetsmätningar och brukarundersökningarna 
som görs av Socialstyrelsen och som presenteras i ”Öppna jämförelser”.

Uppföljning av beslut fattade enligt ålderskriterier
Kommunstyrelsen vill få redovisat hur länge de personer som blivit beviljade 
särskilt boende tack vare sin ålder på 90 år eller äldre har väntat på en plats på 
särskilt boende.
Socialförvaltningen tog nya riktlinjer för biståndsbedömning, SN 2018-04-18 
§32. I riktlinjerna står det: ”Den som fyllt 90 år och är bosatt i Älmhults 
kommun har rätt till bostad i särskilt boende även om utredningen inte visar att 
det finns rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Boende beviljas då 
med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Beslut om bostad enligt 4 kap. 2 § 
socialtjänstlagen ska föregås av en utredning som visar den enskildes behov och 
som kan vara grund för den genomförandeplan som ska tas fram då biståndet 
verkställs.”
I nuläget är det 4 personer som väntar på en plats och som har ett bifall på 
särskilt boende enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Två personer fick bifall i juni 
2018, en i augusti 2018 och en i februari 2019. Dessa personers behov av stöd 
och hjälp tillgodoses i hemmet och dessa ärenden, liksom alla andra, följs upp 
kontinuerligt av biståndshandläggare. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
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Gun Bylund Charlotte Nygren-Bonnier
vård- och omsorgschef socialchef

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-05 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 45 Uppföljning av antal som väntar på plats till 
särskilt boende
Ärendenummer KS 2018/83

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens omvandlar ärendet från ett informationsärende till ett 

beslutsärende.
2. Socialförvaltningen ska på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 

redovisa:

 Hur socialförvaltningen arbetar med att analysera orsaken till den 
växande kön samt hur vi kan möta framtiden och säkerställa kvaliteten 
om behovet av platser på särskilt boende ökar.  

 Hur länge de personer som blivit beviljade särskilt boende tack vare sin 
ålder på 90 år eller äldre och väntar på särskilt boende har väntat.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen.

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.

Beslutsunderlag
  Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att socialförvaltningen på kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde redovisar:
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-05 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Hur socialförvaltningen arbetar med att analysera orsaken till den växande 
kön samt hur vi kan möta framtiden och säkerställa kvaliteten om behovet av 
platser på särskilt boende ökar.  

 Hur länge de personer som blivit beviljade särskilt boende tack vare sin ålder 
på 90 år eller äldre och väntar på särskilt boende har väntat.

Elizabeth Peltola (C) föreslår att ärendet omvandlas från ett informationsärende 
till ett beslutsärende.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Eva Ballovarres förslag godkänns och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Ordföranden frågar om Elizabeth Peltolas förslag godkänns och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 12 Riskanalys och intern kontroll 2019 – 
information om sjukskrivningstal och jämställda 
löner
Ärendenummer KS 2018/134
Personalchefen informerar om kommunens arbetssätt med jämställda löner. 
Redovisning av chefslöner i olika förvaltningar kommer att ske på 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-09.
Personalchefen informerar även om hur uppföljning av sjukskrivningstal kan 
göras, utifrån kommunens interna kontroll gällande risken med höga 
sjukskrivningstal i kommunens verksamhet.
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 31 Fördjupad översiktsplan för Älmhults tätort – 
uppdrag om samråd
Ärendenummer KS 2016/134

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger, efter vissa redaktionella justeringar i förslaget till 

samrådshandling, planeringsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd av 
fördjupad av översiktsplan.

2. Kommunstyrelsen bedömer att den fördjupade översiktsplanen kan ge 
betydande miljöpåverkan och beslutar därför att en strategisk 
miljöbedömning ska tas fram.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2016-09-13, § 169, beslut om att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Älmhults centralort, för att hantera de utmaningar som 
tillkommer den befolkningstillväxt som tätorten står inför. Syftet är att i större 
detalj ge stöd till kommande samhällsplanering i form av detaljplanering, 
infrastruktursatsningar, hantering av grönmiljö med mera. Framförallt ska den 
fördjupade översiktsplanen ge en tydlig viljeriktning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16

 Förslag till samrådshandling ”Fördjupning av översiktsplan Älmhult 
småstad” daterad 2019-03-21

 Förslag till checklista för strategisk miljöbedömning daterad 2019-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Mattias Lindqvist (S) föreslår att vissa redaktionella ändringar görs i förslaget 
till samrådshandling. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Mattias 
Lindqvists förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
förslaget.
_____
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Samrådshandling 2

Dokumentet är framtaget av Älmhults kommun mellan 2018 och 2020. Dokumentet är inte bindande men 
väger tungt i framtida beslut kring samhällsplaneringen för Älmhult tätort. Dokumentet är ett levande  
dokument som bör uppdateras allt eftersom samhället förändras. Dokumentet har sin vägledande status 
fram till dagen då det ersätts, men syftar till att leda Älmhults samhällsplanering så att målbilden för  
Älmhult till 2050 nås.

Beslutsgrupp
Kommunfullmäktige

Styrgrupp
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Roland Eiman, kommunchef

Paul Robertsson, planeringschef

Henrik Johansson, f.d. stadsarkitekt

Planeringsenheten
Anders Årman, samhällsplanerare – Projektledare

Paul Robertsson, planeringschef

Henrik Johansson, f.d. stadsarkitekt

Johanna Kihlström, planarkitekt

Arpine Minasyan, planarkitekt

Olexandra Polupan, planarkitekt

Kommunledningsförvaltningen
Eddie Hansson, f.d. näringslivsutvecklare 

Helen Carlsson, kulturstrateg

Cecilia Axelsson, grönstrateg

Tin Josefsdotter, centrumutvecklare

Niclas Rosenbalck, arkivarie

Johan Söderlund, destinationsutvecklare

Maria Grahn, f.d. kommunikatör

Miljö- och byggförvaltningen
Ann-Sofie Persson, f.d. miljö- och byggchef

Daniel Persson, miljöinspektör

Anna Waltin, byggnadsinspektör

Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg, teknisk chef

Anna Welander, mark- och exploateringsingenjör

Hanna Holm, gatuchef

Kristin Täljsten, vatten- och avloppschef

Lars Lund, fastighetschef

Thomas Franzén, kultur- och fritidschef

Ingela Thulander, arbetsledare

Håkan Helgesson, krisberedskapssamordnare

Utbildningsförvaltningen
Anna Rix Grönwall, administrativ chef

Ewa Jönsson, grundskolechef

Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola

Socialförvaltningen
Maria Söderstedt, utvecklingsledare

Gun Bylund, äldreomsorgschef

Medverkande
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Samrådshandling2

Inledning

___________________________________
Elizabeth Peltola, kommunalråd

___________________________________
Eva Ballovare, kommunalråd

___________________________________
Sonja Emilsson, kommunalråd

Du har framför dig ett första förslag till  
den fördjupade översiktsplanen som be- 
skriver hur Älmhult som tätort skulle  
kunna på lång sikt utvecklas för att 
fortsätta vara en plats där människor 
vill bo och där man kan leva ett gott och 
innehållsrikt liv. En plats där företag och 
människor kan utvecklas och växa, en 
plats där det finns plats för såväl arbete/
skola som fritid. 

Älmhult ska vara en plats där långsiktig 
utveckling kan ske på ett hållbart sätt, 
för miljöns, människornas och ekono-
mins skull. 

Utveckling innebär också förändring. 
Det innebär att allt inte kommer att se 
ut som tidigare. En förändrad stadsbild, 
nya sätt att se på områden inom Älm-
hult: detta utmanar oss och kräver mod 
att se det nya. Vi bär med oss historien 
men har fokus på framtiden. Föränd-
ringar skapar också nya möjligheter. Så 
vi hoppas du kan läsa dokumentet och 
förslagen med ett öppet sinne. 

Vi vill nu gärna ha dina synpunkter på 
förslagen i den fördjupade översiktspla-
nen. Vad ser du som du tycker är bra 
och vad vill du förbättra i förslagen?
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Gör bilden transparent och fixa löven så 
de får plats

4Samrådshandling

-

För att underlätta för läsaren har doku-
mentet delats in i fem övergripande ka- 
pitel. Inledningen syftar att ge läsaren in-
formation om vad dokumentet innefattar 
samt hur dokumentets processen ser ut. 

Efter det kommer visionsdelen vilket vill 
ge läsaren en bild av kommunens vision 
för Älmhult år 2050. Efteråt försöker 
kommunen förklara de förutsättningar 

och ställningstaganden som gjorts för att 
nå önskad vision. 

Förslagsdelen finns inte med i samrådet 
för att inte låsa detaljer innan allmänheten 
kunnat komma med synpunkter.  
 
Sist presenteras ett förslag på genomför-
andet samt ett resonemang kring dess 
konsekvenser.

Läsguiden

Enkel överblick
För en sammanfattande,  
snabbare och enklare  
läsning behöver du endast  
läsa färgrutorna. De ger dig  
en övergripande och punktad  
lista eller beskrivning över det 
viktigaste som skrivs i texten. 

Strategiska dokument ska inte behöva kännas svåra eller tunga att läsa.  
Demokratins grundar sig i allas möjlighet att förstå & påverka.

INLEDNING 
Alla ska ges möjlighet att  

förstå och  komma med synpunkter.     
 

VISION 
En samlande och tydlig vision  för  

Älmhults utveckling till år 2050.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningar och ställningstaganden  

beskrivs separat för ökad tydlighet.

FÖRSLAG
Ställningstagandena för varje stadsdel  

vägs samman till en helhet. Finns ej  

med i samrådet.

GENOMFÖRANDE
Förslagen prioriteras och tidssätts.  

Åtgärdsplan presenteras för åren  

fram till 2050.
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VIKTIGA PRINCIPER 
Förutsägbarhet och samordning
Attraktiva boenden består av fler värden  
än bara bostaden. Hela närområdet påver- 
kar bostadens attraktivitet. För att få till en  
bra helhet krävs samordning som sträcker 
sig förbi området och binder ihop hela 
tätorten. Förutsägbarheten är viktig för 
att nå kommunens mål att samordna och 
attrahera privata aktörer. Med en tydlig 
helhet kring vad som kan förväntas i ett 
område så kan privata aktörer och kommu-
nen tillsammans skapa attraktiva områden. 
Kommunen får bostäder, skolor med mera 
och privata aktörer får garantier om områ-
desvärden, vilket ger mervärde  till deras 
investeringar.

Kostnadseffektiva åtgärder
Den fördjupade översiktsplanen föreslår  
en lång lista av åtgärder, vilket sätter 
enorm stress på kommunens resurser.  
En central strategi som presenteras är 
därför att försöka samordna flera intressen, 
både för att värdena förstärker varandra 
men även för att finna ekonomi. Sam-
ordningen är viktig för att kunna hantera 
framtida underhållskostnader. Genom att 
samordna flera intressen på samma plats så 
skapas mervärde genom att de attraherar 
olika människor som får uppleva andra 
värden. Mängden människor som nyttjar 
området skapar då prioritet och ekono-
miskt underlag för vidare skötsel.

Underlag för avsteg
Framtiden förändrar oftast dagens förut-
sättningar på oväntade sätt. Ekonomisk 
kris, klimatförändringar, politiskt styre och 
så vidare. Ju längre bort i framtiden desto 
större är osäkerheten kring prognosen. 
Framtiden är därför svår att förutspå sam- 
tidigt som flera kommunala funktioner 
behöver information hur samhället ser ut 
om några decienner. Var ska tätortens hu-
vudvattenlednigar ligga, var ska skolorna 
placeras och hur ska vi hantera naturen. 
Alla dessa frågor måste besvaras trots stor 
osäkerhet kring framtidens förhållanden.

Den fördjupade översiktsplanen försöker 
samordna och visa en helhetslösning. 
Planens sekundärt syfte är att ge underlag 
till eventuella avsteg och då ge stöd till hur 
helheten ändå kan nås.

Inledning: Fördjupade översiktspla-
nen för Älmhult centralort kommer 
tematiskt gå igenom olika samhälls-
frågor genom kartor, text och riktlin-
jer. Kartan till vänster är en uppda-
terad precisering av översiktsplanens 
markanvändningskarta från år 2016. 
Förklaringen till vad de olika markan-
vändningarna innebär gås igenom i 
större detalj senare i respektive tema.
Förslaget bygger vidare på de utred-
ningar, skisser och förstudier som ta- 
gits fram under 2000-talet. Utbygg-
naden vid västra Möckeln bygger på 
en förstudie framtagen år 2014. Nya 
områden förbi tätortens nuvarande 
västra gräns bygger på övergripande 
utrednings- och skissarbete framtaget 
i och med Västra Bökhults utbyggnad. 
Merparten av områden har länge dis- 
kuterats och har nu visualiserats i ett 
arbete som nu försöker presentera en 
tydlig samordnad helhet.

Samordning: Ett tydligt fokus är att 
visa hur kommunen vill möta bo-
stadsbehovet och samordna samhäl-
lets olika värden till en bra helhet.
Att ge en tydlig helhet har ett antal 
viktiga funktioner. Främst handlar det 
om att skapa tydlighet och förutsäg-
barhet inför framtiden. Genom detta 
så vill kommunen skapa kostnadsef-
fektiv samhällsbyggnad och attrahera 
privata aktörer. Vid avsteg fås en tyd- 
ligare bild över avstegens effekter.

Utbyggnad: Kommunen vill expandera 
västerut då markförhållandena där är 
relativt bra jämfört mark i resterande 
väderstreck. Utöver västlig expansion så 
vill kommunen tillgängliggöra Möc- 
kelns kvaliter och utveckla området 
för allmänhetens upplevelse samt som 
en ny stadsdel med en grön profil. För 
att spara samhällsresurser genom att 
nyttja redan utbyggd infrastruktur så  
förtätas centrala Älmhult samt delar 

av befintliga bostadsområden. Expan- 
sionen av tätorten och antalet bostäder 
är till för att tillmötesgå näringslivets 
behov. Näringslivet växer i Älmhult och  
sen år 2014 arbetstillfällena ökat med 
tolv procent. Utöver detta så har Älm- 
hult hög daglig inpendling på 3 200 per- 
soner, vilket överstiger utpendlingen på 
2 000. Både kommunen och närings- 
livet ser gärna att del av inpendlande 
människor istället väljer att bosätta sig  
i Älmhult. För att internt orka med den- 
na stora tillväxt av både områden och 
funktioner så delas utbyggnaden in i  
så kallade områdespaket. Paketen säker- 
ställer att områdena byggs ut till själv-
ständiga helheter, vilket skyddar mot 
att stå med halvfärdiga värden om 
omvärldens förutsättningar förändras. 
Paketen gör det även enklare för kom-
munen att praktiskt lägga upp arbetet.

 
 
 

Näringsliv: Älmhults näringsliv är 
komplext men för att förenkla bilden 
så delas näringslivet upp i tre olika 
kategorier. Kategorierna grundar sig 
i deras olika kännetecken och plane-
ringsförutsättningsbehov. Centrala 
Älmhult, portarna i väst och öst samt 
södra verksamhetsområdet. Med mju- 
kare verksamheter i centrum, medel-
hårt i ytterkanterna och tunga verk-
samheter i söder tillsammans med 
bangården där de inte stör.

Natur: Naturen ges en helhetsbild med 
tre större viktiga naturområden med 
en tydlig stark koppling till Möckeln. 
Då koppling är viktigt så läggs fokus 
på att skapa naturkorridorer mellan 
all tätortsnära natur. Naturen förslås 
samordnas med ett flertal intressen som 
kultur, dagvatten och turism för att 
skapa mervärde.

Sammanfattning

  Planering är en pågående process
	Förslaget är summan av flera olika  
 utrednings- och planeringsarbeten
	Samordnad helhet är i fokus

   Förutsägbarhet och samordning
  Helhetsbild ger resurseffektivitet  
 och attraherar privata aktörer
  Visar avstegens olika effekter

	Expandera tätorten västerut och till- 
 gängliggöra Möckeln
  Förtätning i centrala Älmhult
	Arbetet delas in i områdespaket

	Naturen får en sammankopplad helhet  
 genom hela tätorten
  Naturen samordnas med andra värden  
 för att skapa mervärde

	Näringslivets områden pekas  ut i  
 centrum, väst och öst samt södra verk- 
 samhetsområdet
  Mjukare i mitten, medelhårt på kan- 
 terna och tyngst i söder
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Vad är en fördjupad översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en 
kommuntäckande översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen 
ska ange riktlinjer för mark- och vattenanvändningen, 
hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas samt 
hur olika riksintressen ska tillgodoses. Varje mandatpe-
riod ska kommunfullmäktige ta ställning till om över-
siktsplanen är aktuell eller inte. En översiktsplan är inte 
juridiskt bindande utan anger riktlinjer att förhålla sig 
till i efterföljande planering och arbete, exempelvis vid 
detaljplanering.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) ersätter den kom-
muntäckande översiktsplanen inom ett visst geografiskt 
område. Olika planeringsfrågor som berör området ut-
reds vidare och olika ställningstaganden uppdateras och 
preciseras. Likt översikstplanen så är den inte juridiskt 
bindande och hanterar endast allmänna intressen, det 
vill säga tätortens utveckling för den stora allmänhetens 
bästa. 

Enskilda intressen, det vill säga privata intressen, vägs 
inte in i detta skede utan blir en fråga för detaljplane-
ringen som då är juridisk bindande.

Lagstiftning
Översiktsplaneringen regleras i Plan- och bygglagens 
tredje kapitel. Den fördjupade översiktsplanen har  
samma redovisningskrav och ska visa:
•  Grunddragen i den avsedda mark- och vattenan- 
 vändningen
•  Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas  
 och bevaras
•  Vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen
•  Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och  
 följa miljökvalitetsnormer
•  Hur kommunen avser ta hänsyn till nationella och  
 regionala mål, planer och program av betydelse för  
 hållbar utveckling
•  Hur kommunen avser att tillgodose behovet av  
 bostäder

Process 
Syftet med översiktsplaneprocessen är att den ska ske 
med öppenhet och insyn samt att inflytandet från såväl 
offentliga myndigheter, företag och organisationer som 
medborgare ska vara stort. Beslutsunderlaget blir bättre 
och de beslut som fattas under processen får en starkare 
förankring.

Dialog – Förberedande
Syftet med dialogskedet är att med utgångspunkt från 
inriktningsbeslutet få in kunskap och synpunkter från 
andra myndigheter, organisationer, företag och enskilda 
medborgare. Under detta skede har olika aktiviteter ge- 
nomförts för att möjligheten att delta i processen ska bli 
så bra som möjligt. Arbetet påbörjades med ett öppet 
dialogmöte våren 2018 i Älmhults bibliotek, där allmän-
heten kunde fråga och ge synpunkter till tjänstemän. 
Varannan vecka var det även öppet hus hos kommunen 
så allmänheten kunde prata direkt med tjänstemän om 
deras tankar och ideér.

Utöver detta så har särskild dialog sökts med Länssty-
relsen, Älmhults olika ideella kultur- och idrottsfören-
ingar  och näringslivet. Internt har liknande dialog och 
workshops genomförts för att säkerställa samsyn kring 
kommunens inriktning.

Samråd – Första utkast
Våren 2019 ska den första lagstadgade dialogen genom-
föras. Ett första utkast presenteras och samtliga aktörer, 
allmänhet, myndigheter, näringsliv med mera, får komma 
med synpunkter. Dokumentet justeras utifrån inkomna 
synpunkter och politiska beslut. 

Dialoger och workshops genomförs externt och internt.

Utställning – Andra utkast 
Hösten 2019 presenteras ett andra utkast och samtliga 
aktörer får återigen ge sina synpunkter. Dokumentet fin- 
justeras ytterligare utifrån synpunkter och politiska beslut.

Sammanfattande dialog och workshops genomförs internt.

Antagande – Färdigt dokument 
Vid årskiftet 2019/2020 antas ett färdigt dokument. Ge- 
nomförandet påbörjas år 2020. Översiktligplanering ange kommunens riktlinjer för mark- och  

 vattenanvändning samt dess påverkan på olika intressen och  
 värden
  Fördjupade översiktsplanen ersätter och vidare arbetar med  
 frågorna inom ett begränsat område
 Översiktlig planering hanterar endast allmänna intressen, inte  
 privata intressen
	Översiktlig planering är inte juridiskt bindande och är därför inte  
 överklagningsbar

Samrådshandling 20
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 Avgränsning utgår från politisk vilja och behovet av att utreda frågor  
 vidare än de hanteras i översiktsplanen
  Avgränsning följer fastighetsgränser i möjligast mån för att underlätta  
 hanteringen

Samplanering med andra styrdokumet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en fortsättning 
på översiktsplanen (ÖP), med fokus på Älmhult tätort. 
Men likt översiktsplanen från 2016 så ska dokumentet 
även beakta andra centrala styrdokument. Grunden i både 
ÖP:n och FÖP:n är den strategiska utvecklings planen 
(SUP), vilket fokuserar på en rad mål. SUP:ens mål grun-
dar sig i värdeorden kan, vill och vet. Utöver kommu-
nens SUP så har staten en rad styrdokument som beaktas 
i arbetet. Statens Nationell infrastruktursplan hanterar 
hela Sveriges infrastukur, vilket påverkar både Älmhults 
riksvägar och järnväg. En länsstransportsplan (2017) har 
tagits fram som hanterar länets infrastukur. Regionen har 
tagit fram en regional utvecklingsstrategi (RUS), med po-
pulärnamnet "Gröna Kronoberg 2025". Vilket hanterar 
regionen utveckling, som innefattar mellankommunala 
frågor och strategier. Kommunen har sedan tagit fram 
en centrumplan (2011) som nu uppdateras, Miljöpolicy 
(2018) och håller på att ta fram en kulturpolicy. Alla 
dessa har på olika sätt intergeras och beaktas i FÖP:ns 
samlande och samordande funktion.

Miljökvalitesnormer
Miljökvalitetsnormerna anger en föroreningshalt som 
inte får överskridas. Gränsvärdena baseras på den grad 
av påverkan som människor och naturen tål. Miljökva-
litetsnormerna är bindande och fastställda av riksdagen 
och de används för att förebygga eller åtgärda miljöpro- 
blem. Målet är att Älmhults olika objekt ska nå god eko- 
logisk och kemisk status till år 2021–2027.

Möckeln har mål om att uppnå god kvalitesstatus till 2021 
för samtliga aspekter. Idag har Möckeln måttlig ekolo- 
gisk status, men kemiskproblematik med arsenik och zink.  
Tidsundantagnet av teknisk omöjlighet till år 2021.

Älmhultsåsen har idag god status, vilket är i linje med dess 
mål för 2021. Förslagets åtgärder för Älmekulla och Södra 
Möckeln bedöms förbättra förutsättningarna för åsen.

Drivån har idag måttlig ekologisk status och uppnår ej  
god kemisk status på grund av fysisk påverkan. Tids-
frist till 2027 på grun av lagstiftning- och administrativ 
kapacitet.

Luftkvaliten är bra i Älmhult. Förslaget bedöms inte leda 
till betydande försämring av luftkvaliten i tätorten.

Avgränsning
För att kunna hantera de strategiska frågorna så görs en 
avgränsning. Älmhults tätort avgränsas utifrån dess fysis- 
ka utbredning och vilka frågor som kommer hanteras i  
den fördjupade översiktsplanen. Avgränsningen utgår från 
vilka frågor som bedöms viktiga och får betydande påver- 
kan av förslaget. Avgränsningen för den fysiska utbred- 
ningen utgår från vilken mark som bedöms av kommu-
nen som berörd och/eller får betydande påverkan av för- 
slaget.

Vissa delar har lyfts bort från avgränsningen som gjordes 
för tätorten i Översiktsplanen från år 2016. De berörda  
frågorna anses utredda och bedöms inte få eller ge bety- 
dande påverkan på förslaget som presenteras i den för-
djupade översiktplanen.

I samrådet genomförs även ett lagstadgat avgränsnings-
samråd med länsstyrelsen kring vilka frågor som ska 
hanteras i den strategiska miljöbedömningen.  

in
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  Möckeln uppnår inte målet. Åtgärder undantagna till år 2021
	Älmhultsåsen uppnår målet – Vidare åtgärder föreslås
	Drivån uppnår inte målet. – Tidsfrist till år 2027
  Luftkvaliten uppnår målet – Förslaget bedöms ej påverka

 Nationell infrastruktursplan
  Länstransportsplan
  Regionel utvecklingsstrategi (RUS)
	Översiktsplan (ÖP) 
  Fördjupad översiktsplan (under framtagande)
  Centrumplan (Älmhults tätort)
  Miljöpolicy
  Kulturpolicy (under framtagande)
 Agenda 2030
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Älmhult mot år 2050
Från en stabil befolkning på runt 15 000 invånare ända 
sedan 1950-talet så växer nu Älmhults kommun så det 
knakar. År 2015 blev vi fler än 16 000 invånare och idag 
är vi över 17 000 invånare i kommunen! 

Älmhult tätort är där vi växer mest och trycket på fler 
bostäder som störst. Här bodde 10 369 personer år 2017 
vilket är en ökning på över 1 000 personer sen år 2010. 
Nära unikt för småstäder så består tillväxten i Älmhult 
till stor del av unga utbildade människor som flyttar 
hit för att arbeta. Ur ett nationellt perspektiv har vi en 
låg medelålder, bara Älmhult och storstäderna har den 
utvecklingen.

Att växa är inget mål i sig utan ett är i huvudsak en följd  
av näringslivets stora kompetensförsörjningsbehov. 
Ytterligare en positiv effekt av en ökad befolkning är 
att det underlättar en ekonomisk hållbarhet då fler 
människor kan vara med och dela på kostnaderna för 
nödvändiga investeringar. Dessutom skapar ett större be- 
folkningsunderlag en bas för handel och tjänstenäringar  
och det större skatteunderlaget ger också mer resurser till 
skola, vård och satsningar på olika områden som exem-
pelvis kultur och fritid.

Dagens globaliserade värld har lett till att konkurrensen 
hårdnat inte bara nationellt utan även regionalt, där varje 
kommun nu måste kämpa för sin överlevnad. Tyvärr finns 
många exempel på orter som inte lyckats konkurrera och  
står inför en negativ spiral av avfolkning, sinande arbets-
tillfällen och ekonomi. Lösningen är att möta utmaningen 
och arbeta med sina fördelar. Älmhult har unika fördelar. 
Ett starkt näringsliv med världsaktören IKEA i spetsen, 
infrastruktur och en befolkingsökning redo att möta före- 
tagens behov.

Ännu bättre är att vi redan fått upp farten! För utveck-
ling skapas inte av passivitet. År 2016 tog vi fram en över- 
siktsplan som bygger vidare på arbetet från den strategiska 
utvecklingsplanen från 2015, vilket tog avstamp i en ge- 
nomgående omvärldsanalys gjord av ett analysföretag.

Den stora utmaningen är att bygga en attraktiv vardag 
för alla som vill flytta in för att förstärka vårt näringsliv. 
Befolkningsökningen ger oss mer resurser som vi kan an- 
vända för att stärka servicen och bli attraktivare som bo- 
stadsort. Därmed vågar företag fortsatt satsa lokalt och 
förstärka den positiva spiralen av tillväxt.

	Vår befolkning växer så det knakar med runt två procent årligen
 Växandet är inget mål, utan ett verktyg för förbättring
	Måste anta utmaningen, att backa är inget alternativ
	Älmhult har fördelarna, nu krävs effektivt användande
	Vi ska nyttja fördelarna för att stärka Älmhults attraktivitet
	Genom attraktivivten förbättrar vi servicen för alla
	Vi ska bli en småländsk småstad med jordnära lösningar

Idéskiss av Per Reinholz 2019 24
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  Varierad karaktär och upplevels i varje område för att ge valmöjlighet
  Skapa en unik inriktning och helhet som är attraktiv i varje enskilt bostadsområde
  Blandade bostadsformer i varje bostadsområde

  150–200 bostäder ska byggas per år fram till 2050
  Totalt 3 500 bostäder ska byggas fram till 2050
  Vi måste fokusera på helheten. Vi ska bygga ett attraktivt samhälle

Attraktiv bostadsort
Älmhult står inför utmaningen att möta behovet av 3 500 bostäder fram till år 2050. För 
att nå dit behöver vi bygga 150–200 bostäder per år. Men det handlar inte bara om bostä-
der utan om att göra det attraktivt för människor att flytta hit. Därför måste lika stort fo-
kus vara på omgivningen och dess kvaliter. Vi ska bygga en attraktiv och varierad småstad.

Småstaden & sjöstaden
För att vara en varierande småstad ska Älmhult skapa upplevelser och möjligheter. Älmhult 
ska ha en naturlig "hemma-känsla" i de olika områdena och småstadens utbud i centrum.  
Vi ska även bli en sann sjöstad. Vi ska satsa på kvalité och identitet i våra olika områden, 
skapa variation och höjd i centrum samt tillgängliggöra Möckeln för våra invånare.

 Småstadskänslan ska genomsyra Älmhult och dess platser
  Centrala Älmhult ska förtätas till en standard på fyra till sex våningar
  Bostäder, aktiviteter och människor ska komma närmare sjön Möckeln

Cyklande, tryggt & naturskönt
Älmhult ska upplevas tryggt och naturskönt. Detta ska uppnås genom att prioritera gestalt-
ning och belysning inom utpekade områden och stråk. Cykeln ska bli ett naturligt första val 
inom tätorten då det ska vara det enklaste och tryggaste alternativet. Naturområdena ska 
hitta kraft och ekonomi genom att samarbeta med kultur-, dagvatten- och rekreationsvärden.  

  Cykeln ska vara det enklaste färdsättet inom tätorten
  Inom utpekade viktiga stråk och områden satsas extra resurser
  Naturområden i tätorten ska utvecklas med stöd av multifunktionella ytor

Välkomnande & möjliggörande
Det ska vara enkelt att flytta och etablera sig i Älmhult, både för företag och människor. 
Det ska finnas en färdig plan och iordningställd mark för bostäder och verksamheter. Va- 
ror och människor ska enkelt transportra sig till sitt mål, både inom och utanför tätorten.  
Infrastrukturens utbyggnad ska utgå från områdets behov och valda inriktning.

  Det ska vara enkelt att flytta till och verka i Älmhult för både invånare och företag
  Planberedskap för 500 bostadstomter i tätorten och 15 hektar iordningställd industrimark i söder
   Effektiv och ändamålsenlig infrastruktursutbyggnad

Smörgåsbord av möjligheter
Människor från livets alla skeden ska kunna finna ett Älmhult som passar deras behov. Vi 
ska satsa på områdens olika styrkor och upplevelse. Detta ger en varierad stad samt tydlig-
göra för alla vad området ska erbjuda. Älmhult ska vara ett samhälle där alla oavsett familje- 
förutsättningar eller plånbok kan hitta ett bra boende och en trevlig vardag.

Målstrategier
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  Samhällen består av ett komplext nät  
 av intressen, vi måste förenkla bilden
  Dokumentet kommer hantera de över- 
 gripande dragen, inte detaljerna
  Stadskaraktär är ett områdes samlade  
 identitet och upplevelse
  Fokus ligger på decennierna framåt,  
 inte fokusera på att inventera nuläget
	Samhällsbyggnad är en kontinuerlig  
 process och förändring tar årtionden
	Handlar om effektivt utnyttjande av  
 samhällets resurser på lång sikt

STADSKARAKTÄR
Nedan beskrivs de tre olika ställningstagan-
den som delar in Älmhults olika områden. 
Indelningen hänvisar till främst upplevelsen 
av stadsdelen, inte direkt fysiska förändringar. 
Indelningens syfte är att skapa tydlighet 
kring kommunens vilja.

Befintlig stadskaraktär och upplevelse ska 
bevaras och ingen förändring av områdets 
identitet kommer ske. Mindre fysiska för-
ändringar, till exempel förbättrade cykel- 
vägar, i linje med befintlig upplevelse  
pekas ut.  

Bevara stadskaraktären

Stadskaraktären kommer att märkbart ut- 
vecklas men i linje med befintlig identitet. 
Grunden är att befintliga kvaliter ska för- 
stärkas, vilket kan ur vissa perspektiv för- 
ändra delar av upplevelsen. Helhetsupp- 
levelsen ska dock bevaras.

Utveckla stadskaraktären

Området kommer få en ny upplevd stads-
karaktär genom förändring av hur området 
upplevs fysiskt men även dess fokus av 
värden och kvaliteter i området och dess 
närmiljö. 

Förändra stadskaraktären

Älmhult 2050
Tydlighet och förenkling: En stad be- 
står av olika intressen, områden, upp- 
levelser och platser. Det kan vara svårt 
att diskutera en plats utan att fastna 
i detaljer. Detaljerade djupdykningar 
kräver ett eget dokument för att bättre 
kunna hantera det specifika ämnet i 
sin helhet. I detta dokument diskute- 
ras önskad översiktlig struktur av sta- 
den och för att sen i övergripande drag 
föreslå vad vi vill, hur vi når dit samt 
när arbete bör göras.

Kartan till vänster visar en förenklad 
bild av Älmhult och kartan är vad 
stadsdelsbeskrivningarna utgår från. 
Ledstjärnan i detta kapitel är att dis-
kutera visionen, det vill säga de stora 
dragen, upplevelserna och riktlinjerna 
för framtidens Älmhult utifrån stads-
karaktärer. 

Stadskaraktär kan betyda olika saker 
beorende på skalan som diskuteras, 
speciellt då vi även har nära naturom-
råden som ses som en grön "stads-
del". Men i grunden handlar det om 
hur olika områden upplevs utifrån 
dess blandning av byggnadsvolymer, 
service- och handelsutbud samt vilka 

upplevelser eller möten som området 
erbjuder. Många värden som tillsam-
mans skapar den övergripande iden-
titeten och upplevelsen av stadsdelen. 
Olika saker kan påverka karaktären 
olika, vissa kan vara centrala för hela 
upplevelsen, till exempel vattenkon-
takt. Andra kanske bara utgör en av 
många små faktorer till exempel en 
speciel byggnad, lekpark eller mo-
tionsslinga. 

Men viktigt är att förstå att fokus 
ligger på att se framåt, vad vill Älm-
hult till år 2050 och hur når vi dit 
istället för dagens upplevelse. Många 
av förändringarna och åtgärderna 
kanske inte händer på många år då 
stadsplanering och efterkommande 
byggprocesser tar lång tid. Men då 
det handlar om stora samhällsinves-
teringar så gäller det att ha en bra 
övergripande och sammanhängande 
plan. Planen leder till bättre resultat 
och att samhällets resurser används 
effektivt ur ett socialt-, ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv.

Staden har delats upp i bostadsområ-
den, naturområden, verksamhetsom-
råden utifrån olika stadskaraktärer. 
Gränserna mellan områdena ska inte 
ses som absoluta utan som en unge-
färlig uppdelning.

Centrala Älmhult kommer att förtätas och 
få en utvecklad/förändrad karaktär. Centrala 
delar ska möjliggöra så kallad blandstad, 
vilket betyder att bostäder, kontor, handel, 
service med mera blandas i stadsdelen. Detta 
för att skapa aktivitet och rörelse större de- 
len av dygnet, vilket skapar attraktivitet, 
trygghet, bra lokaler för näringslivet och 
så vidare. Det som inte räknas in är tyngre 
verksamheter.

Unik: Centrala Älmhult

Linnéstaty av Carl Eldh
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Gotthards & Älmekulla

Centrala Älmhult   
Älmhults centrum är idag en värdefull 
och utpekad kulturmiljö då stads-
mönstret är ett välbevarat exempel 
av A.W. Edelsvärds 1860-tals ideal-
plan för järnvägssamhällen med en 
tydlig rutnätsplan, centrala stråk och 
ett stortorg. Samtidigt måste staden 
utvecklas, vilket görs genom att låta 
strukturen bevaras och bygga på höj- 
den, fylla i tomtluckor samt låta pro- 
filerande lägen stå ut. På andra sidan 
spåret ligger IKEA, här föreslås istäl- 
let en högre modern bebyggelse med 
kontor och bostäder samt att skapa 
en port till Möckeln via gröna rygg-
raden.

Centrum ska utvecklas till småstadens 
hjärta med starka upplevelser, rörelse 
och detaljhandel. Här prioriteras gå-
ende för att skapa ett attraktivt cen-
trum som människor vill besöka och 
strosa runt i. Fordon hänvisas därför 
till parkering strax utanför centrum-
kärnan eller begränsad parkering i 
centrum, helst i parkeringshus. 

I och med en tät bebyggelsestruktur 
så blir naturmiljön i centrala Älm-
hult desto viktigare, därför behövs 
särskilda insatser för att göra dessa 
ytor till småparker och punktinsatser. 
Innergårdar hålls gröna för boendes 
upplevelse och hantering av regn. 

Stortorget tillsammans med stationen 
skapar en viktiga kulturmiljö vars 
kvaliter i samspel med dess funktion 
som mötesplats ska vända Älmhult 
mot tågresenärer. Centrum ska väl-
komna alla.

	Centrum ska förtätas på höjden och i lucktomterna inom  
 kvarteren
  Kulturmiljön med rutnät, värdefulla byggnader och Stor 
 torget ska skyddas
  I IKEA-området tillåts en högre och tätare stadsstruktur  
 med stadskänsla
  I centrum prioriteras gående och cyklister 
  Begränsad parkering i centrum och större parkering 
strax   utanför 
  Kvalitativ och koncentrerade naturytor

Inget är så svårt som 
man fruktar. Inget så 

lätt som man tror.
- Ingvar Kamprad

”

Stena är ett företag som funnit på 
orten sedan 1940-talet. Kommunen 
vill att företaget ska finnas kvar inom 
kommunen men flyttas till verksam-
hetsområdet. 

Vid en eventuell flytt föreslås förtät- 
ning av bostäder och kontor. På om- 
rådet som har närhet till Möckeln 

föreslås tät kvartersstruktur likt cen- 
trala Älmhult. Detta skapar stora bo-
endevärden för många människor och 
en tydlig kontakt mellan Möckeln och 
centrum samtidigt som behovet av att 
ta naturområden för att nå bostadsbe-
hovet undviks.

Älmekullaområdet har stort affek-
tionsvärde och är del av Älmhults 
historia. Glädjen med ett växande 
föreningsliv har dock gjort att alla 
föreningar in längre får plats på Älme- 
kulla, detta tillsammans med vatten-
problematik gör att aktiviteterna på 

området föreslås flytta så de har plats 
att växa och ta del av det nya Älmhult 
som kommer växa fram vid stadens 
västra axel.

I dess ställe föreslås en blandning av 
bostäder, kontor och vidare koppling 
av Gröna ryggraden, det vill säga grön- 
miljön.

Med ny tunnel från Silverdalsområdet 
och ny funktion som port mot Möckeln 
så ska området utvecklas till en synli-
gare och attraktiv stadsdel.

	Stenaområdet omvandlas till  bostäder  
 och kontor med tät kvartersstruktur
  Föreningslivet i Älmekulla föreslås flytta  
 till Älmhults framväxande västra del
  Älmekullaområdet utreds för bostäder  
 och kontor med flerbostadskaraktär
  Området utvecklas som entré till sjön  
 Möckeln

Om ett träd dör,  
plantera ett annat  

i dess ställe.
- Carl von Linné 

”
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Klöxhult

Norregård & Paradiset
Norregårdsområdet är idag ett stort 
och blandat bostadsområde med både 
villor, radhus och äldreboendet Alm-
gården som uppsamlingspunkt mot 
centrala Älmhult. Likt andra centrala 
bostadsområden så är området till 
större delen utbyggt med befintliga 
goda kvaliter med naturen som smy-
ger sig in mellan bebyggelsen. Norre-
gårds befintliga områden kommer i 
huvudsak att lämnas oförändrat men 
kompletteras med två nya bostadsom-
råden i dess sydvästra del: Vilan och 
en förtätning av boenden för äldre 
i dess sydöstra del Vita Korset med 
Almgården som mötesplats. 

Områdets lokalisering gör att det 
passar väl som knutpunkt för de 
nya stadsdelar som skapas i västra 
Älmhult. I området öronmärks mark 
för att möjliggöra goda utomhusytor 
för både barn och äldre i kopplingen 
mellan Västra Bökhult och centrum. 
Gång- och cykel ska ledas genom om- 

rådet i ett prioriterat och tryggt stråk 
medan biltrafik från väst leds runt om- 
rådet längs Norra Ringvägen, Ljung-
by- och Hallandsvägen. Nya skolan 
i Paradiset tillsammans med Venas 
idrottsplats kommer att fungera som 
en ny mötesplats för yngre i hela om-
rådet och ska vara öppen för aktivitet 
under både dag- och kvällstid. 

Med skolans aktiviteter så ska stads-
parken i Paradiset samt övrig natur i 
området fokusera på naturupplevel-
sen och ekosystemtjänster.

 Bevarad stadskaraktären 
 Komplettering av bebyggelse i sydväst  
 och en förtätning vid Hvita korset
 Knutpunkt för hela västra Älmhult
 Förstärkt gång- och cykelvägsnät mot  
 centrum via Majtorp och Almgården
	Skolans område är en mötesplats för  
 yngre både dag- och kvällstid
	Naturen fokuserar på upplevelser

Gör gott och 
var glad!

- Carl von Linné 

”  Bevarad stadskaraktär
  Komplettering i norra & södra delen
  Viktig koppling via Arnolds park
  Vissa gång- och cykelstråk förstärks
  ”Gröna ryggraden” skyddar området
  Ormakulla blir kulturell samlingsplats
  Skolornas kvaliter bevaras
  Kontakt mot Klöxhults friluftsområde

Klöxhultsområdet är idag ett utbyggt 
bostadsområde med stora naturvär- 
den ett stenkast bort och fem minu-
ters cykelväg in till centrum. I om-
rådet föreslås inga karaktärsföränd-
ringar utan ska endast kompletteras 
med bostäder i dess norra och södra 
del samt med bättre kopplingar till 
närliggande stadsdelar. 

Bostadsområdet är omgärdat av natur 
med Klöxhults friluftsområde längs 
dess västra kant och ”Gröna ryggra-
den” som delar området från södra 
verksamhetsområdet. Båda naturom-
rådena ska utvecklas vidare, vilket 
kommer att säkra Klöxhults gröna 
kvalitéer.

Gång- och cykelvägsnätet ska förstär-
kas då vissa sträckor kan upplevas 
otrygga till exempel vägen till ridsko-
lan. Kontakten mot centrum förstärks 
genom att Arnolds park och dess 
tunnel synliggörs. Ny rondell i norr 
ska även skapa tryggare gång- och 
cykelväg mot västra Älmhult.

Dagens förskolor och grundskola ska  
bevaras. Istället ska den stora efterfrå- 
gan hanteras av nya skolor i västra 
delarna av Älmhult.

”Gröna ryggraden” som går längs om- 
rådets östra del ger en skön natur-
koppling, vilket ger naturen sprid-
ningsmöjligheter samt regnhantering 
för närliggande områden. 

Ormakulla som ligger i Gröna rygg- 
raden ges möjlighet att utöka sin 
roll som mötesplats för kultur och 
människor.  

Se till att ditt skrivbord står 
så nära verkligheten som 

möjligt.
- Ingvar Kamprad

”
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Västra Bökhult bestod tidigare av 
skogsmark med ett fåtal kulturläm-
ningar och håller idag på att byggas 
ut som kommunens yngsta bostads-
område med varierade boendefor-

mer, byggnadshöjder och småskalig 
centrumkaraktär i form av mindre 
butiker, kontor och caféer vid dess 
torg. 

Området är välplanerat och är belä-
get precis i knutpunkten mot västra 
Älmhult och skolan i Paradiset. Om- 
rådet bedöms därför passa väl som 
en uppsamlande stadsdel. Detta ska-
par trygghet genom att människor är 
i rörelse i området under merparten 
av dygnet.

Med dess uppsamlande funktion i fo-
kus ges särskilt prioritet till gång- och 
cykelvägarna. Norra Ringvägen som 
ska ansluta till Hallandsvägen och 

kopplas vidare till Klöxhult föreslås 
få en trafikblandad övergång med 
fokus på gående och cykel då detta 
har visat sig leda till tryggare och 
säkrare överfart. Naturmiljön längs 
Ringvägen ska även utvecklas till ett 
grönt stråk som både kopplar ihop 
Paradiset och Västra Bökhult men 
också nyttjas för vattenhantering.

Rekreation och lek finns nära då om-
rådet ligger ett stenkast från skolan 
i Paradiset men även Möckeln och 
Vena Mosses naturområde. I området 
finns lek- och grillmöjligheter vid dess  
kullar med utsikt över vattenspeglarna 
och grönstråken.

  Blandad stadsdel med villa-, grupp- och    
 flerbostäder med viss centrumkänsla
  Högre bebyggelse samlas vid torgen
  Mindre lokaler i bottenvåning
  Knutpunkt för västra Älmhult tillsammans  
 med skolans område
  Utbyggnad av gång- och cykelväg mot    
 centrala Älmhult via skolan i Paradiset

Vena

Västra Bökhult

Naturen sköter själv växt 
och tillväxtsätt som är  

det mest idealiska
- Carl von Linné

”

Området Vena ligger i tätortens väst-
ra kant och när stadsdelarna i västra 
Älmhult blivit utbyggda så kommer 
området ha nära kontakt med service, 
handel, skola och eventuellt tågför-
bindelser. Området är idag orört och 
består av jungfrulig skogsmark med 
relativt lite sankmark samt en gru-
stäkt som föreslås avvecklas.

Området passar väl till hushåll som 
nyligen kommit ut på bostadsmark-
naden och inte nödvändigtvis äger 
bil. Detta grundar sig på att områ-
det kommer att få korta avstånd till 
vardagens målpunkter och har goda 
möjligheter till fin utsikt för högre 
bebyggelse till exempel punkthus, då 
hela området ligger ungefär 30 meter 
över sjön Möckeln. Den högre ex-
ploateringen ger möjlighet att få ner 
bostadskostnader och vara omgärda-
de av gröna kvaliter både i och förbi 
trädtopparna.

Trots hög exploatering så ska, i linje 
med övriga Älmhult, gröna delar kom- 
ma in i området genom att spara natur- 
marken mellan kullarna. På kullarna 
byggs punkthus, vilket ger boende 
utsikt över Älmhult och Möckeln.

Utöver områdets nära kontakt med 
Klöxhults friluftsområde så ska Vena 
mosse nyttjas som nära rekreation och 
vara en koppling upp mot Möckeln via 
en grön korridor. Nya skolan i Paradi- 
set tillsammans med Venas idrottsplats 
blir områdets uppsamlande mötesplats 
och även kontakten mot centrum som 
tryggt och enkelt ska gå att nå från 
området.

Gör vad ditt hjärta lyster. 
Till det du har lust,  

har du lycka. 
- Carl von Linné

”
  Flerbostadsområde med inslag av   
 gruppbebyggelse i norra delen
  Bygg på kullarna, spara dalarna
  Fokus på billigare bostäder
  Vena mosse utvecklas för rekreation
  Utbyggnad av gång- och cykelväg   
 mot centrala Älmhult via Majtorp
  Grustäkten ska avvecklas
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  Friliggande villor och gruppbebyggelse
  Naturens- och friluftslivets framkomlighet är  
 i fokus. Siktlinjer ska skapas.
  Druvgrensutbyggnad med mindre enklaver  
 ner mot Möckelns strand
  Skolan i Paradiset och handelsområdet i  
 västra delen ger service
  Rekreation och natur längs Möckeln

Hökhult  

Boastad & Sjöastabygd

Hökultsområdet består idag av 
skogs- och fläckvis sankmark med 
ett fåtal hus nära avfarterna till 
Ljungbyvägen. Dagens upplevelse är 
att man ligger utanför tätorten med 
vägen som kontakt mot Älmhult. Inre 
Hökhultsområdet är orört och består 
idag helt av naturmark med inslag av 
sankmark.

I linje med närområdets upplevelse 
av landsbygd snarare än småstad så 
föreslås området utvecklas till ett 
"lantligare Klöxhult". Önskad ka-
raktär är villastad med större tomter 

och inslag av gruppbebygglese samt 
enstaka lägre punkthus i mindre sam-
lingar. Med nära kontakt till skolan 
i Paradiset föreslås mindre lekplatser 
med fokus på kopplingen till naturen 
och gård med djur i den gröna korri-
doren mot Möckeln. 

Likt Norregård så ska naturen slingra 
sig genom området och nyttjas för nära 
rekreation men även för dagvatten-
hantering, vilket har dubbelnytta då 
de även kan vara vackra vattenspeg-
lar i uppvuxen natur.

Mellan Hökhult, Vena och Västra 
Bökhult så föreslås en bredare grön 
korridor med koppling mot Möckeln 
och centrum via skolan i Paradiset 
med avslut i Vena mosses rekreations- 
område. I den gröna korridoren sam- 
las närområdets mindre gång- och 
cykelvägar i ett större stråk med fo-
kus på tillgänglighet och trygghet. 

Vid samlingarna av mer koncentre-
rad bebyggelse ska nya kopplingar 

för busstrafiken skapas för att möj-
liggöra bra lokaltrafik för boende i 
närområdet.

 Främst stora friliggande villatomter 
  Få samlingar av gruppbebyggelse och   
 lägre punkthus runt gemensam yta
  Naturskönt och lantlig känsla med gröna  
 stråk mellan bebyggelsen
  Kommunal gård med boskapsdjur i sydost
  Tryggt gång- och cykelstråk längs den   
 gröna korridorern
  Skolan och handelsområdet i  västra   
 delen ger service
  Dagvatten hanteras av vattenspeglar

V
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Boastad tillsammans med Sjöasta-
bygd ligger nordväst om centrala 
Älmhult, längs Möckelns västra 
bank. Området består idag av en- 
staka bebyggelse med samlad be- 
byggelse ner mot vattnet vid Boa- 
stad och ute på halvöarna. I områ-
dets södra del ner mot östra Hök-
hults finns ett naturreservat och 
viktig myrmark.

Området är högst intressant för  
Älmhult för att kunna skapa att-
raktiva bostäder då närområdet har 
stora estetiska värden i och med 
kopplingen till Möckeln. 

Området ligger även i anslutning till 
resterande utbyggnad i västra Älm-
hult, vilket gör att samhällskostna-

derna hålls nere vid dess utbyggnad, 
det vill säga behovet av skola, lokal-
trafik med mera.

För att förstärka områdets värden så 
föreslås en typ av druvgrensutbygg-
nad från myrmarken i söder som 
ansluter upp till Boastads befintliga 
bebyggelse i norr. Naturen samt fri- 
luftslivet ska slingra sig genom och 
förbi områdena i breda grönstråk. 
Det är av största vikt att möjliggöra 
för allmänheten att röra sig längs 
Möckelns strand och samtidigt säker- 
ställa naturintressena. Luftigheten 
mellan husen ger även boende i om-
rådet möjlighet att få bra rörelsestråk 
ner mot vattnet.

Utöver förskola så föreslås områdets 
servicepunkt, likt resterande västra 
delar, utgå från skolan i Paradiset 
och närliggande planerade handels-
område. Området kopplas ihop med 
resterande gång- och cykelnät via 
stråket längs Möckeln.

Vad som är bra för våra 
kunder är också, i det 

långa loppet, bra för oss. 
- Ingvar Kamprad

”

Se upp med erfarenheten 
eftersom det ofta hindrar 
dig att tänka annorlunda.

- Ingvar Kamprad

”
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Silverdalsområdet har en svårhan-
terlig blandning av kultur, tyngre 
verksamheter, skolor och bostäder. 
Området agerar också som centrums
norra infart då tanken är att lättare 
trafik kan komma in från norr både 
från Växjövägen och väg 23.

Området föreslås omvandlas för 
mjukare användningar där tyngre 
verksamheter ges alternativ place- 
ring i södra Älmhult. Detta för att 
kunna öka både nyttan för verksam-
heterna som kan ges passande bygg-
rätt i söder men även för att effektivt 
hantera samhällets resurser genom att 
förtäta centrala Älmhult med bostä-
der. Omvandlingen har även andra 
fördelar då det ökar trafiksäkerheten 
i området samt skapar möjligheten 
för en vackrare port till centrala 
Älmhult. 

Lättare verksamheter kan med fördel 
vara kvar i området i till exempel 
bottenvåningarna på fastigheterna för 
att skapa rörelse i stadsdelen dygnet 
runt, vilket förstäker både tryggheten 
och upplevelsen i området. 

Andra delen i området är Folkets hus 
som föreslås bli en central mötespunkt 
för alla åldrar med en inriktning mot 
kultur och lättare idrott. Platsen blir 
även ett viktigt delmål i upplevelse-
stråket från centrum till Möckeln.

Utifrån strategiska skolfrågor kan 
Gemöskolan eller Linnéskolan tänkas 
kompletteras eller omvandlas på lång 
sikt för att bättre tillmötesgå tätor-
tens behov.

Stiftelsenområdet ligger i direkt västlig 
anslutning till centrum och byggdes 
på 1960-talet och var dåtidens miljon-
program. Idag har området blivit ett 
uppskattat bostadsområde med nära 
till all service och stora gröna inner-
gårdar. 

Kvarteret Plåtslagaren i områdets 
nordöstra del är idag ett verksamhets-
område som bör anslutas till Stiftel-
sens bostadsområde i modern flerbo-
stadsutformning och gruppbebyggelse. 
Detta för att ansluta till befintlig ka- 
raktär, förtäta nära centrum för att 

reducera samhällskostnader men även 
för att kunna bära de saneringskostna-
der som marken troligen innebär. 

Inom de olika kvarteren föreslås lättare 
förtätning av grupp- och punkthusbe- 
byggelse men det är viktigt att låta 
grönskan smyga emellan byggnaderna.

Området mellan Stiftelsen och Haga- 
nässkolan bör förtätas. Den östra gröna 
korridoren längs Vattengatans kant 
mellan Haganäs grönområde och Ge- 
möns utpekade grönområde i kom-
munens nordöstra del ska utvecklas.

I stort kommer områdets upplevelse 
att kvarstå men kompletteras med 
modern tappning av flerbostadsbe- 
byggelse. 

Stiftelsen

Silverdalen

 Flerbostadsområde med befintlig grupp-  
 och villabebygglese i norr
  Kvarteret Plåtslagaren omvandlas till fler-  
 bostadsområde 
  Området förtätas lätt med gruppbebyggelse  
 och punkthus inom kvarteren
  Längs östra delen går en grön korridor
  Nära till centrums service, extern handels- 
 området samt Haganässkolan

  Tyngre verksamheter föreslås  flyttas till   
 södra Älmhult för bättre utveckling
	Området förtätas med kvarters- och   
 flerbostadsbebygglese
  Lokaler för lättare verksamheter ges i   
 bottenplan av ny bostadsbebyggelse
  Kulturhuset ska bli en mötesplats för 
 alla åldrar 
	Skolorna kompletteras eller omvandlas   
 för en bättre skolsituation i tätorten

Är alltså vart och ett skapat 
ting ej endast skapat för sin 

egen skull, utan fast mer  
för andras skull. 

- Carl von Linné

”

Det mesta är ännu ogjort, 
underbara framtid! 

- Ingvar Kamprad

”
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Furulund & Hagabo

Elmiersområdet är ett uppskattat och 
fullt utbyggt bostadsområde sydöst 
om centrum med en väletablerad iden-
titet och upplevelse. Området består 
till större del av villor med inslag av 
gruppbebyggelse och några flerbo-
stadshus. Service i form av förskola, 
vårdcentral och särskilt boende för 
äldre finns redan utbyggt i området. 
Förskolan har mycket god kontakt 
med Haganäs grönområde. Alternativ 
till boende för äldre på Nicklagården 
bör utredas.

Överlag så kommer området fortsätta 
att leva vidare som det ser ut idag. 
Inga förändringar föreslås i området 
utöver eventuellt enstaka förtätningar.

Utvecklingen i området kommer att 
fokusera på det närliggande grön-
området, Haganäsparken, vilken ska 
utvecklas för att bli en ännu starkare 

naturupplevelse med en idrotts- och 
motionsinrikting. Detta innebär nytt 
skötselprogram, förstärkta gångvägar, 
trevliga samlingsplatser med mera.

Planer finns på att förstärka cykeltu-
rismens koppling mot mot Humle- 
slingan och vidare i sydöstlig riktning. 
Detta skulle innebära att Elmiersom-
rådet blir porten ut från Älmhult och 
bör då få en tydlig cykelvägssatsning.

Hagabo är ett av Älmhults nyare bo-
stadsområden som fortfarande håller 
på att byggas ut. Tillsammans med 
Furulund som är i planeringsfasen så 
utgör de Älmhults allra östligaste bo-
stadsområden. Områdena blir resurs-
effektiva då de byggs relativt centrum-
nära och nyttjar till stor del befintliga 
vägar, handel och skola.

Utöver befintlig service har Hagabo 
dammar, vilka ska utvecklas till ett 
motions- och rekreationsområde 
för närboende. Även dammarna 
vid Äskya planeras för en liknande 
utveckling med koppling mellan de 
två dammområdena och vidare till 
den östliga gröna korridoren väst om 
Hagabo.

Hagabo håller på att byggas ut som 
ett blandat bostadsområde med både 
fler-, grupp- och villabebyggelse med 
varierande volymer och höjder. Furu-
lund föreslås få en liknande blandning 
där högre bebyggelse placeras mot 
Handelsvägen för att skapa blandning 
mellan gaturum och gårdsrum längs 
vägen men också för att reducera 

buller och markera området. Inne i 
området blir det en blandning av  
villa- och gruppbebyggelse med grön-
ska som smyger sig mellan bebyggel- 
sen och smälter samman till en helhet. 

Befintlig gård i områdets centrala del 
bevaras och ges ett grön bufferzon för 
att gården inte ska påverkas negativt 
av den nya byggnationen.

I området ska även mindre dagvatten-
dammar skapas som agerar som både 
estetiska vattenspeglar men även för 
att hantera områdets dagvatten.

Elmier

Naturen är själv ofta  
den bästa botaren  

av sjukdomar. 
- Carl von Linné

”

  Området föreslås bevaras och ingen  
 större förändring pekas ut
  Fokus på att förstärka grönområdet
  Nicklagårdens förutsättningar utreds
  Utreda möjlig förstärkning för cykel- 
 turism i sydvästlig riktning längs gamla   
 banvallen
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Bara den som sover

gör inga misstag.  
Prolem är en möjlighet.

- Ingvar Kamprad

”
  Omvandlas till bostadsområden med en  blandning av  
 flerbostads-, grupp- och villabebyggelse 
  Placeringen sparar på samhällsresurser genom att nyttja  
 befintlig service med mera
  Området får ett antal vattendammar för rekreation,   
 motion och vattenhantering
  Grönska ska ringla både runt och i områdena
  Tydliga stadsrum skapas genom placering av högre  
 bebyggelse mot större väg
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Fördjupning av översiktsplan – Älmhults småstad

  Områdets karaktär föreslås bevaras och   
 ingen större förändring pekas ut 
  Möckelns västra strand ska göras tillgäng- 
 lig för gående och cyklister
  Gemöns grönområde utvecklas för motion  
 och rekreation
  Gemöns grönområde kopplar ihop Möc- 
 keln och Haganäs grönområde
  Friluftslivet ges utvecklingsmöjlighet

Gemön och Möckeln är i linje med 
andra äldre stadsdelar i Älmhult 
redan utbyggt. Möjlighet till vidare 
utbyggnad är begränsad då området 
ligger bredvid sjön Möckeln i väst 
och österut finns sankmark samt 
verksamheterna golf, flyg och åter-
vinningscentral. Området är däremot 
redan försörjt med bra befintliga 
kvalitéer som närhet till centrum, 
naturmiljöer samt sjön Möckeln.

Med ovan som grund så föreslås 
Gemön ingen förändring av dess 

karaktär och upplevelse. Mindre för-
tätning av befintlig bebyggelse kan 
tänkas men inga större nya bostads-
områden eller avbryt i stil föreslås. 
Området ska fortsätta vara i huvud-
sak villor i en naturrik omgivning 
med nära till vatten och service.

Trots att Gemön- och Möckelnom- 
rådet inte kommer att förändras så 
kommer funktioner i dess närhet 
utvecklas och förbättras. Gång- och 
cykelnätverket längs Möckelns östra 
strand föreslås utvecklas men även 
rörelse i det potentiella natur- och re-
kreationsområden öster om Gemön 

föreslås byggas ut som ett rekreations- 
och motionsområde. Området hålls 
även öppet för framtida utveckling 
av friluftslivet, till exempel fågel- 
skådning.

Östra grönområdet blir även en del 
av den gröna korridoren ner mot 
Haganäs naturområde.

Gemön & Möckeln

Sällbo och Almedalen, det vill säga 
Möckelns östra bank, består idag 
av relativt lätt villabebyggelse längs 
vattnet med ett fåtal större äldre 
industritomter inbäddat mellan 
småbebyggelsen. Likt resterande av 
Möckelns strand så är det generellt 
sett svårt att röra sig längs vattnet 
som gående eller cyklist utan rörel-
sen sker uppe vid Växjövägen.

Utvecklingen som föreslås är varie-
rad, det vill säga vissa delar får en 
förändrad stadskaraktär, andra beva-

ras. All utveckling ska dock utveckla  
kontakten med vattnet, likt den äldre 
bebyggelsens kvaliter.

Tre områden samt vattenkontakten 
är främst de som kommer utvecklas. 
Näset förslås vara en naturskön 
mötesplats som hålls luftig genom 
att utveckla grönområdet längst ut 
samt satsa på badstränder, gångstråk 
samt ta fram ett skötselprogram för 
området. 

Gamla sågverket ligger attraktivt 
men är i behov av sanering, för att 
nå bästa samhällsnytta ekonomiskt 
och kvalitetsmässigt så föreslås tät 
bebyggelse med varierat uttryck i 
högt våningstal.

Längst i norr så ska området kom-
pletteras i linje med befintlig villabe-
byggelse samt förslås mindre sam-
lingar av gruppbebyggelse ner mot 
Möckeln. Längs stranden ska dock 
som alltid människors och naturens 
rörelse prioriteras.

Sällbo & Almedalen

Om du inte känner till  
namnen försvinner också

din kunskap om tingen. 
- Carl von Linné

”

Lyckan är inte att nå 
sitt mål. Lyckan är 

att vara på väg 
- Ingvar Kamprad

”
  Näset föreslås få ett skötselprogram 
	Gamla sågverket saneras och förtätas  
 med tät och hög bostadsbebyggelse
  Villabebyggelse i norra delen med  
 mindre gruppbebyggelse vid vattnet
  Friluftslivet ges utvecklingsmöjlighet
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Gröna stadsdelar 
& naturkorridorer

Verksamhets- och handelsområden

Älmhult ligger naturskönt nära sjön 
Möckeln och boende har oftast natur- 
område och mindre gröna ytor runt 
husknuten. Detta gäller över hela tät-
orten och är en kvalité som fortsatt 
ska genomsyra tätorten både i äldre 
och nya stadsdelar. Naturområdena 
är inte bara kvaliteshöjande för upp-
levelsen utan ger även ett antal andra 
goda effekter både för människor, 
djur och flora. 

Älmhult har tre större naturområden 
eller "gröna stadsdelar" med olika  
identiteter. Haganäs och Klöxhults 
naturområde ska fortsätta nyttjas 
i linje med dagens inriktning men 
förstärkas i dess roll genom utpekad 
profil medan södra Möckeln får en 
ny profil. 

Haganäs ses som ett grönområde 
med idrotts- och tätortsnära re-
kreation. Området föreslås vidare 
utvecklas med motion- och idrottsan-
läggningar. Klöxhult riktas istället 

som ett fritt naturområde med fokus 
på friluftslivet med motions- och 
skidspår. Skogen ska hanteras så den 
får en karaktär av närskog med natu-
rupplevelsen i fokus.

Möckelns strandkant är idag relativt 
otillgängligt och syns dåligt, det är 
lätt att glömma bort att Älmhult är 

en sjöstad. Området ska synliggöras 
som stadens nya upplevelseområde 
för natur, kultur och möten. 

”Gröna ryggraden” går från Möckeln 
till Bockatorp och ska ge en grön 
koppling i staden och till centrum.

  Möckelns strand ska göras tillgänglig för rekreation   
 och motion
  Södra Möckeln ska utvecklas till park med rekrea-  
 tion, kultur och upplevelse
  Södra Möckeln gallras skonsamt och synliggörs
  Haganäs riktas mot motion och idrott
  Klöxhult ska riktas mot friluftsliv och struktureras   
 som närskog
  ”Gröna ryggraden” ska utvecklas och koppla södra   
 Möckeln med centrum 

Blommorna äro växternas
blottade kärlek. 

- Carl von Linné

”
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Landet behöver fler 
småföretagare och det

är faktiskt mycket  bråttom. 
- Ingvar Kamprad

”
  Tyngre verksamheter föreslås flyttas till södra Älm-  
 hult där större byggrätt och frihet kring utformning  
 är möjligt
  Kontor, handel och dylikt blandas i centrum för en   
 levande stad hela dygnet
  Behovsbaserad infrastuktur
	Tjänster, detaljhandel och upplevelse föreslås som   
 fokus för Älmhults centrum 

Älmhult har historiskt haft industri 
intill dess stadskärna, aktörer som 
IKEA och Stena ligger fortfarande 
centralt i Älmhult, även om IKEA:s 
tyngre verksamhet har flyttat bort 
från kärnan.

För att göra tätorten säkrare, renare 
och bullerfri föreslås en övergripande 
strategi att flytta all tyngre verksam-
het ner till södra delen av tätorten. 
Detta är inte bara fördelaktigt för sta-
dens invånare utan även för företagen 
då de kan erbjudas en fastighet som 
bättre tål deras verksamhet, vilket 
innefattar större byggrätt, grövre 
vägar och färre begränsningar.

För lättare verksamheter, så som kon-
tor, handel och andra verksamheter 
som bowling, frisörer med mera ska-
pas lokaler i centrala Älmhult för att 
få rörelse och upplevelse, vilket ger 
en trevligare och säkrare stad dygnet 
runt. Verksamheterna får även bättre 
villkor då de kan nyttja attraktivite-
ten och rörelsen.

Älmhults olika funktionsområden får 
riktad utformning och trafikplanering 
för att passa trolig trafikmängd.

Ett kompletterande område för han-
del, kontor och service skapas i västra 
delen vid Vena för att bättre täcka 
nya västra Älmhult. Inriktningen le-
der till en bättre helhet för alla parter, 
både i förväntningar och upplevelse.
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
& STÄLLNINGSTAGANDEN

37



26Samrådshandling

Vad betyder bokstäverna och 
siffrorna vid områdena?
V - Villabebygglese
G - Gruppbebyggelse
F - Flerbostadsbebyggelse
K - Kvartersbebyggelse
Siffrorna är antalet bostäder som 
bedöms som möjligt på platsen, 
inte nödvändigtvis vad som 
faktiskt kommer att planeras. 
Viktigast är att uppnå önskad 
karaktär och värden.

OMRÅDESPAKET:
VÄSTRA ÄLMHULT

OMRÅDESPAKET:
MÖCKELNS STRAND

OMRÅDESPAKET:
CENTRALA ÄLMHULT

OMRÅDESPAKET:
ÖSTRA ÄLMHULT

• 4 stadsdelar
• 3 km gröntstråk
• 1 idrotts- & fritidsplats
• 1 skol- & mötesområde
• 1 eventuellt stationsläge

• 2 stadsdelar
• 1 mil strandpromenad
• 2 grönområden
• 1 bevarat naturreservat
• 1 utvecklat kulturområde

• 2 stadsdelar
• 1,5 km rekreationsstråk
• 1 stadsdelspark
• Utvecklat dammsystem
• 1 skolområde

• 3 stadsdelar
• 5 km nytt upplevelsestråk
• 4 kultur- & mötesplatser
• Omvandlad stadskärna
• 1 omvandlad bangård
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Bostäder FÖRKLARING 
 
Nedan ges exempel på de typer av stads-
mönster där utvalda bostadstyper ofta kan 
hittas. Stadsmönster varierar beroende på 
tiden de uppkom och därför ska nedan bilder 
inte tolkas som mallar utan som stöd till läsa-
ren. Ytsiffran är totalyta, det vill säga allmän 
och privat yta, per bostad.

Klassisk villabebyggelse med fristående byg-
gander i en till två våningar. I linje med det så 
kallade trädgårdsstadsidealet så står husen 
oftast omringade av trädgård. Vanligt med 
egen parkering vid huset. Bild: Klöxhult

Samlingsnamn för radhus, kedjehus eller 
mindre lamellhus i oftast en till två våningar. 
Generellt sett har bostaden egen trädgård 
som sitter ihop med grannen. Oftast sköter 
bostadsföreningen närliggande gemensam-
ma ytor. Bild: Norregård

Samlingsnamn för lamellhus, punkthus med 
mera och består oftast av hus med tre till fyra 
våningar med gemensam trädgård. Punkthus 
kan på vissa platser sträcka sig mot sex vå- 
ningar och uppåt. Parkeringen är generellt 
sett gemensam. Bild: Stiftelsen 

Tät bebyggelse som följer kvartersstrukturen 
med helt eller delvis rektangulära kvarter 
med innergård med ungefär fyra våningar till 
sex våningar. Utpekade lägen kan sträcka sig 
ytterligare i våningsantal. Generellt sett den bo-
stadstätaste typen av bebyggelse och nyttjas 
oftast i centrala delar av städer.  Bild: Centrum

  Stort behov av fler bostäder
  Begränsade av sankmarkslandskap
  Merparten bra mark väster om staden
  Sjönära boende svårt men attraktivt och  
 kan motivera kostsamma åtgärder
  Bostadsområden ska ha en majoritet av  
 två olika bebyggelsetyper och unik  
 blandning av samtliga viktiga värden
  Ger brett spektrum av valmöjligheter

  Nya bostäder ska skapas genom både  
 förtätning och stadsutbredning
  Endast förtätning kan inte nå behovet  
 utan att tappa andra värden
  Stadskaraktären ska ge helhetstänk
  Sankmark nyttjas  och skapar mervärde

Inledning: Älmhult har ett starkt be- 
hov av fler boenden i alla dess former 
för att tillgodose den starka inflyttnin- 
gen av arbetskraft. Samtidigt är Älm-
hults explansionsmöjligheter begrän-
sade på grund av omkringliggande 
sankmarker. Mark som teoretiskt går 
att bebygga men medför sådan mer-
kostnad att det ofta inte är lönt för 
byggherrar eller i slutändan boende. 
Bra mark finns till största del väster 
om tätorten och Möckelns attraktivi-
tet gör att viss sjönära mark är värd 
att bebygga trots behovet och kost-
naden av åtgärder. Älmhults olika bo-
stadsområden ges en egen karaktärer 
och upplevelse. Detta uppnås genom 
att skapa minst två olika stadsmöns-
ter av bostadsbebyggelse samt få en 
unik blandning av andra värden som 
natur, kultur, service, möten med mera. 
Därmed skapas ett brett spektrum av 
bostäder, vilket erbjuder bra hem för 
alla smaker och livssituationer.

Bostäder: Nya bostäder ska skapas 
genom både förtätning, framförallt i 
centrala Älmhult, och byggandet av 
nya bostadsområden. Både stadsut-
bredning och förtätning har för- och 
nackdelar, vilket är varför de måste av- 
vägas mot varandra. En för geografiskt 
utbredd stad blir samhällsekonomiskt 
kostsam medan överdriven förtätning 
riskerar att förstöra de attraktiva vär- 
den som gör att folk vill bo i området.  
Ledstjärnan för Älmhult är att nå öns- 
kad stadskaraktär och områdesvärden.  
Behovet av bostäder är så stort att det  
inte går att nå genom endast förtätning.  
Utbyggnader bör därför samordnas i 
större grupper så ny infrastruktur får 
större ekonomiskt underlag. Att Älm-
hult ligger i ett rikt sankmarksland-
skap är ett faktum, vilket måste han- 
teras. Sankmark är ofta ekonomiskt 
opassande att bebygga, men för att 
motverka onödig stadsutbredning 
nyttjas marken istället till nödvändiga 
stödjande funktioner. Sankmarken ska  
nyttjas för rekreation, lek, motion, dag- 

vattenhantering, biologisk mångfald 
med mera. Detta skapar ekonomisk 
tyngd för att satsa på naturen i områ-
det eftersom alla värden tillsammans 
ger områdena en höjd prioritet men 
även boendekvaliteter.

Utpekanden: Olika stadskaraktärer 
riskerar att leda till segration och öka  
geografiska klyftor mellan olika sam- 
hällsgrupper. Segeration föds ur många 
faktorer, men problematiken ska mot- 
verkas ur alla perspektiv. Trots tydlig  
inriktning i områden där vissa bostads- 
former dominerar så ska varje område 
bestå av minst två olika bostadstyper. 
Kommunen ska arbeta med exploate-
rings- och markanvisningsavtal samt 
fläckvis styrande detaljplaner för att 
nå detta mål. 

På grund av markförutsättningar, 
behov av vidare utredning eller en 
skiftande marknad så kan stora delar 
av utpekade områden bli vilande eller 
helt tas bort. Därför måste beredska- 
pen, det vill säga utpekandet av bo- 
städer, innefatta fler bostäder än målet 
på 3 500 bostäder till år 2050. Därför 
pekas över 6 000 möjliga bostäder ut. 
Siffrorna och utpekade områden är in- 
te absoluta krav, de ska ses som en vil- 
jeriktning för vidare utredning. 

Trots ett stort antal nya bostäder 
så får behovet av bostäder inte leda 
till bostadsområden utan tillhörande 
värden. Människors vilja att flytta 
till Älmhult grundar sig primärt i att 
vilja bo i Älmhult och sekundärt om 
att kunna bo i Älmhult. Om värdena 
för att vilja bo försvinner så spelar 
det ingen roll om människor kan bo 
i Älmhult. Värden som natur, kultur, 
upplevelse, möten är därmed lika 
grundläggande som själva bostaden.

  Två olika bostadstyper i varje område
 Osäkerhet kräver fler utpekaden
  Mer utredning krävs för flera områden
  Omkringliggande kvaliteter minst lika  
 viktiga som antal bostäder

V   illabebyggelse 1 500 m2/bostad

G   ruppbebyggelse 550 m2/bostad

F    lerbostadsbebyggelse 200 m2/bostad

K   vartersbebyggelse 150 m2/bostad
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RIKTLINJER 
Ett vackert Älmhult i fokus
 Älmhult ska frömja arkitektoniska vär- 
 den inom samtliga bostadsområden  
 genom skisser, avtal  och  i lovprocessen.
  Antal bostäder ska väga lika tungt som  
 att nå utpekad områdeskaraktär.
  Behovet av bostäder kan inte endast  
 nås genom bara förtätning utan att  
 Älmhult får en försämrad upplevelse.
  Möckeln ska synas och nås av alla. 
  Visions- och stadsdelsbeskrivningarna  
 ska vara ledande i fortsatt arbete.
  Vid tävlingar ska gestaltningsprogram  
 tas fram med avstamp i beskrivningarna.
  Avsteg får bara ske i politisk samsyn.

Bostadsområden med kvalitè 
  Boenden ska ha natur, kultur, service  
 enligt nedan i syfte att nå hög kvalite.
  Kommunen ansvarar för avstånden.
---------------------------------------------------
  Naturuppevelse inom 5 min, gång
 (415 m, 5 km/tim, Trafikverket).
  Kulturupplevelse inom 10 min, cykel
 (3,3 km, 20 km/tim, Trafikverket).
  Förskola inom 10 min, cykel
 (3,3 km, 20 km/tim, Trafikverket).
	Grundskola inom 15 min, cykel
 (5 km, 20 km/tim, Trafikverket).
	 Handel inom 10 min, bil
 (8,3 km, 50 km/tim, Tätortsstandard).
  Primärvård ska finnas inom tätorten.
	Gymnasium ska finnas i centrum.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområden ska bidra till att det 
vatten som vi ska dricka skyddas, på både 
kort och lång sikt. Vattnet ska behålla sin 
goda kvalitet och aldrig bli sämre – bara 
bättre. Om du bor eller arbetar i ett vatten-
skyddsområde behöver du vara extra var-
sam när du till exempel byter olja på bilen, 
tvättar bilen eller gödslar gräsmattan. Varje 
vattenskyddsområde har föreskrifter som 
reglerar till exempel markanvändning och 
användning av bekämpningsmedel.

Vattentäkter kan vara antingen grundvat-
ten- eller ytvattentäkter, eller en kombi-
nation av båda. Vattenskyddsområden 
består ofta av tre olika skyddszoner: primär, 
sekundär och tertiär. Möjligheten att kunna 
åtgärda en skada i den primära zonen är 
mindre och därför ska skador i så hög grad 
som möjligt förebyggas så att de aldrig 
uppstår.

Avrinningsområden 
Avrinningsområdet begränsas av en vatten- 
delare som skiljer ett avrinningsområde 
från ett annat. Det är en gräns i naturen, 
som man kan rita in på kartor genom att 
studera topografin. På den ena sidan av 
vattendelaren rinner vattnet ned i ett avrin-
ningsområde, på den andra sidan i ett annat.
Områdena ska samrodnas med dagvatten-
hanteringens olika steg.

Bostäder

  Elmiersområdet lämnas orört
  Klöxhult och Gemön får mindre utökning
  Gotthards, Stiftelsen, Silverdalen och   
 centrala Älmhult pekas ut för omvandling  
 och förtätning
  Befintliga områden är svårhanterliga och  
 kräver platsspecifika lösningar

  Nya bostadsområden ska ingå i ett över- 
 gripande utbyggnadspaket
  Det går inte att plocka bort en  del utan att  
 förlora stora värden från helheten
  Placering utgår från analys av befintliga   
 mark- och värdesförhållanden

Områdespaket: Bostadsområden ska 
ingå i en helhet, där natur-, kultur-, ser- 
vice- och rekreationsvärden tillsam-
mans skapar en stadsdel. Utbyggnads-
takt och ekonomi måste samordnas så 
att stadsdelar byggs ut i sammanhäng-
ande paket. Paketet samlar stadsde-
lens värden till en helhetsupplevelse. 
Delar går inte att plocka bort utan 
att förlora mer än bara delens värde 
för området i stort.Placering av nya 
områden samt förtätningar har utgått 
från de övergripande markförhållan-
de kartor från Sveriges Geologiska 
undersökning (SGU). Varje områdes 
unika markförhållanden och värden 
har formgett områdenas placering och 
dess utbredning, särskilt stora områ-
den med sankmark har undvikits.

Befintliga bostäder: Befintliga bostads- 
områden, som ofta är fullt utbyggda, 
är svåra att hantera då yta ofta saknas 
för ytterligare exploatering. Merparten 
av Älmhults stora bostadsdelar lämnas  
nära oberörda utöver eventuell enstaka 
förtätning som inte redovisas på ett  
övergripande plan. Gemön och Klöx-
hult får mindre utökningar på dess si- 
dor. I Elmiersområdet pekas ingen stör- 
re utbyggnad ut då området bedöms 
som helt utbyggt. Områdena Älmekulla, 
Gotthards, Stiftelsen, Silverdalen och 
centrala Älmhult pekas ut för förtät-
ning då det här finns lucktomter och 
verksamheter vilket på sikt föreslås 
omvandlas. Förtätning medför dock 
utmaningar ur flera perspektiv, till  
exempel dagvatten, parkering, grön-
ytor, buller med mera. Problematiken 
vägs ekonomiskt upp av att områdena 
redan har utbyggd samhällsservice och  
infrastruktur, vilket är den stora kost-
naden vid nya områden. 

Befintliga samhällsstrukturer bär upp 
kostnaden av eventuella särlösningar 
då alternativ kostnaden av att bygga 
nya samhällsstruktur generellt sett 
är högre än nyttjandet av befintlig. 
Med särlösning menas exempelvis 

grönatak, underjordisk dagvattenma-
gasin, genomsläppliga hårdytor som 
parkering. Befintliga situationer måste 
lösas med platspecifika lösningar. En 
dagvattenhanteringspolicy ska tas 
fram av kommunen.

Möckeln: Bostadsområden inom 200 
meter från Möckeln är alla, i olika grad, 
svåråtkomliga. Många olika värden  
finns inom området, vilket bland annat 
ligger till grund för det utökade strand- 
skyddet. Samtidigt ligger det allmänna 
intresset av bostadsförsörjning tungt, 
speciellt med det aktuella bostadstryc- 
ket som Älmhult har i dagsläget. Områ- 
dena behöver användas för att tillgo-
dose ett allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddsom-
rådet, då närheten till vattnet är ett 
unikt värde inom tätorten. Boastad, 
Sjöstabygd och nya Sjöstaden vid Hök- 
hult följer i stort den förstudie som 
gjordes för området år 2014. Place- 
ringen av nya bostadsområden försö- 
ker att förstärka de värden som utgör 
de utökade strandskyddet. Med natur- 
passager mellan områdena och undvi- 
kandet av viktiga värdena så vill kom- 
munen skapa ett underlag för att arbe- 
ta med rörelsen för allmänheten i om- 
rådet, något som saknas idag, utan att  
försämra för naturens och djurens 
villkor. Utpekade områden som ligger 
inom spanet 100 till 30 meter från 
strandkant är nära omöjliga bebygga 
i dagens lagstiftning. Omvärldsanalys 
pekar dock på att lagstiftningen kom-
mer förändras inom snar framtid.
Östra stranden följer liknande tanke 
men lämnar 100 meter till vattnet då 
särskilt viktig naturskog finns längs 
strandlinjen. Rörelsestråk ska dock 
utvecklas längs stranden i form av 
GC-väg. 

  Mark nära Möckeln är svåråtkomlig
  Bostadsförsörjningen väger tungt
	Placeringen av bostäder i linje med   
 värdena för det utökade strandskyddet
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Kartan visar hur områdena tar 
hänsyn vid placering till bland annat 
befintliga markförhållanden. Även 
om det går att bebygga sankmark så 
är det kostsamt.

Fö
ru

ts
ät

tn
in

g
a

r o
ch

 st
ä

ll
n

in
g

st
a

g
a

n
d

en

41



30Samrådshandling

Riksintresse kommunikationer
Enligt förordningen (1998:896) om hus- 
hållning med mark- och vattenområ-
den med mera ska Trafikverket efter 
samråd med länsstyrelser, Boverket 
och andra berörda myndigheter lämna 
uppgifter om områden som Trafikver-
ket bedömer vara av riksintresse för 
kommunikationer. Det gäller de fyra 
trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och 
sjöfart. Trafikverket stöttar länsstyrelsen 
i deras arbete med att bevaka utpekade 
riksintressen.
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Riksintressen och värden
Inledning: Samhällsplanering har mån- 
ga olika intressen som måste tas hän-
syn till. Intressena har olika rättslig 
tyngd där riksintressen är viktigast.  
Rikinstressen hanteras av staten medan 
andra intressen ska hanteras av kom- 
munen, som exempelvis allmänna in-
tressen. Intressen kan vara ett område, 
en enskild byggnad eller abstrakta 
samhällsintressen som det allmänna 
intresset av bostadsbyggande.

Älmhult tätort berörs av fyra tunga 
riksintressen. Riksintresse för fri-
luftsliv, naturvård, kulturmiljö och 
infrastruktur. Utöver riksintressena 
så berörs Älmhult av ett antal andra 
intressen som gås igenom. I Hökhult 
finns ett naturreservat och Slätthult är 
ett utpekat kulturreservat. Äskya åter-
vinningscentral och västra grustäkten 
är idag viktiga för samhällets tekniska 
försörjning. Älmhult har även två 
nära viktiga torvtäkter.

Centrum: Älmhults centrum är ett ut-
pekat riksintresse för kulturmiljövår-
den då stadsmönstret är ett välbevarat 
exempel av A.W. Edelsvärds 1860-
tals idealplan för järnvägssamhällen 
med en tydlig rutnätsplan, centrala 
stråk och ett stortorg. Länsstyrelsens 
fördjupade intressebeskrivning från år 
2012 understryker att följande egen-
skapar är centrala:

  Strikt symmetrisk och rätvinkligt  
 rutnät
	Stationshusets placering och funk- 
 tion
	Grön stationspark framför stationen
  Statlig fondbyggnad mot stations- 
 huset
	Handel längs stationsparkens sidor
	Industri längs järnvägsspårets bak- 
 sida

Länsstyrelsen bedömer även att öde- 
tomter i gårdsstrukturen bör bebyg-
gas för att förstärka riksintresset. De 
tycker även att ny byggnation bör an- 

passas till befintlig bebyggelses skala 
och gårdssturktur. Kommunens an- 
tikvariska konsekvensanalys från 
2015 håller med Länsstyrelsen i den 
punktade beskrivning av riksintresset 
men poängterar att området redan har 
genomgått en rad förändringar. En ut- 
veckling som beskrivs som en effekt 
av järnvägensetablering och hur den 
genom tiderna fört samhällsutveck-
lingen framåt. Kommunen gör avväg-
ningen att det allmänna intresset av 
bostäder samt god hushållning av re-
surser väger tyngre än Länsstyrelsens 
formulering om att byggnationen bör 
strikt anpassas till befintlig bebyggelse- 
skala, det vill säga byggnadshöjden nä- 
ra stationsparken. Ny bebyggelse bör  
anpassas men i dess utformning och 
upplevelse snarare än strikta höjd. Nå- 
got som måste hanteras i det enskilda 
fallet. Dess begränsning syftar på att 
inte dominera hierarkimässigt över be- 
fintlig stadsbild mellan stationshuset, 
stationsparken och fondbyggna-
den. Dessa tre ska vara de upplevda 
tyngdpunkterna. Avvägningen tar stöd 
av utredning från år 2015 som pekar 
på att stadsbilden redan genomgått 
förändringar och dagens tidsmässigt-
blandande byggnation är en pågående 
utveckling av järnvägens vikt för sam- 
hällsutvecklingen. 

Att frysa stadsiluetten och därmed sam-
hällsutvecklingen bedöms som oskäligt. 
Dagens höjd kan ses som en represen-
tation av äldre stationssamhällen men 
det är vare sig ett autentiskt orginal 
eller grunden för riksintresset. Alter-
nativet kan över tid leda till stagna-
tion och att stadsmiljövärdena i stort 
förfaller. 

Möjligheten till ytterligare förtätningen 
på höjden bedöms istället även leda till 
att förstärka ett av de listade centrala 
värdena, det vill säga livskraftig han-
del längs stationsparkens sidor.

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse naturvård
Områden som pekats ut som riksintresse 
för naturvården enligt miljöbalkens 3 
kapitel 6 §, motsvarar de mest värdefulla 
naturområdena i ett nationellt perspektiv. 

Värdena i Älmhult i och runt Möckeln som 
helhet kan skadas av bl.a. vägbyggnad, 
berg- och grustäkt, olämpligt placerad 
bebyggelse, ledningsdragning, vattenreg-
lering, markavvattning, skyddsdikning, 
skogsbruk i värdefulla skogsbiotoper, över-
föring av lövskog till barrskog, gödsling, 
kalkning, störande friluftsliv. 

Värdena i sjöar och vattendrag kan skadas 
av till exempel vattengrumling, rätande  
eller fördjupning av vattendrag och rens- 
ningsarbeten, förorening av vattnet, vand-
ringshinder, överfiske och fiskemetoder, 
inplantering av främmande malstammar.

Riksintresse för friluftsliv
För att bevara områdets värden måste till-
gängligheten och servicen i upprätthållas 
och förstärkas. Även viktigt är skötseln av 
fiske-, natur- och kulturmiljöer samt att för-
hindradet av utbytet av lövskog till granskog.

Vissa aktiviteter kan skada områdets värden 
och får inte uppkomma. Aktiviteter som på-
tagligt försämrar vattenkvaliteten eller vat-
tenmiljö. Strandnära byggande som hindrar
allmänheten tillträde till stränder eller på-
verkar naturen negativt. Visuella störningar 
i landskapsbilden och bullerskapade verk-
samheter ska undvikas.

För att utveckla området bör kommunen 
förbättra kommunikationer till hela Möc-
kelnområdet bland annat med kollektiv-
trafik, anlägga vandringsled och längre 
cykelled samt sätta upp information och 
skyltning.

Riksintresse kulturmiljövård
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § skyddar kultur-
miljöer som är särskilt värdefulla från en 
nationell synpunkt.

Älmhult centrum är utpekat som ett riks-
intresse med följande motivering: Plan-
mässigt uppbyggt järnvägssamhälle som 
speglar det sena 1800-talets stadsbygg-
nadsideal. 

Uttrycket för riksintresset är stadsmässig, 
regelbunden rutnätsplan från 1860-talet 
med monumentalt centralstråk framför 
järnvägsstationen, trädplanterade gator, 
tomtstruktur och byggnader.

 Älmhult berörs av fyra riksintressen
  Hökhult har ett utpekat naturreservat
  Slätthult är ett utpekat kulturreservat
 Äskya återvinningscentral och nära  
 grustäkter är viktiga för Älmhults  
 tekniska försörjning
  Möckelns, centrums och järnvägens   
 intressen kommer att särskilt hanteras

 Bevara rutnätet med dess symmetriska   
 rätvinkliga gator och stängda kvarter 
 Stationsbyggnaden, stationsparken och  
 fondbyggnanden ska fortsatt, upplevelse- 
 mässigt, dominera stadsrummet 
	Människoliv och handel ska främjas i  
 markplan längs stationsparkens sidor
	Ödetomter ska fyllas med byggnation
  Ny byggnation ska följa gårdstrukturen  
 och rutnätet men tillåts att gå upp i höjd
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	Slätthult ska bevaras och bebyggelsen   
 inom området anpassas enligt riktlinjer

 Hökhults naturreservats närområde är   
 känslig men en viktig koppling
	Kopplar Älmhult med nya bostadsom- 
 rådena vid Boastad och Sjöstabygd
	Naturprofilsbostäder för mjukt intrång

FÖRKLARING 

Strandskydd
Sveriges stränder är en naturtillgång av 
stort värde. Stränderna är betydelsefulla för 
allmänheten och för det växt- och djurliv 
som är beroende av vattenmiljöer. Strand-
skyddet tillkom 1950 med syftet att bevara 
allmänhetens friluftsliv. På några få platser
är strandskyddet borttaget, till exempel i 
en del tätorter.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på 
annat sätt påverka strandskyddsområ-
det krävs dispens. För att få dispens från 
strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt 
lagen.

Följande särskilda skäl kan åberopas: 
området är ianspråktaget, området är väl 
avskilt från stranden, området behövs 
för en anläggning som måste ligga vid 
vatten, området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet, området behöver 
användas för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför strandskyddsområdet, området 
behöver användas för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.

Hökhults naturreservat
Syftet med reservatet är att bevara värde- 
full skog till exempel äldre bokskog, löv-
sumpskog med mera. På så sätt skydda 
hotade, sällsynta och missgynnade arter 
som är knutna till området. Området är 
dock sedan lång tid präglat av människans 
närvaro. 

Naturvärdena vid Hökhult är höga och 
framförallt knutna till äldre ädellövträd. 
I naturreservatet inkluderas flera nyckel-
biotoper, två oskyddade och en skyddad. I 
övrigt stora artrikedomen i traktens ädel-
lövsmiljöer finns skäl att anta att området 
hyser flera rödlistade arter. 

Slätthult kulturmiljö
Kulturmiljön består av Mansgårdsbyggna-
der uppförda under 1800-talets andra hälft. 
Området är ett välbevarat odlingslandskap 
i stadsnära läge, rikt på stenmurar och kul- 
turhistoriskt värdefull bebyggelse, med en 
tydlig laga skifteskaraktär. 

För att bevara området bör ett aktivt jord- 
bruk, baserat på både åkerbruk och betes-
drift, bedrivas. De intill nyligen nedlagda 
betesmarkerna bör åter hävdas. Bebyggel-
sestrukturen bör ansluta till det mönster 
som uppstod till följd av laga skiftet. Den 
värdefulla bebyggelsen bör vårdas och 
bevaras.

Närhet till verksamhetsområden gör att 
skyddande visuell skogssiluett bör behållas 
runt området.

 Västra grustäkten avvecklas 2034
 Bostäder i Vena och Hökhult väga tyngre   
 än det allmänna intresset av grustäkten

Strandskydd: Möckeln har ett utökat 
strandskydd på 200 meter, normalt 
strandskydd är 100 meter. Endast 
med särskilda skäl listade i Miljöbal-
ken (7 kap.§18) så kan dispans ges 
för att bygga inom strandskyddet. 
Praxis pekar på att en cirka 30 meter 
tillgänglig passage alltid ska säker-
ställs mellan byggnation och vattnet. 
Strandskyddsreglerna håller på att ses 
över av Sveriges regering. Möckelns 
utökade strandskydd grundar sig i 
områdets många värden, bland annat 
två riksintressen. Utnyttjande av vat-
tennära platser för tätortsutveckling 
kan ske om det tillgodoser ett mycket 
angeläget allmänt intresse och därmed 
fyller kraven på särskilda skäl enligt 
7 kap. 18§c.5 i miljöbalken. För att 
Älmhults ska ha möjlighet att tillgo-
dose hållbara, attraktiva och blandade 
bostadsformer ses boende och vistelse 
vid vatten som en särskild resurs för 
tätortsutvecklingen. Det kan anses 
vara av angeläget allmänt intresse om 
redovisade strandnära planer ger lång- 
siktiga fördelar för samhället genom 
en hållbar och välstrukturerad stads-
planering, där en bra tillgänglighet till 
attraktiva stränder både för boende och 
för en allmänhet är en viktig faktor för  
att skapa en attraktiv stad. Annan pla- 
cering är ej möjlig då närhet till vatt-
net är grunden för dess unika värde. 
Bostadsområdena har placerats med 
strandskyddets olika intressen i å- 
tanke. En naturvärdesinventering för  
Älmhult håller på att tas fram och dess 
preliminära inventering från 2017 har 
även nyttjas vid lokalisering. Viktiga 
naturvärden undviks och allmänhetens, 
djurs och naturs rörelse säkerställas ge- 
nom stora natursläpp längs Möckelns 
strand. 

Naturreservat: Hökhults naturreser-
vats närområde bedöms vara särskilt 
känsligt med dess flertal viktiga vär-
den. Samtidigt är området en viktig 
kopplingspunkt mellan västra Möckeln- 
området och centrala Älmhult. Kopp-
lingen är viktig för skapa ett samman-
hängande rörelsestråk för allmänheten 
längs vattnet. Området är även en vik- 

tig del för att koppla ihop tätorten med  
nya bostadsområdena i tätortens nord- 
västra del, Västra Möckeln. Vikten av 
området som koppling vägt mot dess 
känsliga värden gör att ytterligare ut- 
redning kommer krävs för området. 
Bostäder med naturprofil bör nyttjas 
för begränsa intrånget på närområdet.

Infrastruktur: Riksintresse för infra- 
struktur påverkar tätorten med järn- 
vägen och väg 23. Båda är högst prio- 
riterade då näringslivet är beroende av  
dem för varor och personal. Järnvägen 
kan komma att breddas, vilket inne-
fattar både stationsläge och spårdrag- 
ning. Bangården föreslås flyttas till söd- 
ra verksamhetsområdet för att möjlig-
göra expansion.

Samhällsresurser: Västra grustäkten 
har tillstånd till år 2034. Därefter mås- 
te verksamheten avvecklas då den för- 
hindrar samhällsutvecklingen. Proble- 
matiken med buller, vibrationer och all- 
män dammolnsbildning gör att framti-
da området Vena kommer få negativ på-
verkan. Bedömningen är att behovet 
av bostäder väger tyngre än täktens 
utvinning eftersom områdena ligger 
vid befintlig infrastruktur. På grund av 
all sankmark finns det få alternativa 
placeringar i Älmhult.

Kulturreservat: Slätthult är ett utpekat 
kulturreservat med höga kulturmiljö- 
värden. Området ska i stort bevaras och  
bebyggelse inom utpekat område anpas- 
sas till områdets bebyggelsestruktur får  
inte negativt påverka reservatets värden.

Riksintressen och värden

 Järnvägen och väg 23 är riksintressen
	Järnvägen kan breddas och bangården  
 flyttas till södra verksamhetsområdet

 Möckeln har 200 meter strandskydd
	Bostäder och tillgänglighet längs vatt- 
 net är ett angeläget allmänt intresse 
	Stora natursläpp mellan områden och  
 längs strandlinjen för att främja rörelse
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Kartan visar de övergripande trafikstråken 
samt dess funktion. Gång- och cykelstråk 
ingår även i målpunkts- och genomfart-
strafikstråken. I dessa ska gång-och cykel-
stråken trafiksamordnas med bilvägen.
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Infrastruktur
Inledning: Älmhults kontakt med 
omvärlden fortsatt högst prioriterat 
för våra invånare och företag. Älm-
hult hade år 2017 en inpendling på 
ungefär 3 300 personer och en ut- 
pendling på 2 000 personer, vilket är 
en ökning av 1 300 personer dag-
tid. Att järnvägskontakten uppfyller 
lokala företags behov är livsviktigt för 
deras möjlighet att kunna vara kvar i 
Älmhult.

Järnvägen och stationen ska fortsatt 
ligga centralt men bangården ska på  
sikt flyttas söderut där möjlighet för 
utveckling och vidare utbyggnad finns. 
Älmhults största trafikleder, väg 23 
och väg 120 ska inte få en negativ 
påverkan av dess framkomligt. Even- 
tuellt höghastighetståg prioriteras 
men i dagsläget är dess dragning osä-
ker. Två möjliga korridorer, en central 
dragning och en västlig dragning, pe-
kas ut i statens utredning. Kommunen 
anser att västlig dragning bör nyttjas.

För att förstärka sydostlänken ner 
mot Karlshamn så togs en utred-
ning fram som föreslår en alternativ 
rälsdragning. Denna ger tillräcklig 
svängradie och lutning vid korsningen 
av järnvägen och väg 23 i sydöst. Den 
alternativa dragningen ersätter då 
den nuvarande sydöstliga dragningen, 
vilket minskar tågets påverkan för 
boende i sydöstra delen av Elmiers-
området.

Cykeln prioriterad: Utöver regional 
infrastruktur är fokus ökat cyklande. 
Cykeln ska bli det bekvämaste alter-
nativet för persontransport inom tät-
orten. Kommunen kommer därför att 
sätta cykeln och gåendes villkor först 
i tätortens gaturum. Ökat cyklande 
kräver en rad olika samhällsinsatser 
men den fysiska planeringen måste 
möjliggöra för förändringen. Älmhult 
ska ha ett effektivt stamnät av cykelle-
der som är prioriterat vid utformning, 
underhåll och framkomlighet. Vidare 
utredning och åtgärder för cykelfräm-
jande ska tas fram. Trafikseparering 
har visat sig leda till upplevd osäker-

het och därmed indirekt trafikfara. 
Separeringen mellan trafiknät upplevs 
osäker då människor inte tycker att 
de syns på separarade gångvägar och 
därför rör de sig vid de osäkra bilvä-
garna. Vägarna är inte utformade för 
att hantera gående och cyklister, vilket 
då leder till olyckor. Samordningen 
gör att vägarna blir smalare då plats 
ges till gång- och cykelvägarna,vilket 
ger fördelen av sänkt fart inom tätor-
ten. Sänkt fart reducerar olyckor och 
förbättrar upplevelsen samtidigt som 
tryggheten och attraktiviteten ökar. 

Vid möjlighet ska gång- och cykelvä- 
gar därför ligga i synlig anslutning 
till större vägar. Övergångar ska ske 
i samma höjd för ökad trygghet och 
trafiksäkerhet samt reducerar biltra-
fiksfarten. Haganäsleden, väg 23 och 
järnvägen har dock fortsatt fokus på 
den tunga trafikens framkomlighet. 
Trafikledernas möjlighet att agera som 
matarleder är centrala för trafikens 
genhet och för näringslivet. Därför 
ska dessa leder fortsatt vara trafik-
separerade så framkomligheten för 
samhällsviktig trafiksäkras. 

Ringleder: Trafiknätsanalys från år 
2009 samt trafikprognos från 2016 
pekar på behovet av att genomfart-
strafik leds bort runt centrala delar 
via ringleder. Föreslagna ringleder be-
döms leda till bättre trafiksituationen 
i tätorten, framförallt i centrala delar 
under vardagseftermiddagar. 

Gemöns ringled bedöms få bort trafik 
från ömtåligare stadsdelar som cen-
trum, Gemön och Silverdalsområdet. 

Ny väg mellan Gotthards och Bök-
hult bedöms leda till högre genhet för 
tätortens trafik i stort samt avlasta 
Ljungbyvägen, vilket går rakt ige-
nom bostadsbebyggelse och viktiga 
övergångar för gående och cyklister. 
Nordligare dragning väljs istället för 
tidigare utpekade Majtorpsgatan då 
det bedöms ge större effekt.

FÖRKLARING 
Trafiksamordning

Trafiksamordning menas att olika trafikslag, 
det vill säga gång, cykel och bil, placeras 
bredvid varandra så människor ser varandra. 
Det innebär inte att man delar körfält utan  
att körfälten läggs gemensamt i samma 
sträckning sida vid sida. Möjligtvis finns 
 smalare naturremsa mellan körfälten men 
fokus ligger på synligheten.

Tung trafik

Vägen är till för tätortens tyngsta trafik ur  
både antal och faktiskt tyngd. Vägarna ska 
vara dimisonerade att hantera tunga lastbilar 
och stora mängder personbilstrafik. Vägen 
frångår även principen om trafiksamordning. 
Fokus på dessa vägar är på att fordonstrafik 
ska fram och mjuka trafikanter hålls på sepa-
rerade vägar. 

Genomfartstrafik

Vägen är till för att leda alla olika trafikslag 
mellan olika områden. Dess område blir 
relativt brett då de ska innehålla många  
olika trafikslag. Övergångsområden ska  
ske i samma höjd och ge företräde till  
gående i regel samt utformning.

Målpunktstrafik

Vägen är till trafik med dess slutdestination 
inom närområdet vid vägen. Vägen har 
något smalare profil än de övergripande 
vägarna men är fortfarande än huvudväg. 
Från målpunktstrafikvägarna sticker sen det 
finmaskiga nätet av vägar ut, vilket inte visas 
i kartorna.

 
Gång- och cykelväg

Vägen är primärt till för gång- och cykel. Där 
bostäder finns utan annan väg måste de ges 
möjlighet att köra på sträckan. Normalt sett 
ska inte vägen tillåta biltrafik, men undantag 
ges för befintlig byggnation som behöver 
vägen för att komma till sin fastighet och 
inget alternativ finns.

  Järnvägen, väg 23 och väg 120 prioriteras
  Bangården flyttas söderut för att säker- 
 ställa möjligheten till utbyggnad
  Område för västlig och central dragning  
 av höghastighetsbanan öronmärks
	Ny rälsdragning söderut

 Cyklister och gående prioriteras
  Trafikslag ska samordnas och ska byggas i  
 synlig anslutning till varandra
  Övergångar ska ske i samma höjd
  Ger miljö-, hälso-, trafiksäkerhets-, upp- 
 levelsefördelar för barn och vuxna
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Kartbeskrivning

Centrum

RIKTLINJER 

Tågstationen utvecklas
Stationområdet ges möjlighet att utvecklas 
ytterligare om bangården flyttas söderut. 
Utveckling består av flera delar, utbreddning 
av själva stationsområdet för resenärer, 
byggandet och kopplandet till nya stora 
parkeringsgarage på dess västra sida samt 
torgbildande på framsidan i enlighet med 
utformningsförslag från år 2018.

Parkeringszoner A, B och C
Älmhult ska möjliggöra för upplevelse ge- 
nom att fokusera på gående och cykeln. För-
slaget innebär att A- och B-prioritet endast 
är korttidsparkering, vilket regleras genom 
parkeringsrestriktioner t.ex. avgift eller tids-
begränsning. A är restiktivare än B-prioritet. 
Arbetande i centrum prioriteras lägst i prio-
ritetsordningen och hänvisas till parkering 
längre bort, det vill säga C-prioritet.

Endast kommunalägda parkeringar hanteras 
i prioritetsordningen. Parkering längst gator 
med mera hanteras ej.

Utöver särskilt utsatta tider vid arbetdagens 
början och slut så har parkeringsberäkningar 
gjorda år 2010, 2017 och 2018 visat att det 
inte råder parkeringsbrist i centrala Älmhult. 

Bussterminalen förändras
Dagens busstermial på östra sidan tågspå-
ret får en förändring. Uppställningsytan 
tas bort och föreslås flyttas till annan plats. 
Terminalens hållplatser fortsätter vara på 
platsen men flyttas närmre tågspåret för att 
möjliggöra för byggnation på fastigheten. 
Funktionen som knytpunkt för lokaltrafik 
ska bestå. Förslaget följer intentionerna som 
framkommit under planprogramet för Kv. 
Stinsen.

 
Köpmantunneln
Köpmantunneln är en viktig länk då den 
kopplar centrum med IKEA-området samt är 
en viktig del av upplevelsestråket. En star-
kare koppling för upplevelsen ska utvecklas 
genom tunneln i form av höjd utformnings-
kvalite för området.

Tunneln har även en viktig uppgift som 
en sekundär väg över tågspåret i centrala 
Älmhult. Vid tillfälliga hinder på bron över 
tågspåren så måste alternativ finnas för 
fordonstrafik. 

 Centrum väljer bort stora synliga parke-  
 ringsplatser på grund av upplevelse.   
 Istället föreslås fler garage nära centrum
  Nära och bekvämt för nödvändig bil- 
 trafik det vill säga besökare
  Parkering längre bort för onödig bil- 
 trafik på grund av lägst prioritering

Exploatering i västera Älmhult be- 
höver nya målpunktstrafiksgator.  
Vägarna är dragna i områdesöglor så 
de ska fungera att bygga ut etappvis 
och busstrafik ska kunna slingas in.

Centrum: Handelsmönster har för- 
ändrats i modern tid i och med ex-
tern- och internetshandeln, vilket satt 
press på centrumhandel. En lösning 
som tillämpas i flera städer både na- 
tionellt och globalt är att centrum-
handeln konkurrera genom upplevelse 
och aktivitet. 

I centrum ska därför gåendes upp-
levelse prioriteras då detta ökar 
Älmhults attraktivet och upplevelse. 
Esplanaden byggdes om år 2017 och 
kommunen arbetar nu vidare och ut-
vecklarna slutsatserna från platsutred-
ningen framtagen år 2015, en stråka-
nalys från år 2014 samt kommunens 
centrumplan från år 2011.

Attraktiva fasader och ytor ska prio-
riteras för att skapa en bra upplevelse 
för de besökare, vilket går emot stora 
synliga parkeringar i centrala lägen.
Samtidigt måste det vara bekvämt att 
handla i centrum. Fokus på cykeln 
och upplevelse innebär inte att Älm-
hult ska bli bilfritt. Bilen är en viktig 
för mångas vardag men skillnaden 
är att onödigt bilnyttjande i centrum 
motverkas. Bilnyttjande för exempel- 
vis besökande  ska fortsatt vara smi- 
digt. Nödvändighet snarare än be-
kvämlighet ska vara varför bilen väljs 
före cykeln inom tätorten. 

Parkering: Fördelen är även att åtgär-
derna indirekt öppnar upp fler par-
keringsplatser i centrum. Genom att 
minska antalet onödiga fordon i cen-
trum så öppnas fler nära parkeringar 

för nödvändig trafik. Andra fördelar 
blir en trivsammare centrumkörning 
samt förbättrade upplevelsevärden för 
strosande människor i centrum, vilket 
bedöms som positivt för handeln. 

En lösning är att dela upp problemet 
i två delar: ha nödvändig parkering 
i anslutning till men i utkanten av 
centrum i till exempel parkeringsga-
rage. Onödiga biltrafik, till exempel 
arbetande i centrum, hänvisas till par-
kering längre bort då deras behov av 
närhet till parkeringsplats prioriteras 
lägst i helhetslösningen.

För att reglera detta införs avstånds-
baserade tidsbegränsningar alternativt  
kostnader för parkeringen.

Köpmangatan vid centrum: Köpman- 
gatan fortsätter vara en gågata av två 
olika skäl, trafiksäkerhet och upple-
velse. Korsningen med Eriksgatan är 
trafikfarlig idag, då det är en kompli-
cerad trafiksituation. Kommunens tra-
fikutredning från år 2014 visar att om 
det återigen blir en fyrvägskorsning 
så bedöms situationen bli ännu med 
komplicerad och farligare. På grund 
av ytbrist och höjdskillnader går det 
inte heller att bygga om platsen för att 
skapa en bättre trafiklösning.

Om gågatan skulle öppnas skulle det 
dessutom leda till ökad genomfarts- 
trafik i centrum. En utveckling som 
ska motverkas då det skulle förstärka 
gå emot önskad riktning mot ring-
leder, öka dagens trafikproblematik 
samt ge en försämrad gåupplevelse i 
centrum.

Infrastruktur

 Handelsmönster har förändrats 
  Centrum kan konkurrera genom upp- 
 levelse och personlig service 
  Centrum ska prioritera gående och 
 handlares upplevelse

 Genomfartstrafik leds bort från centrum   
 för att stärka upplevelsen
  En yttre ringled ska leda runt trafiken   
 bort från centrala Älmhult
  Gatorna i väst pakteras i öglor för att  
 möjliggöra etappvis utbyggnad

  Korsningen Köpman- och Eriksgatan är   
 trafikfarlig idag
	Ännu farligare vid fyrvägskorsning
  Går inte  att åtgärda fysiskt
  Öppnande ger negativ genomfartstrafik  
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Grönaryggraden kallas natur-
kopplingen som går från Södra 
Möckeln och sen hela vägen 
ner förbi Ormekulla och vidare 
söderut till kommungränsen. 
Detta är en viktig och utpekad 
naturkoppling då den innehåller 
många olika värden i form av 
ytvattentäkt, kulturvärden, 
rörelsestråk med mera.
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Inledning: Älmhults invånare har idag 
generellt sett nära till någon form av 
grönmiljö, vilket kan vara en mindre 
park eller ett större grönområde. Bo- 
verket menar att natur inom 300 me- 
ter är nära. Grönska förbättrar inte 
bara den biologiska mångfalden för 
djur och natur utan även människors 
livskvalite genom minskad stress, för- 
bättrad luftkvalite, vackrare omgiv-
ning, bullerminskning med mera. 
Naturen är ofta en källa till kultur-
historiska miljöer, mötesplatser och 
rekreation, vilket utgör en stor del av 
städers identitet och attraktivitet. I 
fokus finns tillgången, nåbarheten och 
kvaliteten av naturen. En strategiskt 
utpekad och sammanhängande grön-
struktur ser till att alla har nära till 
naturen direkt eller indirekt via gröna 
korridorer. Det säkerställer även så att 
viktiga kopplingar synliggörs så att de 
till exempel bebyggs utan helhetstänk. 

Variation: Älmhult ska skapa en bred 
variation av grönområden. Genom en 
tydlig skillnad av karaktär och upple-
velse mellan grönområdena så skapas 
en grund för stor variation av biolo-
giska mångfalden och dess möjlighet 
att trivas och spridas. Variationen är 
även positiv för våra medborgare då 
många gröna upplvelser finns nära, 
vilket stärker folkhälsan och Älmhults 
attraktivitet som boende ort. Grön-
strukturen är indelad i en fyra stora 
områden med ett flertal avlastande 
stadsparker och gröna korridorer. 
Naturstråk ska ha gröna inslag men 
är nödvändigtvist inte är helt domine-
rande av natur utan kan vara bebyg-
gelse där allmänna gröna ytor finns 
med jämna mellanrum. Viktigaste är 
naturens spridningsmöjlighet längs 
stråken, vidare utredning av mellan-
rummens längd behövs.

Huvudområden: Älmhults delas in i 
tre primära grönområden samt cen-
trala Älmhult som ett fjärde "grönom-
råde". Alla fyra områden har delvis 
unika funktioner som ska vidareut-
vecklas. Södra Möckeln ska utvecklas 
till en delvis strukturerad grönmiljö, 
med  mötesplatser, upplevelser och nä- 
ringsliv i linje med friluftslivets intres-
sen. Haganäsparken utvecklas som ett 
strukturerat grönområde med idrott, 
lek och möten. Klöxhult riktas som ett  
ostruktureratgrönområde och det rör- 
liga friluftslivet. Centrala Älmhult, med 
mindre natur, ska istället förstärka de 
mindre naturmiljöer som finns för att 
kompensera de förminskade möjlig-
heter av grönupplevelse och biolo-
giskspridning. På detta sätt så täcks 
många olika behov av grönmiljö.

Naturkorridorer: Vena mosses och 
Gemöns östra grönområde samt de  
olika stadsdelsparkerna har en kopp-
lande och avlastande funktion för de 
större områdena. Här placeras ekosys-
temtjänster tillsammans med rekrea-
tion, fri lek och motion. Vena mosses 
och Gemöns grönområde hålls även 
öppna för initiativ för nya friluftslivs-
intressen, vilket skapar en reserv för 
friluftslivsintressenter. Längs Möckeln 
ska ett tillgängligt grönstråk skapas, 
vilket dock inte specifikt menas gång- 
och cykelväg utan snarare skonsam 
gallring och ökat underhåll för att 
tillgängliggöra strandlinjen. Åtgärder 
riktar sig specifikt till att förstärka fri-
luftslivets intressen och att förstärka 
människors utevistelse. Viktigaste är 
möjligheten att röra sig längs vattnet, 
vilket trots mindre ingrepp, blir ett 
förbättrat rörelsestråk. I de känsligate 
miljöerna tillåts endast nödvändiga 
ingrepp för att öka rörligheten till 
exempel barkade stigar.

Natur FÖRKLARING 
Attraktivitet och hållbarhet
Vid planläggning av nya områden ska 
nära natur ges tillräcklig yta och under- 
hålla för att uppnå goda och levnadskraf-
tiga naturvärden. Med god levnadskraftig-
het menas naturmiljöer som utan särskild 
hantering frodas. Tillräcklig yta ska finnas 
i direkt anslutning till bostadshusenkla-
ver för att ta hand om det närområdets 
dagvatten. Kommunen har tagit fram ett 
enklare skötselprogramsförslag år 2016 
med kostnadsanalys som bör arbetas 
vidare med.

Prioritet av naturområden
Kommunens tre utpekade naturområden, 
Haganäs, Klöxhult och Södra Möckeln har 
högsta prioritet. Särskilda naturområden, 
dvs. stadsparker med mera, i staden har 
näst högst. Naturkopplingen i tätortsnära 
naturkorridorer ligger i prioritet tre. Övrig 
natur hantering skiljer sig beroende på 
placering och ägande, men i kan i vissa fall 
även vara prioritet tre.

Naturmiljöers olika struktur
Områdens olika fokus går från strukturerad 
till ostrukturerad natur med delvis struk-
turerad emellan. Med strukturerad natur 
menas upplevelsen är närmare parkmiljö 
med skötsel som riktar sig mot att rensa 
upp och klippa gräs, sly och dylikt samt 
närmare prynadsskötsel av skog med 
mera. Med ostrukurerad natur menas att 
området ska upplevas som skogsmiljö  
där fokus ligger på att hålla naturmiljö 
naturlig men förhindra igenväxning. Del- 
vis strukturerad är en blandning mitt  
emellan de två strukturerna, där olika 
platser inom området nyttjar olika stukturer.

Natur i stadsmiljö är speciellt då dessa ytor 
ska hanteras som nyckelparker, det vill säga 
koncentrerad, hög kvalitativ och välskött 
natur.

 Natur har många olika värden och ger  
 många fördelar för livsmiljön
	Tillgång, nåbarhet och kvalite i fokus
	Nätverk av grönstruktur är nyckeln

 3 primära grönområden
	Haganäs strukturerat, Möckeln delvis  
 strukturerad, Klöxhult ostrukturerat
  Centrum speciellt grönområde med  
 gröna kompensationsåtgärder

 Avlastande naturområden fokuserar på   
 fri rekreation och ekosystemtjänster 
	Vena Mosse och Gemöns grönområde   
 hålls tillgängliga för friluftslivs initiativ
  Möckelns strand ska tillgängliggöras   
 genom uppröjning och gallring 
	Fokus ligger på förstärka för rörelse

 Stor variation av gröna miljöer, vilket ger  
 bred biologisk mångfald och livskraft
  Ger folkhälsa & attraktivitet
	Fyra stora grönområden och flertal av- 
 lastande grönområden och stadsparker
	Naturstråk mellan områdena
	Naturens spridningsmöjlighet i fokus

Samrådshandling51



40

  Klimatproblematik blir starkare
  Befintliga områden svårhanterliga
	Natursläpp ska finnas i nya områden för  
 att hantera dagvatten
  Fördröjning i mindre dammar i området,  
 sedan i stora dammar i släppen och sist  
 till recipienten  

FÖRKLARING 
Ekosystemtjänster
Vid planläggning av nya områden ska 
nära natur ges tillräcklig yta och under- 
hålla för att uppnå goda och levnadskraf-
tiga naturvärden. Med god levnadskraftig-
het menas naturmiljöer som utan särskild 
hantering frodas. Tillräcklig yta ska finnas 
i direkt anslutning till bostadshusenkla-
ver för att ta hand om det närområdets 
dagvatten. Kommunen har tagit fram ett 
enklare skötselprogramsförslag år 2016 
med kostnadsanalys som bör arbetas 
vidare med.

Biologisk mångfald
Förluster av biologisk mångfald är ett av 
vår tids största miljöproblem. När arter 
och livsmiljöer minskar i antal eller rent av 
utrotas, rubbas de naturliga ekosystemen. 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning 
för ekosystemens långsiktiga kapacitet att 
leverera ekosystemtjänster, vilka är en bas 
för vår välfärd.

Klimatanpassning
Sveriges klimat har redan blivit både  
varmare och mer nederbördsrikt. Även  
om den globala medeltemperaturök- 
ningen begränsas till under två grader  
väntas klimatförändringen få betydande 
konsekvensoser för naturmiljö och sam- 
hälle. Det går inte helt att förhindra fram- 
tida effekter så som förskjuten växtsäsong, 
havsnivåhöjning, torka, skogsbränder och  
översvämningar. Detta ställer krav på åtgär- 
der för att anpassa samhället förhindra i 
framtiden, vilket börjar med utpekanden  
av bufferyta.

Mikroklimathantering
Med mikroklimat menas klimatet inom ett 
mycket begränsat område där mikrokli- 
matet kan skilja sig radikalt från omgivning-
en. Skillnaden från biologisk mångfald är att 
området avgränsat och har ett ofta ett speci-
fikt syfte som vikten av skugga, skyddandet 
av särskilda arter eller skapa en kopplings-
brygga för naturen. Olika miktroklimat kan 
skilja sig från andra mikroklimat i både 
utformning och syfte.

Ljuddämpad zon
Teknologiska framstegen har gjort samhället 
och människors liv högljutt och stressfyllt. 
En omgivning fri från buller behövs för 
människors återhämtning och forskning 
visar tydliga kopplingar mellan stresslind-
ring och vistelse i tysta naturmiljöer. En 
ljuddämpad zon är ett område med utan av 
buller men förekomst av önskade ljud t.ill 
exempel djur, vind eller vattenljud.

Natur
Grönstruktur: Det finns en skillnaden 
mellan formell grönstruktur, vilket är  
den som presenteras i detta dokument,  
och faktisk grönstruktur, vilket inne- 
fattar allt grönt i staden. 

Faktisk grönstruktur innefattar övrig 
samt privat natur det vill säga natur 
mellan husen och trädgårdar, vilket 
ofta utgör en stor del av den totala 
grönstrukturen och dess möjlighet till 
god biologiska mångfald samt motver-
kade av översvämning. Kommunen 
har inte möjlighet att direkt påverka 
privata trädgårdar men bör istället 
genom indirekta insatser skapa incita-
ment för privatpersoner. Att hålla sta-
dens trädgårdar gröna och dess mark 
mjuk är centralt för den biologiska 
mångfalden och stadens förmåga att 
motstå översvämning vid regn. Vidare 
utredning och grönprogram behövs. 

Ekosystemtjänster: Naturen och dess 
system kan ge samhället flera gratis för- 
delar. Ekosystemtjänster nyttjar natu-
rens naturliga verktyg för att justera 
eller hantera olika extrema naturfeno-
men. Om dessa naturliga funktioner 
försämras eller försvinner så kan det 
leda till stora konsekvenser. Behovet 
av dessa tjänster syns inte direkt utan 
över lång tid alternativt i kriser. 

Stress påverkar människan negativt. 
Att vistas i natur motverkar stress. 
Stillsam och tyst natur ger ökad 
effekt. Stresshantering är allt viktigare 
i dagens samhälle, speciellt då urba-
niseringen tar allt mer central mark. 
Speciellt Klöxhult och längs Möck-
elns strand ska riktas mot att skapa 
ljuddämpade naturzoner.

Klimatanpassning: Klimatförändringar 
och prognoser om ökade effekter gör 
olika typer av klimatanpassning allt mer 
centrala i samhällsplanering. Befintliga 
områden är svårhanterliga och måste 
få specifika platsbaserade lösningar. I 
nya områden används närliggande na- 
tursläpp för dagvattenhantering och re- 
servmagasin vid eventuella översväm-
ningar. Inom områdena ska mindre dam- 
mar planeras, för att fördröja men se- 
dan leda vidare vattnet mot större dam- 
mar i de gröna korridorerna. I korri-
dorerna ska möjlighet för ytterligare 
fördröjning finnas för att sedan leda 
vidare vattnet mot recipienten. Syste-
met kräver att större naturytor finns 
spridda i nya områden. En övergrip- 
ande dagvattenavrinningsstrategi bör 
tas fram för tätorten. En stödjande sky- 
fallskartering ska tas fram år 2019.

Naturmiljö: Parker och naturmiljöer är 
viktigt av flera olika skäl. Så kallade 
fickparker, vilket ska nyttjas i centrala 
delar av Älmhult, är särskilt viktiga för  
den biologiska mångfaldens och mikro- 
klimatets spridningsmöjligheter då de  
har svårt att röra sig över stora hård- 
gjorda ytor. Central naturmiljö jämnar 
även ut tempraturen samt ger skugga, 
vilket skapar en behagligare stadsmiljö 
vid exempelvis värmeböljor. 

Natur nära och i stadsmiljö ska även 
nyttjas som naturliga mötesplatser. 
Detta ska även kopplas med närings-
livet och turism. Natur upplevs som 
attraktivt och områden nära natur 
värderas högre av boende. Därför är 
det viktigt att även låta natur smyga 
in mellan byggnationen samt få större 
drag mellan områdena.

  Naturmiljö centralt är viktigt
	Ger spridningsmöjlighet för natur
	Jämnar ut temperatur och ger skugga
	Natur skapar mötesplatser och attrak- 
 tivitet. Ska nyttjas i samband med  
 turismen och kulturen.

  Ekosystem ger gratis fördelar
  Funktioners frånvaro syns negativt  
 över långa tidsperioder eller i kris
	Naturmiljö reducerar stress
	Fokus i Klöxhult och Möckelns strand 

  Skillnad mellan formell och faktiskt grön- 
 struktur. Formell hanteras här.
	Faktiskt grönstruktur innefattar även   
 privat mark till exempel trädgårdar
	Kommunen bör skapa incitament för  
 privatpersoner att ha grön mark
	Grönstruktur central del i systemet
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Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde: 
Varje enskilt område med denna naturvär- 
desklass bedöms vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå.
 
Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde:  
Varje enskilt område med denna naturvär- 
desklass bedöms vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå.
 
Naturvärdesklass 3 -  påtagligt natur- 
värde: Hela området av denna naturvär- 
deklass behöver inte vara av särskild bety-
delse men bedöms vara viktig för den totala 
arealen värden ska bibehållas eller bli större. 
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Övergripande principen vid lokalisering av skol- 
lokaler är att samla äldre barn centralt, för att 
underlätta tillgänglighet, rekrytering av specialist 
lärare och motverka segration mellan barngrup-
per. Grundskolebarn dvs. förskolan upp till årskurs 
6, samlas vid en knytpunkt på östra och västra 
Älmhult. Detta ger bra möjlighet till att tillräcklig 
yta då yngre barn kräver mer lekyta. Uppdelningen 
skapar också en naturlig mötesplats för barn och 
unga i västra, centrala och östra delen av tätorten. 
Förskolor servrar närområdet och placeras runt om 
i tätorten nära natur i bostadsområden. Detta ger 
närhet till hemmet för underlätta avlämning via 
cykel samt ger tillgång till stora bra markytor
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Samhällsservice
Inledning: Älmhults starka befolk-
ningstillväxt har påverkat tätortens 
underlag och behov av samhällservice. 
För att möta behovet så behövs fler 
lokaler för skola och omsorgen. Lo-
kaltrafik behöver även utökas för de 
nya bostadsområdena. 

Älmhult har idag både skol- och om- 
sorgslokaler som bedöms som inte 
helt funktionella ur ett både brukar- 
och ekonomiskt perspektiv. Vidare 
utredning krävs dock vid omvand-
ling alternativt omlokalisering av till 
exempel Gemöskolan och Nicklagår-
dens äldreboende. 

Äldre barn: Unga i årskurs 7-9 och 
gymnasiet, ska samlas centralt av flera  
olika skäl. För det första ger en central  
plats i tätorten bra kommunikations-
möjligheter. Det gör att barn från tät- 
orten och från byarna kan komma till 
platsen, vilket ger jämlikthets och inte- 
grations fördelar. Tillgängligheten ger 
även goda möjligheter för att rekry-
tera lärare och skapa en bra arbets-
miljö. Speciellt om flera skolor med 
högstadie finns inom promenadav-
stånd till varandra, vilket underlättar 
för specialistlärare som måste röra sig 
mellan skolorna. 

Dagens grundskolor i centrum samt 
omkringliggande område i centrum 
utreds vidare för eventuell omvand-
ling för årskurs 7-9 då behovet finns 
för ytterligare en högstadieskola. I när-
området finns aktivitesområden för 
yngre samt flera olika omvandlingsal-
ternativ i direkt anslutning till platsen, 
exempelvis Gemönskolan, Atteviks-
området, kvarteret Plåtslagaren.
 
Gymnasiet på Haganäs har bra pla- 
cering. Eventuell utbyggnad inom 
kvarteret är möjlig. Inget  ytterligare 
övergripande behov ses i dagsläget.

Yngre barn: Älmhults förskolor är 
idag fyllda och har behov av avlast-
ning. Förskolors viktigaste behov 
är yta och redan utbyggda områden 
har svårt att avvara mer yta utan att 
andra värden som exempelvis natur 
tar skada. Därför ska nya förskolor 
främst placeras i nya områden. Här är 
det möjligt att öronmärka tillräcklig 
yta tidigt och säkra kvaliteterna. Ny-
byggnation avlastar då även befintliga 
förskolor i centrala stadsdelar.

Grundskolans förutsättningar ses som 
likartade och ges därför främst möj-
lighet till utökning inom västra delen. 
Dagens grundskolor i centrum samt 
omkringliggande område i centrum 
utreds vidare  för eventuell omvand-
ling för årskurs 7-9 då behovet finns 
för ytterligare en högstadieskola.

Trygg skolväg: Barns möjlighet till 
rörelse i samhället är en grund för de-
ras självständighet. Det avlastar även 
föräldras behov till bilskjuts, vilket 
minskar biltrafiksproblematik. Som 
en tredje fördel fås även hälsoeffekter, 
vilket blir allt viktigare. Hälsoeffekten 
förbättrar även skolresultat.

Det är även viktigt med ett enkelt, 
tryggt och smidigt gång- och cykelnät. 
Barns skolvägar ska därför prioriteras 
först vid val av vilka gång- och cykel-
vägar som ska underhållas och vid 
ny bättre utformning. Huvudstråk är 
högre prioriterade än övriga cykelnät.

För att öka tryggheten i gång- och 
cykelnätet så ska övergångar över 
vanliga bilvägar ske på de mjuka tra-
fikanterns vilkor. Detta innebär att de 
ska ske i samma höjd, och inte i tunn-
lar eller broar, och biltrafiksfarten vid 
övergången dämpas med vägavsmal-
ning, refuger, målning med mera.

RIKTLINJER 
Antal förskoleavdelningar och 
barn
Den moderna förskolan har blivit större.  
Detta beror på ekonomiska och personal- 
relaterade frågor men även att dagens för- 
skola har fler specialiserade funktioner än 
gårdagens. Samtidigt måste barnens behov 
vara i fokus. 
 
Älmhults nya förskolor ska därför dimiso-
neras utifrån 8 avdelningar (18 barn i varje 
grupp) med möjlighet för ytterligare 2 till-
fälliga för att kunna tillgodose oväntade och 
tidsbegränsade utökningar av barnkullen. 

  Vid nybyggnation ska yta säkerställas   
 för 8 avdelningar. Ytan ska disponeras så  
 ytterligare 2 tidsbegränsade avdelningar  
 går att ställa på ytan.

  Yta beräknas utifrån en enplanig lösning.  
 Inomhus ytorna utgör mellan 10–15 m2   
 per barn

Siffror och kvalitéer för för- 
skoleytor
För att möjligheter till en bra förskola så 
behövs grundläggande förutsättningar. 
Utredning har visat att nedan siffror och  
kvaliter uppnår villkoren för en bra och 
attraktiv förskola med 8 avdelningar:

  90–115 m2 per barn i totalyta

	16 000–21000 m2 för 8 avdelningar

  Lekgård med delvis natur

  Lokaliserad i eller nära naturmiljö

  Har prioriterade gång- och cykelvägar

 I nom 400 meter från huvudnät för bil

Prioriterat gc-nät och platser
Prioriterade stråk ska säkerställa cykeln  
som det smidigaste färdsättet inom tät- 
orten. Det är därför viktigt att stråken är 
tillgängliga och trevliga året runt samt  
når Älmhults alla stadsdelar.

Stråken korsar komplexa trafiksituationer 
exempelvis vid korsande av annan infra-
struktur. Detta kan skapa farliga situationer, 
därför ska dessa särskilt prioriteras med kva-
litativ utformning som riktar sig mot gång- 
och cykeltrafikanter, till exempel mittrefug, 
markerade övergångar, belysning med mera.

Uformning ska vara av trygghetsskäl vara i 
samma plan. 

 Befolkningstillväxt kräver mer vård- och  
 skollokaler samt utökad lokaltrafik
	Nicklagården och Gemnöskolan bör ut- 
 redas inför eventuell omvandling

  Krävs fler för- och grundskolor
	Nya skolor placeras i västra Älmhult
 där det finns mark och möjligheter
	Nya skolor avlastar befintliga skolor

  Aktiviteter för årskurs 7-9 samlas i Silver- 
 dalsområdet
  Integration- och personalfördelar
  Nära mötesplats för alla åldrar
  Omvandlingsalterntiv i närområdet
  Högstadieskolor samlas centralt

  Barns möjlighet till rörelse ger själv 
 ständighet, hälsofördelar och minskar  
 biltrafiksproblematik i tätorten 
  Skolvägar prioriteras vid åtgärder
  Övergångar ska ske på gång-  och cykel- 
 trafikanters villkor.  Fartdämpning och  
 synlighet, inte broar och tunnlar.
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FÖRKLARING 
Äldreboende
Äldre boende, även kallat särskilt boende, är 
ett boende för äldre som behöver särskilt stöd 
i form av service och omvårdnad. De boende 
ska få ett individuellt anpassat stöd, service och 
omvårdnad, för att kunna leva så självständigt 
och värdigt som möjligt. Det finnas personal 
på verksamheten som ansvarar för det dagliga 
arbetet och ser till omvårdnad av de äldre.

Trygghetsboende
Trygghetsboende är för äldre som är för friska 
för äldreboende men som vill ha mer trygghet 
och social samvaro än vad de kan få i sitt nuva-
rande hem. Till skillnad från äldreboenden ingår 
varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. 
Däremot är det ett krav att bostäderna ska 
vara funktionellt utformade, att boendet ska 
ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, 
hobby och rekreation samt personal/bovärd 
på angivna tider. Vissa seniorboende kan likna 
trygghetsboenden men åldersgränsen för att 
få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta 
högre än för seniorboenden. 

LSS Bostäder
Det finns två olika typer av LSS bostäder, 
gruppboenden och servicebostad. LSS står 
för lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Gruppbostad är ett boende- 
alternativ för dig som har mer omfattande  
tillsyns- och omvårdnadsbehov. Ett grupp- 
boende består av ett antal lägenheter som  
är grupperade tillsammans. Boendet har  
gemensamma utrymmen och fast be- 
manning av personal dygnet runt. 

Särskilt boende är en fysiskt anpassad bostad 
utan personal. Syftet är att integrera boende 
i det övriga samhället och ge möjlighet till 
självständighet i vardagen.

Boendet ska därför blandas in i det övriga 
bostadsbeståndet.

Mötesplats för äldre
Möjlighet till sociala möten mellan människor 
blir allt viktigare i vår allt mer digitaliserade 
värld. Kommunen pekar därför ut viktiga mö- 
tesplatser som ska genom dess aktivitet och 
kvalite möjligöra för spontana möten mellan 
alla typer av människor. 

Mötesplatsen vid Vita korset ska särskilt rikta 
sig mot äldre personer. Närhet till boende 
för äldre och Almgården förstärker platsens 
värden som mötesplats. 
 

Äldre personer: Älmhults befolkning 
blir allt yngre och gruppen äldre med 
behov bedöms framöver vara stabil 
eller eventuellt bli mindre i framtiden. 
Därför bedöms befintliga särskilda bo-
enden, Almgården och Nicklagården, 
som tillräckliga. Däremot finns behov 
av trygghetsboenden för äldre.

Målet med trygghetsboende är att 
möjliggöra för äldre självständighet så 
långt upp i åldern som möjligt. Därför 
är möjligheten att ta sig till grundläg-
gande funktioner så som matbutik, 
mötesplatser och vårdcentral i fokus. 
Det går ibland att nå genom placering, 
dock kan viktiga funktioner ligga långt 
ifrån varandra och centrala tomter 
svåra att finna. Alternativet på lösning 
är utökad kollektivtrafik, vilket ställer 
höga krav på busstrafiken. 

Två områden föreslås för framtida byg- 
gande av trygghetsboenden. Nära Alm- 
gården för att nyttja mötesplatsen för 
äldre. Området ligger även nära vård-
central och har bra gång- och bussför-
bindelser. Det andra området är strax 
norr om centrum, nära mötesplatsen 
Silverdalen, och har centrum som ser-
vicepunkt. Detta ger äldre valet mellan 
boendeområde utifrån deras intresse 
och behov.

LSS boenden: Älmhult har även behov 
av fler LSS-boenden. Gruppbostäder har 
inga särskilda krav på placering utöver 
att de bör vara i en trevlig miljö som 
personal enkelt kan nå. Boende i grupp- 
boenden kan inte självständigt klara 
av vardagen utan stöd, så är behovet  
av närliggande service är inte lika stort  
som fin närmiljö.

Viktigare är placering av servicebo-
städer, vilket likt trygghetsboende bör 
placeras så att boende självständigt 
kan klara av vardagen inom närområ-
det. Boende har även ett behov av att 
ha busstrafik nära för att självständigt 
kunna nå hela samhället.

Enligt sociallagen bör inte kommuner 
samla enskilda boenden i för stora grup- 
per, utan de bör spriddas ut för att för- 
stärka deras integrering med resterande 
samhälle. Idag är alla Älmhults service- 
bostäder relativt nära samlade, därför 
pekas tre nya områden ut för eventuell 
expansion. Nya utpekade områden före- 
slås i samband med såkallade service- 
punkter,  där vardagens behov kan upp- 
fyllas inom 500 meter. Det är ett stan-
dard maximalt avståndsmått för per-
soner med olika funktionsvariationer. 

Busslinjer: Busstrafiken är en viktig 
del för grupper med olika rörelseva-
riationer och särskilda behov. Få har 
egen bil utan förlitar sig på busstrafik 
för att nå samhällesservice utanför 
deras närområde. Busstrafik är också 
viktigt, därmed måste bostadsområ-
den ha tillgång till buss. 

Busslinjerna i Älmhult tätort måste 
utökas så att de täcker nya områden 
och kopplar ihop placeringen av olika 
vårdboenden. Busslinjerna behöver 
förstärkas inom tre områden: Boas-
tad/Sjöstadsbygd, västra Älmhult och 
Sällbo/Sjövik. Bostadsområdena vid 
Möckelns västra och östra bank måste 
få en busskoppling om de ska kunna 
utvecklas som bostadsområden.

Samhällsservice

 Tillräckligt med särskilda boenden
  Behov av fler trygghetsboenden
  Två olika områden förespråkas för trygg- 
 hetsboenden: nära Almgården och i  
 södra delen av Silverdalsområdet 

 Busstrafik är särskilt viktigt för unga och   
 människor utan körkort
	Busstrafiken ska utökas så den täcker  
 västra Älmhult samt Möckelns östra och  
 västra bank

 Behov av fler LSS-boenden
  Gruppboenden kräver fin när miljö
  Servicebostäder kräver service och  
 lokaltrafik inom 500 meter
  Tre områden pekas ut för nya  LSS-boen- 
 den: vid västra serviceområdet, strax  
 norr om centrum i Silverdalsområdet  
 och södra Furulund
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Övergripande principen för lokalisering av 
olika stödboenden grundar sig i deras olika 
behov. LSS-Gruppboenden bör placeras cen-
tralt eller nära bra kommunikationer och nära 
fin naturmiljö. LSS-Särskilt boende ska istället 
blandas in i bostadsområden nära servicepunk-
ter och bra bussförbindelser. Äldreboenden, 
likt gruppboenden, placeras nära bra kom-
munikationer och vård samt ha fin naturmiljö 
nära. Trygghetsboenden bör placeras nära 
nödvändig service, bra bussförbindelser och 
mötesplatser.
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Risker
Inledning: Det är omöjligt för ett sam-
hälle att helt undvika risker. Samhället 
måste därför väga samhällskostnad 
mot risk för att nå såkallad "accepta- 
bel risk", vilket är vad som regleras 
svensk lag. För personskada är kraven 
i Sverige oerhört höga och acceptabel 
risk kan vara så liten som risken att 
träffas av ett fallande flygplan. Det 
största och ofta okända faran är inte 
akut fara utan livskvalitessänkande och 
stresshöjande ljudmiljöer som buller 
från trafik och människor. 

I och med dagens klimatförändringar 
har skyfall och översvämning blivit ett 
samhällsproblem som kommer öka i  
framtiden. En accetabel nivå vid över- 
svämning är att samhället vid kris kla- 
rar av vad man kallar 100 års regn, vil- 
ket är ungefär 6 cm regn på en timme. 
20 års regn ska klaras av inom norma-
la dagvattensystemet.

Sverige arbetar utifrån en nollvision, 
vilket innefattar att ingen ska dö i tra- 
fiken. Det ledde till trafikseparering 
på 1960-talet, något som i modern tid 
har visat sig negativt påverka trygg-
heten. Dagens forskning pekar istället 
på trafiksamordning med närhet och 
synlighet av andra trafikslag. 

Men det är inte bara i trafiken utan 
det behövs även riskhantering vid 
vissa trafikleder på grund av trans-
porten av farligt gods, vilket kan vara 
explosiva eller giftiga ämnen.

I marken finns även föroreningar från 
både dagens och gårdagens verksam-
heter. Lagstiftningen har hårdnat och 
identifieringen av äldre föroreningar 
har fått högre prioritet. Lagen kräver 
även att vid möjlighet ska förorening-
ar tas hand om för att över tid åtgärda 
problemet.

Avvägning: På grund av dessa risker 
så är det även mark som inte används 
då säkrare mark har exploaterats först. 

Avvägningen mellan stadsutbredning 
och förtätning pekar på att det finnas 
skäl för att i mildare lägen ta kostnad 
för säkera marken för byggnation.

Dagvatten: Dagvatten är ett problem 
som kan hanteras genom att säker- 
ställa fördröjnings- och avrinnings-
ytor. Befintliga stadsdelar har ofta 
problematiken att de är fullt utbyggda 
och nödvändiga mjuka ytor saknas för 
att ta hand om vattenmängderna. 

En skyfallsutredning ska tas fram år 
2019 som tydliggör var översväm-
ningsproblematik kan uppstå. Tyvärr 
finns inga ytor och därmed inga raka 
svar på hur vattensamlingarna enkelt 
kan hanteras i befintliga stadsdelar. 
Därmed behövs platsspecifika lös-
ningar under mark, som fördröjnings-
magasin, i redan utbyggda områden. 
Vidare utredning behövs. 

För nya områden handlar det om att 
säkerställa ytor för dagvattenhante-
ringen även vid 100 års regn. Han-
tering betyder fördröjning och delvis 
rening för att inte ytterligare belasta 
Älmhult recipienter, Möckeln och 
Drivån, negativt. Öppna fördröjnings-
dammar och avrinningssystem ska 
nyttjas i möjligaste mån då dagvatten- 
system ska samordnas i naturmiljö 
tillsammans med  kultur och upple-
velsevärden. I nya områden ställs krav 
på tillräcklig yta och finns för att ovan 
lösningar ska gå att planera in från 
start, se sidospalt.

RIKTLINJER 
Farligt gods skyddsavstånd
Riskutredning från år 2018 visar att bygg-
nation kan komma närmare farligt gods 
leder än tidigare riktlinjer i RIKSAM utan 
betydande risker. Nedan beskriver avstån-
den där det inte behövs någon åtgärd. 
Möjlighet finns att reducera avstånden  
ytterligare men då krävs åtgärder. Läs 
vidare i riskutredningen.

Södra Stambanan:
Höga bostadshus: 50 meter ifrån
Låga bostäder/Hotell: 30 meter ifrån
Handel/kontor: 30 meter ifrån
Verksamheter: 30 meter ifrån
Markparkering: Inget skyddsavstånd

Väg 23:
Höga bostadshus: 75 meter ifrån
Låga bostäder/Hotell: 40 meter ifrån
Handel/kontor: 30 meter ifrån
Verksamheter: 20 meter ifrån
Markparkering: Inget skyddsavstånd

Väg 120:
Höga bostadshus: 40 meter ifrån
Låga bostäder/Hotell: 25 meter ifrån
Handel/kontor: 20 meter ifrån
Verksamheter: 10 meter ifrån
Markparkering: Inget skyddsavstånd

Dagvatten och hantering
Dagvattenproblematik är en övergripande 
fråga som både måste lösas och justeras 
utifrån platsen. För kostnadseffektiva 
lösningar krävs generellt plats, där plats 
saknas krävs ofta kostsamma specifika 
lösningar. Nedan listas abstrakta lösningar.

3 stegs hantering - dagvatten
I nya områden ska yta lämnas för att möj-
liggöra för dagvattenlösningar för 100 års 
regn enligt lag. 

Minst tio procent total infiltrerande yta i 
bostadsområden, med möjlighet ner till 
fem procent om särskild lösning kan visas. 
Allmän platsmark får räknas in.

Minst 20 procent total infiltrerande yta i 
verksamhetsområden och tätbebyggda 
bostadsområden (Flerbostads-  och kvar-
tersbebyggelse), med möjlighet ner till tio 
procent om särskild lösning kan visas. 

Efter fördröjning inom området får vattnet 
ledas vidare och samlas mellan områdena i 
de större grönamiljöerna, ofta gröna korri-
dorer. Oljeavskiljare med mera placeras här 
för samlad och kostnadseffektiv lösning.

Utpekade allmänna platser kan nyttjas vid 
100 års hantering, till exempel större in- 
filtrerande ytor som parker och fotbolls- 
planer kan få stå under vatten vid extrem-
väder som tillfälliga dammar.

Samhällsviktig byggnation ska förläggas 
högre än teoretisk 200 års regns vattennivå.

 Yta behövs för att hantera den ökande   
 dagvattenproblematiken
  Befintliga stadsdelar saknar yta och kräver  
 platsspecifika lösningar
  Nya stadsdelar ska lämna tillräcklig yta för  
 dagvattenlösningar
  Dagvattenlösningarna ska samordnas med  
 kultur, natur och upplevelse

 Omöjligt att helt undvika risk
	Buller en av de största proble-men
  Ökade risker vid översvämning
  Trafikseparering föråldrat, synlighet och  
 trafikblandning är säkrare
  Det äldre samhället har skapat flera  
 områden med förorenad mark

 Säkrare mark centralt redan nyttjad
  Avvägning mellan sanerings- och stads 
 utbredningskostnader
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FÖRKLARING 
Förorenad mark
Det är framför allt tidigare industrier, som till 
exempel kemisk industri, träimpregnering, 
massa- och pappersindustri och glasbruk, 
som har orsakat giftiga ämnen i mark och 
vatten. Kunskapsläget förbättras fortlöpan-
de av staten. Att en fastighet finns registerad 
behöver inte betyda att den är förorenad, 
utan endast att en verksamhet som kan ha 
förorenat området finns eller har funnits där.

Förorenade aktör ska även stå för sanering-
en, även retroaktivt. Dock kan det vara svårt 
att identifiera vem som förorenade och 
ibland finns inte företaget längre. Företaget 
behöver även endast sanera till nivån för 
områdets ändamål, vilket generellt sett är 
tyngre verksamhet. Om kommunen eller 
annan aktör vill nyttja marken för känslig 
markanvändning dvs. bostäder, skola eller 
liknande så ligger den ytterligare sanering-
ennivån utanför den förorenade partens 
ansvar.

Buller
Buller mäts i decibelskala, där ljudeffekten 
fördubblas vid varje ökning av tre decibel. 
Tyst natur eller viskning kan gå ner till 
tjugo decibel, ett samtal ungefär sextiofem 
decibel, en storstadsgata är på ungefär åttio 
decibel, ett diskotek kan vara hundratio 
decibel och smärtgränsen är på hundratjugo 
decibel.

Buller får vara upp till femtio decibel utanför 
bostäder som byggs idag. Med åtgärder som 
ljuddämpad sida får buller upp till sextio 
decibel tålas. Över sextio decibel får ej ske 
vid bostäder.

Översvämning och skyfall
I och med klimatförändringarna så har risken 
för översvämning och extremväder som sky-
fall ökat. Den globala temperaturökningen 
så har lett till mer frekventa och intensivare 
väderfenomen. Samtliga fenomen bedöms 
inträffa oftare än vad deras namn antyder. 
Detta gör att klimatförändringarna är centrala 
i framtida planering. 

En färsk skyfallshantering ska tas fram av 
kommunen under 2019, vars slutsatser 
kommer lyftas in i den fördjupade över-
siktsplanen. Som presenteras i kartan så tar 
förslaget in tvåhundra års regn i dess analys 
och i merparten av fall tar ut dessa områden 
från framtida exploatering. 

De områden som pekas ut trots presenterad 
översvämningsrisk bedöms för det första 
kunna avvärja problematiken med fysiska 
åtgärder som t.ex. terrasering, byggnadstek-
nik eller dylikt. För det andra är det platser 
som bedöms så unika att det anses värt att 
göra kostsamma åtgärder.

Risker
Problem: Dagvattensproblematik har 
flera lager, utöver vattnet finns även 
föroreningsproblematik. Detta hante-
ras i de sekundära ledet av fördröj-
ningdammarna, vilket då även ska 
agera renande och vid behov hindrande.

Primärt ska vattnet fördröjas inom 
området för att sedan sekundärt ledas 
vidare till magasin i gröna mellan-
områden. Mellersta grönområdet ska 
samordnas tillsammans med kultur, 
näringsliv, friluftsliv samt ha nöd-
vändig rening i form av exempelvis 
oljeavskiljare. Ett mellanområde bör 
därför kopplas till så många områden 
som möjligt för ekonomisk hållbarhet. 

Reningen är viktig då vattenkvaliteten 
ska nå miljökvalitetsnormar innan de 
leds vidare till recipienterna Möckeln 
alternativt Drivån. Provtagning bör ske i 
mellansteget, med möjlighet att stänga 
vidare ledning i väntan på åtgärder om 
kraven inte uppfylls. Detaljer är svåra 
att förutse innan närmare projektering 
av nya områden. Vidare utredning 
behövs.

Buller: Buller är en av våra största 
samhällsfaror utifrån ett övergripande 
perspektiv som påverkar samhället 
och dödar fler ur ett statistiskt livs-
längdsperspektiv än många andra 
samhällsrisker. Problematiken är svår 
då ett samhälle ofta även är beroende 
av källan till problemet, det vill säga 
infrastruktur, fordon och stadsmiljö.

Att få bort buller i tätorter är nästan 
omöjligt, istället används olika reduce-
rande åtgärder. Älmhult vill motverka 
genom tre olika typer av åtgärder: 
samla bullerkällor för att hålla påver-
kad yta så liten som möjligt, redu- 
cera nära buller genom skyddande 
objekt som vall/kullar och säkerställa 
ljuddämpade områden vars syfte är 
att ge allmänheten platser att komma 
ifrån bullret. 

Gemöns östliga naturkorridor, Vatten-
riket, närområdet vid Hökhults natur-
reservat samt Klöxhults grönområde pe- 
kas ut som ljuddämpade områden som 
ska beakta detta värde i framtida sam- 
hällsplanering. Samlandet av bullerkäl- 
lor sker genom utpekandet av tung tra- 
fik- och genomfartsgator samt järnväg. 
Systemet ska tillåta god genomfart men  
även samla problematiken för att möj- 
liggöra så att punktinsatser, som slutna 
fasader och vallar, ger så stor kostnads- 
effektivitet som möjligt. 

Föroreningar: Förorenad mark tas 
hand om kontinuerligt i och med ny 
exploatering. Detta då det är kost-
samt att sanera och generellt så är 
det fastighetsägaren som ansvarar för 
den egna nedsmutningen. Sanering 
innefattar uppgrävande av förorenade 
massor, vilket då ej går att genomföra 
för pågående verksamhet.

Farligt gods: En riskutredning för far-
ligts gods togs fram 2018 som ser över 
nödvändiga avstånd och eventuella åt- 
gärder. Framåt så kommer utredningen 
vara vägledande för samhällsplanerin- 
gen i Älmhult. Utredningen säkerställer 
att mark som tidigare fått stå oanvänd 
i centrala delar går att använda för bygg- 
nation. Detta säkerställer fler centrala 
kontors-, boende- och handelsbyggna-
der i vad som tidigare sågs som död yta.

Riktlinjerna summeras i temats sido-
spalt, men läs även vidare i "Fysisk 
planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018."

 Riskutredning för farligt gods
  Möjliggör nyttjandet av tidigare död yta i  
 centrala lägen

 Svårt att få bort bullerkällor
  Nyttja motvikt, det vill säga tyst område
  Samla bullret för lättare hantering
	Mot bullerkällor uppförs skydd i form av  
 slutna fasader alternativt vallar

 Föroreningar saneras kontinuerligt vid   
 nyexploatering
  Fastighetsägare har ansvaret

 Föroreningar i dagvattet är svårt
	3 stegsprincip: i området, mellanom- 
 råden, recipient
	Mellanområden samlar dagvatten och  
 har rening. Även andra värden.
  Mellanområdenas utformning kräver  
 vidare utredning
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Sweco
Environment AB 

Projektinfo:

Översiktlig bullerkartläggning
Projektnummer: 3840037100

Kund:

Älmhult Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 01 - 0-alternativ år 2040

Kumulativ ljudnivå (Vägtrafik + Spårtrafik)

Dygnsekvivalent ljudnivå (dBA)

Ljudutbredningskarta beräknad 2 meter över mark

Ljudutbredningen inkluderar en ljudreflektion.

Beräknad av:

 Martin Tunbjörk

Datum:

28.09.15

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

 <  35.0  dB(A)
 >  40.0  dB(A)
 >  45.0  dB(A)
 >  50.0  dB(A)
 >  55.0  dB(A)
 >  60.0  dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0  dB(A)

  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Calculation Area
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Kultur & fritid
Inledning: Människors förenings- och 
fritidsintressen har förändrats de se- 
naste decennierna. Många platser och 
föreningar har svårt att finna ekono-
miskt underlag men även aktivitets-
mässigt, med flera föreningar som tap- 
par i medlemsantal. Samtidigt har and- 
ra växt ur sin historiska plats och be- 
höver yta för att utvecklas. Människor  
har dock ett naturligt behov av att 
träffas och knyta an till sin ort, vilket 
ger  fritidens och kulturens platser 
viktiga samhällsvärden. 

Älmhults strategi är att samla ett ur- 
val av platser där ett flertal intressen ge-
mensamt kan skapa både aktivitet och 
ekonomi. Fritids- och naturintressen, 
liksom kultur och turism kan sam-
verka då de delar intressen och kan 
stärka varandra genom att de drar 
olika grupper av människor.

Samlingsplats: Centrala Älmhults vär- 
den som ett stationssamhälle i 1800-ta-
lets stil med Älmhults centrum i dess 
hjärta ska samordnas med kultur och 
handel för att skapa en en mötesplats 
där samtliga värden skapar mervärde 
för varandra. Samordning av olika 
evenemang där både privata och kom- 
munala aktörer gemensamt drar folkliv. 
Stortorget ska hållas öppet men tillåtas 
ha tillfälliga aktiviteter för att bättre mö- 
ta dagens behov av platser för en flexi- 
bel kulturell- och evengemangsan-
vändning. Stortorget, med folksam-
lingssyfte, blir därmed en modern 
mötesplats.

Tradition: Silverdalen tillsammans med 
Hvita korset har stort traditonellt 
värde för Älmhult. Vita korset om-
vandlas till bostadsområde och frågan 
om hur Någon form av minne till Ingvar 
Kamprad ska formges på platsen, frå-
gan håller på att utredas. 

Silverdalen föreslås utvecklas till en 
mötesplats över generationerna där 
både aktivtet och kultur samlas. 
Lokstallarna söder om centrum är en 
unik byggnad vars avstånd från strå-
ken men närhet till tågspårets risker 
gör den opassande som mötesplats 
men passar för skapande kultur utan 
många människor, till exempel atiljéer.

Vattenkontakt: Södra Möckeln ska få 
en tydligare blandad profil av frilufts- 
livet och kulturen, vilket ska spegla 
Stortorgets yta för kultur och evene- 
mang och bli en del av stadens rörelse- 
liv. Kommunen ser gärna att campin- 
gen tillåts utveckla sin verksamhet inom 
området. Gröna ryggraden kopplar  
ihop Södra Möckeln med IKEA Mu-
seum och sen vidare till centrum. Mu-
seumet är en del av Älmhults identitet.
En förstudie håller på att tas fram för 
att vidare utreda möjligheterna för  
Södra Möckeln området.

Älmekulla: Älmekullas aktiviteter före- 
slås flyttas till Vena idrottsplats där det 
finns dubbelt så mycket yta, vilket ger 
föreningslivet möjlighet till efterfrågad 
tillväxt. Vena IP kommer även att lig- 
ga i mitten av bostadsområdena i västra 
Älmhult, vilket ger ett bra upptagnings- 
områden för barn och ungdomar. När- 
heten till nya Paradisskola ger samver- 
kans fördelar för områdets användnin- 
gen och ekonomi. Omlokaliseringen gör 
även att vattenproblematiken som finns 
i Älmekulla undviks. Vattenskyddsom- 
rådet längs åsryggen gör att det inte 
går att åtgärda vattenproblemen på 
Älmekulla.

FÖRKLARING 
Kulturens platser
Kultur är mer än en plats, men ibland 
behöver kulturen en område för dess 
aktiviteter. Kultur kan även innefatta 
kulturhistoria som Älmhults centrum 
eller Slätthult. 

Älmhult tätort ska ge möjlighet till en 
variation av kulturplatser och upplevelser. 
Kulturen ska i möjligaste mån samordnas 
med andra värden som natur, turism eller 
liknande för att finna ekonomi. 

Södra Möckeln föreslås användas för till-
fälliga och permanenta utställningar längs 
vattnet i kombination med rörelsestråk för 
allmänheten. Stråken längs vattnet förslås 
få liknande utformning men av avtagande 
intensitet ju längre bort från Södra Möckeln 
de befinner sig.

Möjliggöra för fritidsaktiviteter
Kommunen har ett flertal olika fritidsföre- 
ningar, vilka kräver lokaler och platser. Ut- 
över föreningarna ska även allmänheten  
ges en givande fritid. Inom tätorten define-
ras därför olika områden utifrån dess  
tänkta användning, från det strukturerade 
som fotboll till det ostrukturerade som det 
rörliga friluftslivet. 

Huvudparten av det strukturerade idrotten 
föreslås utövas på Haganäs och nya Vena 
idrottsplats. I Vena föreslås nya hallar för  
att tillmötesgå föreningslivets hallbehov. 
Båda fall samordnas tillsammans med  
närliggande skola.

Strukturerad och ostrukturerad
Med strukturerad och ostrukturerad  
menas en grad från schemalagd och  
platsbunden till spontan och icke plats- 
bunden. Orienteringsförening och dylikt 
frångår delvis principen då de kan ha  
schemalagd och platsbunden aktivitet  
inom ostrukturerat området. Kartan  
syftar mer på allmänhetens möjlighet  
till nyttjande  och hur kommunen ser på 
områdets hantering utifrån en kultur-  
och fritidshanterande.

Aktiviteskorridor hänvisar till helt spontan 
och oschemalagd fritidsnyttjande till exem-
pel promenad eller att bada. Området får 
stigar, badsplats och liknande.

Mötesplatser
Möjlighet till sociala möten mellan människor 
blir allt viktigare i vår allt mer digitaliserade 
värld. Kommunen pekar därför ut viktiga  
mötesplatser som ska genom dess aktivitet 
och kvalite möjligöra för spontana möten 
mellan alla typer av människor. Mötesplat- 
serna kommer ha olika utformning och in- 
rikting utifrån deras lokalisering. Allt från  
en bra badplats och promenadstråk i natur- 
miljö, regnskyddade sittplatser nära butiker 
eller till en kulturplats med konst.

 Älmekullas föreningsliv flyttas till framtida  
 Vena idrottsplats
  Mer plats, centralt i nya Västra Älmhult  
 samt slipper vattenproblematik

 Stortorget nyttjas för kulturevengemang   
 och som mötesplats
  Stortorget ska hållas öppet
  Flexibel yta för både privat- och kommu- 
 nala intressen
  Utvecklas som modern mötesplats

 Södra Möckeln fokuserar på friluftsliv,   
 kultur och upplevelse. En förstudie håller  
 på att tas fram.
  Hela området en viktig del av upplevelse- 
 kopplingen från centrum

 Silverdalen och Vita korset har stort tradi - 
 tionellt och historiskt värde
  Hvita korset omvandlas till bostäder  
 med minnesområde till Kamprad
  Skapande kultur i Lokstallarna

 Föreningsintressen har förändrats
  Många har tappat i medlemsantal,  
 medan andra växt ur sina lokaler
  Kultur- & fritidsområden samlas och  
 samordnas med andra intressen 
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FÖRKLARING 
Upplevelsestråket
Ett stråk som går igenom Älmhults hjärta  
ska arbetas fram. Stråket innefattar ett fler- 
tal olika viktiga områden, som centrum och 
Södra Möckeln, men fokuserar på att ge en 
stor variation av olika upplevelser. Genom 
stråket blandas tätortsnära natur, kultur-
platser, historiskt viktiga platser för tätorten 
och aktivitesplatser med mera in. Syftet är 
att skapa ett upplevelse paket som lyfter 
fram Älmhults framstående egenskapar för 
turism men även för boende att knyta an till 
sin tätort.

Upplevelsestråkets kopplingar
Upplevelsestråket ska även kopplingar mot 
andra viktiga tätortsområden. Kopplingen 
kan ta formen av till exempel riktande skyl-
tar och bra upplysta gångvägar.

Identitetsbärande platser
Kommunen har identifierat ett flertal viktiga 
identitesbärande platser. Vissa av platserna 
uppnår inte kraven för att pekas ut som kul-
turhistoriskt viktiga ur ett lagligt perspektiv. 
Samtliga platser besitter däremot viktiga 
lokalhistoriska värden, vilket är viktiga för 
allmänheten att lära och förstå sin tätort. 
Platserna kan inte få särskilt skydd men 
pekas ut för att leda framtida planering så 
att värdena beaktas.

Platserna nyttjas i upplevelsestråket för att 
ge allmänheten upplevelse och lokal historia 
på deras villkor. Platserna bör få utmärkande 
åtgärder i olika skala, från informationskylt 
till att platsen bevaras och pekas ut som 
minnesmärke. 

Lokstallarna
Trots problematisk placering i och med när-
het till spåret så vill kommunen utveckla lok-
stallarna till ett kulturellt skapandecentrum. 
Platsens unika egenskapar bedöms passa väl 
för olika typer av ateljer för konstnärer och 
kulturskapande.

Vidare utredning behövs dock för att 
utreda riskbilden från järnvägen. Preliminärt 
bedöms dock platsen opassande som mö-
tesplats för ett stort antal människor.

Silverdalen
Silverdalen har en lång historia som en  
mötesplats för människor när det var en 
dansbana på platsen. Dansbanan brann 
ner vilket gjorde att dess funktion som 
mötesplats försvann. Framöver ska platsen 
utvecklas mot att bli en mötesplats över 
åldergränserna där aktiviteter finns för 
både äldre och unga.

Kommunal gård: I den gröna korrido-
ren mellan Vena mosse och Möckeln 
förelsås plats för en kommunal gård 
med kossor, höns och andra vanliga 
gårdsdjur. Detta ger ekosystemtjänst- 
fördelar genom att kossor kan hålla 
diverse naturytor öppna genom bet-
ning. Dessutom ger de pedagogiska 
fördelar för både skola och bostads-
område. Som en tredje fördel så ökar 
det attraktiviteten och skapar en grön 
målpunkt i den gröna korridorern  
med de andra gårdsmiljöerna.

Aktiviteter: Golfbanan föreslås ligga 
kvar som idag, men får en starkare 
koppling till tätorten. Kopplingen sker 
genom utbyggnaden av Furulund samt 
förstärkning av gång- och cykelväg.

För ridklubben föreslås inga föränd-
ringar utöver att sista biten ner mot 
deras verksamhet föreslås få en bättre 
gång- och cykelväg. I dagsläget saknar 
denna sträcka belysning, vilket skapar 
otrygghet och gör att många tar bilen.
Klöxhults bostadsområde utvecklas 
vidare söderut, vilket ger en starkare 
koppling mot ridklubben. 

Friluftsliv: Andra friluftslivs- och kul- 
turföreningar ges förstärka värden då  
både kultur- och naturmiljöer får tyd- 
liga inriktningar och generellt förstärk- 
ta kopplingar. Nya områden öppnas 
upp för föreningsinitiativ genom utpe- 
kandet av Gemöns gröna korridor, Vena 
Mosse, Gröna ryggraden med mera.

Det är svårt att förutse exakt vilka ak- 
tiviter som kan finnas i respektive om- 
råde i och med att det finns många 
alternativ. Exempel på aktiviteter är 
fågelskådning, BMX, orientering och   
paintball.

Upplevelsestråk: Ett upplevelsestråk 
ska utvecklas för att dra nytta av olika 
värdens dragningskraft och attraktivi-
tet och ge stark upplevelse för boende 
och turister. Stråket skapar mervärde 
genom att koppla Älmhults olika att- 
raktivitesdraglok som upplevelse, rö- 
relse, handel, kultur- och naturmiljö 
och olika identitesbärarede objekt.

Stråket ska även ge variation och val 
genom att det delas upp i olika slingor 
som alla kan ge en variation i upple-
velse och tidsåtgång.

Upplevelsestråket går igenom centrum 
med dess handel och kommersiella upp- 
levelse. Därefter rör de sig igenom mö- 
tes- och kulturmiljö, vilket går över i 
småstadskänslan längs Gemön. Sedan 
kommer en naturmiljö med inslag av 
kultur, konst och upplevelse i södra 
Möckeln. Sedan finns ett val mellan 
höjdmässigt dynamisk naturmiljö i 
Gröna ryggraden alternativt gå längs 
IKEA grundaren Kamprads identites-
bärande byggnation längs Ljungbyvä-
gen. Båda slutar i västra porten mot 
centrum vid IKEA museum. Här finns  
valet att röra sig ner mot den hårdare 
kulturlokalen Lokstallarna, där kon-
sten ska ges möjlighet att uttrycka sig.

Stråket är ett verktyg för skapa en tyd- 
lig och avgränsad destination och att- 
raktiv upplevelse i Älmhult. 

Längs upplevelsestråket finns både 
möjlighet för permanent kultur och 
fritid men även för aktiviteter av mer 
tillfällig form genom att skapa platser 
som är till för tillfälliga och prövande 
former av kultur och fritid exempelvis 
tillfällig konstutställning eller yta för 
fritidstävlingar. 

Kultur & fritid

 Kultur- och naturmiljöer förstärks genom  
 koppling och utpekande
	Nya områden öppnas upp för kultur-  
 och friluftslivsinitiativ

 Upplevelsetråket skapar mervärde genom  
 att samla olika värdeskapande upplevel-  
 ser och platser
	Stråkets olika delar visar variation
  Ska koppla ihop med många av  
 Älmhults identitesbärande byggnader
	 Verktyg för destination och mervärde

 Golfbanan förändras inte, ges förstärkt   
 koppling till tätorten
	Ridklubben lämnas oförändrad men ges  
 belyst gång- och cykelväg

 Kommunal gård med vanliga djur
  Pedagogiskt & en ekosystemtjänst
  Attraktivt och en grön mötesplats
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Näringsliv
Inledning: Älmhults näringsliv är 
starkt med IKEA som den utmärkande 
aktören. Älmhult, likt merparten av 
Sverige, har i modern tid utvecklats 
från tung industri mot tjänste- och ser- 
vicessektorn. Arbetstillfällena i Älmhults 
kommun har ökat med tolv procent på 
fyra år, främst i tjänstesektorn i tätorten. 
Att endast förlita sig på en aktör är i 
längden dock ytterst riskabelt. Därför 
ska kommunen arbeta på att få en 
bredd på näringslivet men samtidigt 
hålla sig till tätortens styrkor. 

Riktigt tunga industriområden har 
historiskt sett omvandlats till mindre 
tunga verksamhetsområdena. År 2016 
togs en marknadsanalys fram för Älm- 
hult fram som visar att tjänstbaserade-, 
detaljhandels- och byggnadsverksam-
heterna har växt med mellan 30–50 
procent i antalet anställda jämfört 
mot tyngre verksamheter i form av 
verkstad- och logistikverksamheter 
som ligger runt 5–10 procent i tillväxt. 

Fokus läggs därför primärt på tjänste- 
och servicesektorns behov. Sektorner-
na har båda stora kompetensbehov, 
vilket kräver bostäder samt komplet-
terande effektiva persontransporter. 

Olika delar: All typ av handel, service, 
tjänster med mera som finns i Älmhult 
är en del av näringslivet. Men att han- 
tera varje objekt är oskäligt, utan istäl- 
let kategoriseras näringslivet in i och  
diskuteras utifrån de fyra olika områ- 
den: centrala Älmhult, västra service-
området, östra handelsområden och 
södra verksamhetsområdet. Andra 
näringslivsintressen i övriga kapitel. 

Tunga verksamheter: Södra verksam- 
hetsområdet riktas mot tyngre verksam- 
heter och industri. Kommunen skapar 
incitament till önskad flytt av tyngre 
verksamheter till södra området genom 
att göra byggrätten flexiblare och större 
samt hålla nere antalet restriktioner ut- 

över de nödvändigaste. Följden blir att  
företag med tung verksamhet kan ut- 
vecklas och kan växa på rätt plats, vil- 
ket gör att andra delar av Älmhult får 
en bättre trafiksituation och upplevelse. 
Verksamhetsområdet har en koppling 
till väg 23 och med framtida flytt av 
bangården till södra verksamhetsom-
rådet så förbättrars även fraktvillko-
ren från området. 

Handelsområdet: Östra handelsområ- 
det fokuserar på volymhandel och är 
idag ett etablerat externhandelsområde. 
Det är direkt kopplat till idrottsområ- 
det vid Haganässkolan. Området har 
idag ett fokus på den bilburna handla- 
ren och volymhandel men för att kunna 
möta en föränderlig framtid så kommer 
området ges en flexibel planändring. 

Området är porten till Älmhult från 
väg 23 och ett starkt skyltläget. Om-
rådets utseende är därför viktigt för 
tätorten. IKEA-varuhuset har skyltläge, 
något som kopplar an till tätortens 
identitet och ses som positivt. Övriga 
delar föreslås få förskönande åtgärder 
på sikt till exempel Haganäsleden.

Serviceområdet: Västra serviceområdet 
planläggs som ett kompletterande han- 
delsområde, vars syfte är att ge service 
och mathandel för västra Älmhult. Om- 
rådet planläggs även för lättare verk-
samheter och kontor då ytor för sådan 
verksamhet är svår att finna centralt i 
Älmhult och behovet är stort. Väg 120 
direkta koppling mot centrum gör att 
området tillgänglighetsmässigt ligger 
nära.

RIKTLINJER 
Riktad infrastruktur
För att möjliggöra för rätt aktör på rätt plats 
ska Älmhults infrastruktur följa riktlinjerna 
om tyngre trafik i södra verksamhetsområ-
det, stora mängder persontrafik med viss 
leveranstrafik till östra och västra Älmhult. 
Centrala Älmhult ska infrastukuren rikta sig 
mot nödvändig trafik och upplevelse för 
cykeln och gående. Centrala Älmhult har 
även ett särskilt fokus på kopplingen med 
tåg- och busstrafik.

Ringlederna är en del av att få bort tyngre 
störande trafik i centrum.

Södra verksamhetsområdet
För att skapa goda incitament för tyngre 
företag att välja den ofta kostsamma och 
avgörande beslutet om ny etablering till 
södra verksamhetsområdet så ges området 
stora flexibla byggrätter.

Riktlinjerna för södra verksamhetsområdet 
är därmed att upp till 50 procents byggrätt 
bör alltid eftersträvas vid planläggning, 
med platsspecifik möjlighet upp mot 60 
procent. Byggnadshöjden bör begränsas 
utifrån vad landskapsbilden bedöms tåla 
visuellt över trädtopparna.

Principiellt bör byggrätten endast be-
gränsas av andra krav som till exempel 
möjlighet till varutransport, parkering, 
dagvattenhantering med mera.

Centrala Älmhult
Stadsplanen som reglerar Älmhult centrum 
är i stora delar föråldrad, vilket förhindrar 
modern centrumanvändning till exempel 
kontor, butiksloker, caféverksamhet.

Översyn av detaljplaner i centrala delar  
ska därför ske parallelt med pågående 
förtätningsarbete så de även tillåter  
centrumändamål. Nya detaljplaner ska 
i möjligaste mån innehålla centrum, ge 
möjlighet till fyra till sex våningar och 
möjligheten till garage.

Näringsliv på annan placering
Näringslivet finns inte endast inom de  
fyra utpekade zonerna. Vid alternativ  
lokalisering så måste bedömning ske  
från fall till fall. 

Vissa inriktningsavsteg finns redan be- 
skrivna i dokumentet, till exempel lättare 
verksamheter i bottenplan i Atteviksom-
rådet vid Silverdalen. Turismnäringsliv 
föreslås utvecklas nära Möckeln. 

Inriktningen handlar om hantering av trafik 
och möjlighet till byggrätt. Där storleken 
på verksamheten ger betydande påverkan 
på en eller båda av frågorna bör aktören 
på sikt ges möjlighet att förflytta sig i linje 
med övergripande riktlinjer.

 Västra serviceområdet är ett komplette-  
 rande handelsområde
	Planläggs för lättare verksamheter

 IKEA har ett positivt skyltläge
  Området är en port till Älmhult och före- 
 slås i stort ges förskönande åtgärder på  
 sikt till exempel Haganäsleden

 Södra verksamhetsområdet är till för  
 tyngre verksamheter
  Enklare, flexiblare byggrätter
  Separerar tyngre trafik med mera från  
 resterande tätort
  Positivt för företagen och invånare 

 Näringsliv består av många delar och   
 verksamheter runt om i Älmhult
  Hanterar endast de fyra stora områdena:  
 centrala, väst, öst och södra
  Olika näringslivsaktörer hanteras även i  
 andra kaptiel utifrån tema

 Tjänst- och service branschen växer
  Fokus läggs på tätortens styrka
	Behöver bostäder och infrastuktur
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RIKTLINJER 
Kulturhistoriska byggnader
I centrumplanen från år 2014 så pekades 
centrala Älmhult kulturhistoria byggnader 
ut. Övergripande riktlinje är att byggnader-
na bör bevaras då de är en del av Älmhults 
historia tillsammans med andra identits- 
bärande byggnation.

Hanteringen av byggnaderna har tagits i 
befintliga detaljplaner och andra dokument. 
Vid förändring ska måste frågan hanteras 
utifrån det enskilda fallet i berörd detaljplan 
eller annat dokument.

Centrumutveckling och kopp-
lingar
Kommunens tidigare centrumplan togs fram 
år 2011. En stråkanalys togs fram år 2014 som  
pekar på vikten att arbeta med Norra Esplan-
den, torget och kopplingen mellan stationen 
och Hantverkargatan. Ytterligare en analys 
för platsskapande togs fram år 2015 av ex- 
tern konsult som pekar på vikten att skapa 
mötesplats och aktivitet på Stortorget, ut- 
veckla Norra Esplananden, skapa en bland-
ning av butiker samt förstärka fasaderna och  
skyltningen vid ovan nämnda platser. 

Slutsatserna från ovan dokument av vägts 
samman och dess slutsatser i stort lyfts in i 
detta förslag. Fokus läggs på att aktivera  
stationsområdet, Stortorget, Norra Espla- 
naden och gångfartsområdet vid Hantver-
kargatan/Köpmangatan. Aktivering ska 
bestå av fokus på gångtrafikanter, handels-
möjligheter, fysiskt förskönande åtgärder 
och aktivitetsskapande.

Kopplingarna mot Silverdalsområdet, väster 
ut längs Köpmangatan och Östra Esplanan-
den mot handelsområdet förtydligas genom 
fysiska och informativa åtgärder.

Småstadsskapande
Centrala Älmhult ska förtätas, detta inne- 
fattar att delar av centrum pekas ut som  
särskilt lämpade för förtätningsprojekt av 
olika anledningar som till exempel att det  
är ett profilerande nyckelläge, skapa stads-
miljö genom fylla ut lucktomter, skapa fler 
och flexiblare kontors- och handelslokaler. 
Hela centrala Älmhult bör förtätas, men  
vissa lägen bedöms nyckelpunkter. 

Nya lokaler skapas genom förtätningen,  
men framförallt handlar föreslagen ny- 
planläggning av centrum om att skapa 
flexiblare bestämmelser. En handlare ska 
inte godtyckligt bara få nyttja en lokal till 
caféverksamhet men inte grannfastigheten 
på grund av äldre hindrande regelverk trots 
liknande förutsättningar.

Förändringen ger även möjlighet att skapa 
attraktiva stadsrum genom att höja bygg-
nationen till en standard på fyra våningar 
ramas gatumiljön in. Det skapar större eko- 
nomisk underlag för fasadåtgärder, ger fler 
bostäder i centrum samt större potentiellt 
kundunderlag för den övergripande tanken 
om butiker i bottenvåning samt garage i 
källarplan.

Rätt aktör: Tydlighet kring och kate-
goriseringen av näringslivet är viktigt 
för att stödja utvecklingen. Fel aktör 
på fel plats påverkar fler än den en-
skilda aktören. En störande verksam-
het kan hindra flera mjukare aktörer 
från att etablera i annars attraktivt läge.

För att säkerställa att aktörer kan etab- 
lera sig när intresse visas så måste  mark 
i Älmhult vara förberett. En privat ak- 
tör kan sällan vänta på de lagbundna 
kommunala ledtider som krävs om inte 
mark redan är förbered. 

Älmhult uppnår idag kommunens mål 
om femton hektar verksamhetsmark 
färdigställd mark i södra verksamhets-
området. Vid behov ska kommunen 
färdigställa mark i Södra verksamhets-
området så målet uppfylls.

Centrum: Centrala Älmhult ska över 
tid planläggas om mot flexiblare cent- 
rum användning för att underlätta för  
lokaler med mjukare ändamål, till 
exempel handel, kontor, samlingslokal 
med mera, att etablera sig eller justera 
sina lokaler. Omplaneringen bör ske i 
samband med den övergripande för- 
tätningen. 

Ett levande och attraktivt centrum är 
kopplat till tätorters upplevelse och 
attraktivitet. Med handelns föränd-
ringar så kan fel fokus få långgående 
konsekvenser för hela tätorten, inte 
bara centrumhandeln. 

Kommunen måste med politiska och 
juridiska verktyg möjliggöra för att 
skapa attraktivitet för tätorten i stort. 
Butikerna som är en del av upplevel-
sen då rörelse i centrum öker deras 
försäljning av varor och tjänster. 

Centrum ska främjas genom satsning 
på upplevelse och samlande av han-
deln längs Esplanaden och Köpman- 
gatan/Hantverksgatan samt vid Stor- 

torget. Att samla butiker i kluster ska- 
par mervärde då de gemensamt attrahe- 
rar fler kunder, vilket skapar komplet- 
terande handel hos varandra. 

Det kostar också att skapa attraktiva 
miljöer och fasader i både utbyggnad 
och underhåll. Det är viktigt att hela 
miljön följer inriktningen då små 
icke-attraktiva avsteg påverkar hela 
området, därför är samverkan mellan 
centrums fastighetsägare viktig. I linje 
med denna inriktning har kommu-
nen renoverat Esplanaden och har 
planer på att renovera Stortorget. I 
framtiden ska även Köpmannagatan/
Hanverksgatan ses över då fokus blir 
på gående i och med stängningen. I 
koppling till centrum ligger två olika 
kompletterande centrumområden, 
Silverdalsområdet det vill säga dagens 
Atteviksområdet, samt IKEA-området 
direkt väst-sydväst om tågstationen. 
Båda har en roll som port till centrum, 
IKEA-museum-området från väst och 
Silverdalsområdet från norr. 

Atteviksområdet, som inkluderas in i  
Silverdalsområdet, föreslås utvecklas  
mot tätare stadsbebyggelse med loka- 
ler i bottenplan. De ska ges bred möj-
lighet till olika aktiviteter, även lättare 
verksamheter i form av bilförsäljning 
och tyngre handel. 

IKEA-området bör utredas om hur 
områdets fokus ska möta framtidens 
behov av lokaler på ett hållbarhet 
sätt. Behovet av kontorslokaler för 
tjänsteföretag förslås lösas inom ut-
valda förtätningsobjekt inom utpekat 
Handels- och serviceområde till ex-
empel på nuvarande busstorg kvar-
teret Stinsen. Riktlinjen är att samla 
tjänstesektorn centralt för att nyttja 
kommunikationsfördelarna.

Näringsliv

 Fokus på upplevelse och upp-samling
  Esplanaden, Köpmannagatan/Hanverks- 
 gatan och Stortorget
  Två starka skäl är kluster och kostnad 
  Helheten förstörs lätt vid avsteg
  Kommunen, fastighetsägare och butiks- 
 ägare måste samarbeta

 Atteviksområdet i norr och IKEA- området  
 öster om centrum är portar
  Utvecklas för att avlasta centrum med  
 kontor och lätt verksamhet
  Kontorslokaler skapas centralt

  Vägleda rätt aktör till rätt plats, fel kan   
 leda till stor negativ effekt 
  Femton hektar industrimark redo

 Centrala Älmhult ska planläggas om för   
 att skapa flexiblare möjligheter för mindre  
 butiker, kontor med mera
  Centrum viktigt för hela tätorten
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GENOMFÖRANDE  
OCH KONSEKVENSER
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OMRÅDESPAKET:
VÄSTRA ÄLMHULT

OMRÅDESPAKET:
MÖCKELNS STRAND

OMRÅDESPAKET:
CENTRALA ÄLMHULT

OMRÅDESPAKET:
ÖSTRA ÄLMHULT

• 4 stadsdelar
• 3 km gröntstråk
• 1 idrotts- & fritidsplats
• 1 skol- & mötesområde
• 1 eventuellt stationsläge

• 2 stadsdelar
• 1 mil strandpromenad
• 2 grönområden
• 1 bevarat naturreservat
• 1 utvecklat kulturområde

• 2 stadsdelar
• 1,5 km rekreationsstråk
• 1 stadsdelspark
• Utvecklat dammsystem
• 1 skolområde

• 3 stadsdelar
• 5 km nytt upplevelsestråk
• 4 kultur- & mötesplatser
• Omvandlad stadskärna
• 1 omvandlad bangård

Vad betyder bokstäverna och 
siffrorna vid områdena?
V - Villabebygglese
G - Gruppbebyggelse
F - Flerbostadsbebyggelse
K - Kvartersbebyggelse
Siffrorna är antalet bostäder som 
bedöms som möjligt på platsen, 
inte nödvändigtvis vad som 
faktiskt kommer att planeras. 
Viktigast är att uppnå önskad 
karaktär och värden.
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Sammanfattning: Utpekade föränd- 
ningar för en mindre kommun kan vara 
svårt att hinna med resursmässigt. Be-
hovet att effektivt nyttja kommunens 
begränsade resurser gör att utbygg-
nadsplanerna försöker skapa möjlig-
het till kontinuerlighet. I utbyggnad av 
nya områden blandas därför förtät-
ningsprojekt in emellan, så att specia-
lister och maskiner kan gå vidare till 
nästa projekt. Som tidigare påpekats 
paketeras olika områden upp i så kal- 
lade områdespaket. Dessa paket är en  
sjävlstående helhet när det gäller ser- 
vice, upplevelse och rekretion. Även 
tätortens planerade utbyggnad följer 
denna linje av samma skäl. Den södra 
delen av västra Älmhult, det vill säga 
Vena och närområde, byggs ut först. 
Sekundärt byggs östra delen ut, allt ef-
tersom Äskya och dess samhällsviktiga 
dammar tillsammans med rekreations- 
området Vattenriket utvecklas. Förtät- 
ning ska ske när möjlighet finns mellan 

de andra projekten.

Områdespaket Möckeln är svårare då 
kommunen överlag saknar förfogande 
över frågan. Det är viktigt att hålla fast 
i den övergripande visionen när tillfälle 
ges för exploatering för att få in ett mer- 
värde för hela området. Näringslivet är  
brett och överlag vill kommunen ha 
tyngre verksamheter ner söderut medan 
kontor, service med mera blandas in  
staden för att skapa en såkallad bland- 
stad. Kontor och servicelokaler möj-
liggörs genom omarbetandet av äldre 
hindrande detaljplaner i centrala delar 
av Älmhult. Helhetsbilden är till för 
att effektivt kunna fläta samman den 
kommunala planeringen med privata 
aktörer. För att nå kommunens mål så 
behöver privata aktörer attraheras och 
bli en del av samhällsbyggandet. För 
att nå detta behövs så kallade tydliga 
spelregler, privata aktörer behöver veta 
vad kommunen planerar framöver.

Genomförande

	Paradisskolområdet och bostäder
	Västra serviceområdet

Utbyggnad år 2025/2035
	Vena etapp 2

Utbyggnad år 2035/2050
	Vena etapp 3
	Hökhult etapp 1

Ej rådighet/ej hanterat – osäkert
	Merparten av Hökhult
	Västra Bökhult etapp 3

ÖSTRA ÄLMHULT
Östra delen av Älmhult kommer komplettras 
ut mot riksväg 23. Området har redan mer-
parten av nödvändig infrastruktur. Furulund 
m.m. kommer överlag fylla ut befintlig stads-
del i öst. Värden tillsammans med samhälls-
viktiga dammar i området kommer utvecklas.

Utreds år 2020/2025
	Handelsområdet

Utbyggnad år 2020/2025
  Hagahem
  Hagalund

Utbyggnad år 2025/2035
  Furulund

  Vattenriket

CENTRALA ÄLMHULT
Upplevelsen av småstad kommer främst  
att skapas i centrala Älmhult. Vid möjlighet 
kommer flera kvarter att omvandlas till 
bostäder och delvis kontor. 

Utreds år 2020/2025
	Övergripande förtätningar centralt

Utbyggnad år 2020/2025
	Gunnar Gröpe
	Kv. Olivia
  Stinsen
	Utveckling Stortorget

Utbyggnad år 2025/2035
	Omvandling Kv. Plåtslagaren
	Aktivera Gröna ryggraden

Ej rådighet/ej hanterat - osäkert
	Omvandling Atteviksområdet
	Omvandling Älmekulla
	Omvandling Gotthardsområdet

FÖRTÄTNINGAR
Förtätningar kommer kontinuerligt arbetas 
parallelt med områdespaketen. Takten för 
genomförandet är flexibelt och utgår från 
personel kapacitet, marknadsbehov och 
politisk vilja. 

Utreds år 2025
  Övergripande förtätningar centralt
	Förtätning Klöxhult södra och norra

Utbyggnad 2020/2025
  Förtätning: Stiftelsen/centrum
  Södra Klöxhult
	Hvita Korset
	Bostäder vid Paradisskolan

Utbyggnad år 2025/2035
	Fortsatt förtätning: Stiftelsen/centrum
 Omvandling Kv. Plåtslagaren
	Klöxhult södra och norra

 

• Vattenverket

• Paradisskolan

• V.Bökhult: del 2

• Vena: del 1

• Vena IP

• Västra servicepl.

• Södra Möckeln

• Förtätningar

 

• Södra Klöxhult

• Norra Boastad

• Furulund

• Utv. Vattenriket

• Södra Möckeln

• Vena: del 2

• Ängen

• Förtätningar

 

• Vena: del 3

• Hökhult: del 1

 

• Vilan

• Hökhult del 2

• Sågverket

• Gotthards

• Forts. Boastad

• Sjöstabygd

• Sällbo & Sjövik

• Silverdalsomr.

2020/2025 2025/2035 2035/2050 OSÄKERT

OMRÅDESPAKET
MÖCKELN
Kommunens vilja att koppla Älmhult med Möc- 
keln är tydligt klarlagd men problematisk. Pro- 
blemet grundar sig i att kommunen inte har rå- 
dighet, det vill säga äger mark, kring Möckeln 
samt att området har ett flertal tunga natur-
intressen. Detta gör att kommunen, utöver 
planläggning, inte helt styr utvecklingen. 

Utreds år 2020/2025
	Södra Möckelnområdet

Utbyggnad år 2020/2025
	Vattenverket

Utbyggnad år 2025/2035
	Södra Möckeln
	Boastad etapp 1

Ej rådighet/ej hanterat - osäkert
	Merparten av utpekade områden 

VÄSTRA ÄLMHULT
I västra delen finns merparten av nära bra mark 
samt här är kommunen markägare. Utöver detta 
ligger marken i anslutning till andra nybyggnads- 
områden, nära infrastruktur d.v.s. ledningar, större 
vägnät samt befintligt gång- och cykelnät. Detta 
gör att kommunen har stor rådighet över området 
samt möjlighet att aktivera stora delar av området 
i snartid då det handlar om att koppla på befintliga 
närliggande system. Området passar även väl för 
att komplettera flera samhällsnyttor som skola, 
idrottsplats, tätortsnära rekreation m.ed mera.

Utreds år 2020/2025
	Vena etapp 1
	Vilan, västra delen   
	Venamosse
	Vena idrottsplats

Utbyggnad år 2020/2025
	Vena etapp 1
	Vena idrottsplats
	Västra Bökhult etapp 2
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AlternativbedömningVAD ÄR  
PROBLEMATIK?
För att uppnå social-, ekonomisk- och ekolo-
gisk hållbarhet så måste de olika aspekterna 
sammanvägas och nyttjas effektivt. En princip 
är då att nyttja de alternativ som är lättast att 
både nå och nyttja. Detta är en princip som 
används genom hela dokumentets argumen-
tation. Principen är särskilt viktig då Älmhult 
står inför många svåra utmaningar med en 
begränsad budget.

Kartan till höger visar problematiska områden 
utan att värdera graden av problem. Pro-
blematik betyder generellt sett svårare och 
därmed dyrare att nyttja. Dyrare syftar på den 
ekonomiska- men ofta även den ekologiska 
och sociala aspekten.

Problematik betyder inte alltid att det är omöj-
ligt att komma åt marken utan att det är en 
hög kostnad för att nyttja marken. Därmed bör 
alternativ sökas om inte särskilt annat skäl gör 
att lokaliseringen bedöms som värt besväret. 
Exempel på skillnaden mellan enklart att nå 
och värt besväeret är Vena och bostäderna 
längs Möckeln. Vena är en av få platser där en 
stor mängd bostäder bedöms kunna rymmas 
utan att påverkas av för mycket övergripande 
problematik. Medan bostäder längs Möckeln 
bedöms som värda besväret då Älmhult måste 
kunna erbjuda attraktiva bostäder, där själva 
attraktiviteten bygger på att det är nära vatt-
net, vilket hindrar annan lokalisering.

Delvis problematik syftar på att här finns pro- 
blematik men att den går att avhjälpa med 
skälig insats, t.ex. riksintresse rörligt friluftsliv, 
vilket är ett tungt intresse men som går att 
hantera. Så länge riksintressets syfte uppnås, 
det vill säga möjliggör rörlighet och upplevel-
se inom området, så hindrar riksintresset inte 
utveckling.

Viss problematik handlar om att styra undan 
från problem som bedöms öka i framtiden, 
specifikt översvämningsrisk. Med trolig ökning 
av frekvens och mängd så utgår kartan från 
översvämningsrisk av 200 års regn, istället för 
lagstadgade 100 års regn.

	Undvika kostsamma områden

	Kvaliteter kan göra det värt att ta kostnaden  
 för kostsamma åtgärder

Inledning: Älmhult måste skapa ett 
stort antal bostäder årligen för att nå 
bostadsbehovet, då detta inte bedöms 
gå att nå genom endast förtätning så 
pekas stora arealer av mark ut. I stora 
drag så pekas närmast all tänkbar 
mark ut eftersom behovet är mycket 
stort och osäkerheten hög. Osäker-
heten leder troligen till att delar av 
utpekade områden kommer falla bort 
vid vidare utredning i senare skeden. 

Som ovan pekar på så finns alltså få 
alternativa områden till befintliga 
utpekanden som inte negativt påver-
kar andra värden alternativt placeras 
på problematisk/dålig mark. Och 
problematisk mark leder till dåliga 
samhällsekonomiska värden, vilket 
är mycket kostsamt över lång tid.

Vattenkontakt: Möckelns västra 
strand är ett av de få stora områden 
där alternativ placering kan tänkas 
finnas. Området har därför tidigare 
utretts vidare år 2014 med en förstu-
die (Sydvästra Möckeln), vilket hante-
rar områdets olika värden och behov. 
Förstudiens slutsatser har sen nyttjats 
för bostadslokaliseringarna i området.

Att utpekade områden ligger strand-
nära grundar sig i att Möckelnområ-
dets attraktivitet är närheten till vatt-
net. Detta platsunika värde, närhet till 
vattnet, bedöms högre än dess ökade 
samhällskostnad då ingen annan plats 
har samma unika värde.

Öster- & Västerut: Östra Älmhult 
avgränsas av väg 23, vilket är en stor 
och svår barriär att komma över. 
Västra Älmhult kommer i framtiden 
begränsas av planerad ringled och 
eventuellt av järnväg. Även om det är 
möjligt att bygga förbi barriärerna så 
bedöms det inte som samhällsekono-

miskt då få fördelar nås av investe-
ringen. Både kortsiktigt genom själva 
markförberedande och byggande men 
framförallt långsiktigt då likhetsprin- 
cipen gör att kommunen måste till-
mötesgå krav från andra aktörer om 
att etablera sig samt bygga ut sam-
hällstjänster i mark som är dålig och 
kostsam.

Marken öster om väg 23 bedöms som 
dålig då den till stor del består av sank- 
mark. I sydöst är marken särskilt o- 
lämpligt då det är långt från centrala 
Älmhult, kostsamt att bygga väg över 
23:an och antagligen skulle påverka 
kulturområdet Slätthult negativt.

Nära Osby: Älmhult tätort ligger nära 
kommungränsen till Osby i söder. 
Detta skapar en påverkningsbarriär 
i söder för Älmhult kommun, även 
om den endast är byråkratisk. Detta 
bedöms dock inte som ett problem då 
tillräcklig mark för tyngre verksam-
heter finns i söder, även för framtida 
behov.

En starkare koppling/sammanslag-
ning mellan Älmhult upp mot Diö ska 
utredas. Kopplingen/byggnationen bör 
då vara i anslutning till Växjövägen 
som ligger mellan Älmhult och Diö. 
Framtida kopplingens utformning är 
oklar.

 All användbar mark inom tillgängligt   
 avstånd från centrum pekas ut
  Ej utpekad marks kvaliteter väger inte   
 högre än samhällskostnaden 
  Inga andra alternativ finns

 Alternativ finns för västra Möckeln 
	Förstudie från 2014 väger alternativ 
	Vattnet är kvaliten, närhet till  vattnet är   
 därmed centralt för boende 
	Lokalisering utgår från förstudien

 Svåra barriärer i väst och öst 
	Möjligt men inte samhällsekonomiskt att  
 bygga förbi barriärerna
	Likhetsprincipen gör att tillåta en gång är  
 att tillåta alla gånger

 Tätorten begränsas i söder av  Osby  
 kommun
 Älmhult äger inte frågan i Osby
	Kopplingen mellan Diö och Älmhult ska   
 utredas
	Kopplingens utformning är oklar
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Ekosystemtjänster: Älmhult kommun 
har pekat ut möjliga platser där eko-
system kan tänkas passa. Ekosystem-
tjänster är ett samlingsnamn, vilket 
breddar frågan. Kommunen behöver 
utreda frågan djupare i form av krav 
och behov för systemtjänsterna. I och 
med detta är det även svårt att vara 
säker på att föreslagna placeringar 
och preliminära tankar är korrekta. 

Strandskydd & Södra Möckeln: 
Möckeln har idag ett utökat strand-
skydd på 200 meter. Älmhult kom-
mun söker ett differentierat strand-
skydd då vissa platser inte anses nå 
de värden som rättfärdigar ett 200 
meters skyddsavstånd. Kommunen 
vill även komma närmare Möckeln. 
Kommunen har tydligt visat sin vilja 
och skäl till av-steg men på grund 
av lagstiftningen så finns det skäl att 
utreda vidare. Kommunen tror även 
på en snar lagändring, vilket under-
stryker vikten av att vara förberedd 
om man vill nå bostadsbehovet. Av 
särskild vikt är Södra Möckeln som 
har många värden och central för 
attraktiviteten.

Gröna miljöer i stadsmiljö: Älmhult 
kommun vill aktivera flera centrala 
grönområden, vilket alla har viss pro- 
blematik som måste hanteras, bland 
annat sankmark. Fokus ligger på hur  
marken kan användas utan att nega- 
tivt påverka områdets naturliga funk-
tioner. I samma linje vill kommunen 
använda områdena för dagvattenma-
gasin. Djupare utredning krävs hur 
detta ska ske och underhållas.

Järnvägen och bangård: Älmhult har 
fokus på infrastruktur men är bara 
en av flera stora aktörer. Trots tydlig 
inriktning finns i dagsläget osäkerhet 
om framtida järnvägens placering av 
spår. Utvecklingen av bangård i söder 
behöver utredas vidare i samarbete  
med statliga och privata aktörer. Snabb- 
spår utreds fortfarande av staten men 
är högst prioriterat av kommunen som 
pekat ut två möjliga korridorer.

Hållbart resande: Likt många stä-
der står Älmhult inför en förändring 
mot klimatsmartare transporter och 
levnadssätt. Att förändra människors 
betende är svårt men också kärnan i 
många frågor som parkering, bete-
endemönster, cykeln, trygghet och 
hållbart samhälle. Frågan är stor och 
kräver ett helhetsgrepp och behöver 
utredas vidare.

Vattenhantering: Dagvatten, vatten-
kvalité mot recipient och hantering av  
skyfall är alla frågor som blivit allt vik- 
tigare i och med klimatförändringarna. 
Älmhult har en resa att göra och måste 
börja titta på frågan i mer detalj men 
även i ett övergripande system. Enkelt 
beskrivet så behövs samtliga frågor ut- 
redningar och åtgärder då Älmhult 
saknar underlag idag. Särskilt intres-
sant är att se över hur vattenfrågan 
kan och bör kombineras tillsammans 
med andra intressen då tidiga insatser 
är kostnadseffektiva. Detta för att 
hitta nytta, ekonomi och synergi för 
annars kostsamma samhällsåtgärder.

Behov av vidare utredningVARFÖR FLER  
UTREDNINGAR?
Översiktsplanens fördjupning är skapad i syf-
te att samordna ett flertal viktiga men även 
svårhanterliga ämnen. Det gör att dokumen-
tet är övergripande och hanterar ämnen i ett 
enklare sammanfattande perspektiv. Självklart 
är samtliga ämnen mer djupgående och av-
ancerade än beskrivet. Ett överskådligt men 
djupdykande dokument blir svårläst och långt. 
Världens ständiga förändringen riskerar att 
evigt flytta mållinjen och förutsättningar på ett 
sådant sätt att planeringen inte hinner ikapp. 
Därför eftersträvas inte heller ett sådant doku-
ment, utan istället söks politiska ställningsta-
ganden om hur kommunen ska arbeta vidare. 
Fokus ligger på förutsägbarhet, vilket är syftet 
till kommunal planering.

Istället för ett helomfattande dokument så an-
vänds de utredningar som har möjlighet att 
djupdyka i en specifik fråga. Älmhult kommun 
har ett flertal utredningar som ligger till grund 
för den fördjupade översiktsplanen. 

Utredningar är dock en färskvara i omvärldens 
kontinuerliga förändringar av förutsättning-
ar och lagar. Därför listas det behov Älmhults 
kommun kan se av fler eller mer djupgående 
utredningar. Listan kan komma att ändras i och 
med tiden, vilket då tas i framtida planerings-
dokument. 

 Extern utredning bör beställas om- 
 gående på grund av klimatförändringar
	Tidsplan och finansiering oklart 

 Vidare utredning av hur dagvatten och   
 rekreation kan intergeras
	Vena mosse bör utredas tillsammans   
 med Vena. Gemön bör utredas till- 
 sammans med nya förbifarten. Södra   
 Möckeln bör utredas omgående som en   
 attraktivitetsåtgärd

 Vidare utredning med tillhörande lokali-  
 serings- och lagstiftningsanalys
 Ägandeförhållanden och lagstiftning ger  
 skäl att invänta snar förändring

 Utreda spårdragning för snabba spåret   
 samt dragning till Karlshamn
  Utreda lokalisering av bangård
  Tidsplan oklar på grund av ej rådighet

 Många olika åtgärder och områden
	Helhetsgreppsutredning behövs
	Fyrstegsprincip bör nyttjas

 Många olika vattenfrågor av vikt som   
 måste hanteras och samordnas
	Fokus på synergi med andra intressen för  
 att finna ekonomi 
	Omfattande område som bör  utredas   
 omgående 
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Gestaltningsprogram/princip: Älm-
hult kommun har ett mål att vara att- 
raktivt, vilket är något som skapas 
både ur den fysiska miljön och upp-
levelsemässigt. Arkitetoniska värden 
ska alltid beaktas vid nybyggnation, 
men detta är särskilt viktigt vid profi-
lerande byggnader som representerar 
Älmhult. Detta för att skapa miljöer 
som är vackra men som även beaktar 
kultur-, natur-, ekonomiska- sociala- 
och privata intressen. 

Ett gestaltningsprogram alternativt 
princip behöver därmed tas fram. 
Dokumentet bör hantera hur kom-
munen ska hantera utmärkande pro-
filerande fysiska miljöer och objekt.

Lokalförsörjning och lokalisering: 
Älmhult har en stark befolkningstill-
växt med en ung befolkning. Det stäl-
ler krav på samhällsresurser i form 
av skolor, förskolor och omsorgen. 
Problematiken ligger i att förändring-
arna ofta sker snabbare än byggpro-
cesserna, vilket skapar akuta behov. 

Förslag på lokalisering har visats men 
vidare utredning behöver göras för 
att få en prognos och ta fram alter-
nativ utifrån ett antal omvärldsscena-
rion. Detta behöver samordnas med 
placeringar och budget.

 Arkitetoniska värden ska beaktas 
	Övergripande gestaltningsprinciper bör   
 tas fram för tätorten

 Tidiga förslag på placering finns 
	Prognos med alternativ behövs för att   
 hantera utvecklingen och kriser 
	Utreda och skapa prognos med olika   
 omvärldsutvecklingsalternativ
	Bör tas fram omgående på grund av   
 tillväxt 
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Inledning: Den fysiska planeringen 
ska medverka till att nå en långsiktig 
hållbar utveckling. I det arbetet är 
kommunens översiktsplanering ett 
viktigt instrument. För att avgöra hur 
den fördjupade översiktsplanen med-
verkar till en hållbar utveckling så ska 
en strategisk miljöbedömning upprät-
tas, vilket även innefattar en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). Enligt 
plan- och bygglagen ska dessutom 
översiktsplanens konsekvenser när det 
gäller inverkan på miljön, betydelsen 
för hälsa och säkerhet, hushållning 
med naturresurser samt sociala och 
samhällsekonomiska aspekter framgå.

Syftet med miljöbedömningen och do- 
kumentets miljökonsekvensbeskrivning 
är att integrera miljöaspekterna i pla- 
nen. Enligt bestämmelserna om miljöbe- 
dömningar samt i 6 kap. 12 § MB ska  
”rimliga alternativ med hänsyn till pla- 
nens eller programmets syfte och geo- 
grafiska räckvidd också identifieras, 
beskrivas och bedömas”. Eftersom 
översiktsplanen behandlar en rad frå-
gor är det svårt att redovisa alla olika 
alternativ men en enklare lokalise- 
ringsutredning presenteras. Miljöbe-
dömningen fokuserar på den betydan- 
de miljöpåverkan som planens genom- 
förande kan antas orsaka. 

Bedömning av respektive miljöaspekt 
illustreras med hjälp av en enklare 
barometer av den tänkbara miljöpå-
verkan som planförslaget respektive 
nollalternativet kan tänkas medföra 
över lång tid, så kallad kumulativ 
effekt. 

En översiktsplans förslag och riktlinjer 
anger en långsiktig inriktning för sta-
dens olika system och frågor. Följande 
miljöbedömning fokuserar därför på 
planens långsiktiga konsekvenser och 
möjlighet att uppfylla miljökvalitets- 
normen för de ämnen som får en be- 
tydande påverkan.

Landskapsbild och nära landsbygd: 
I förslaget kommer Älmhult att få en 
stadsutbredning, vilket kommer att på- 
verka landskapsbilden och närliggande 
landsbygd. Runt Möckeln ska upplevel- 
sen och landskapsbilden i stort behållas. 
Liten negativ påverkan på naturmiljö- 
bilden runt Möckeln skapas då kommu- 
nen önskar att komma närmare stran-
den. Detta balanseras med att upplevel- 
sen primärt kommer vara naturstrand 
med endast få nedslag med synlig be- 
byggelse mot vattnet. Detta är inget nytt, 
utan liknande nedslag finns redan vid 
sjön Möckeln. Övrig landskapbild be- 
döms inte få betydande påverkan då 
tätorten saknar stora höjdskillnader, 
vilket gör att nya exploateringsområ- 
den inte syns från annan plats. Undan- 
taget är Vena där bebyggelsen önskar 
att gå upp i höjd för att få utsikt, dock 
inte så högt att landskapssiluetten be-
döms få betydande negativ förändring. 
Hökhult ändras från skogsmiljö till be- 
byggelse. Miljöpåverkan bedöms som 
icke betydande då förlorandet av pro-
duktionsskog vägs upp av värdet av 
den begränsade stadsutbredningen.

Nollalternativet
Om Älmhult inte växer så riskerar or- 
ten att förlora viktiga arbetsgivare, vil- 
ket på sikt ger stor betydande negativ 
förändring för hela kommunen. Med 
då trolig avfolkning så kommer både 
tätort och landsbygd börja så tomt 
och förfalla. Miljön står opåverkad 
men övergiven bebyggelse kan dyka 
upp, speciellt på landsbygden.

Stadsbild och boendemiljö: En gemen- 
sam vision om hur centrum och externa 
delar ska utvecklas ger bra förutsägbar- 
het, vilket ökar chanserna att attrahera 
privata byggherrar. Det ger också en 
samlande bild att förhålla sig till för 
att slippa "ad hoc" planering, vilket 
generellt sett är ineffektivt både eko-
nomiskt och värdeskapande.

Strategisk miljöbedömning
– med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

FÖRKLARING
Strategisk miljöbedömning
En fördjupning av översiktsplanen berörs av 
samma regler som en översiktsplan och  kan 
därför normalt antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Detta innebär att en strategisk 
miljöbedömning ska göras när en dokumentet 
upprättas eller ändras. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planeringen och beslutsfattan-
det så att en hållbar utveckling främjas.

Ordet miljöbedömning i miljöbalken är ett 
samlingsnamn för såväl strategiska som spe- 
cifika miljöbedömningar. Miljöbedömning 
av planer, till exempel en översiktsplan, är en 
strategisk miljöbedömning.

Miljöpåverkan
För att miljökonsekvensbeskrivningen inte  
ska bli onödigt omfattande så bör den be- 
gränsas till de miljökonsekvenser som verk-
ligen kan antas ge en betydande miljöpå-
verkan. Betydande hänvisar till märkbart 
påverkande för systemet. 

En miljökonsekvensbeskrivnings omfattning 
och detaljeringsgrad ska också vara rimlig 
med hänsyn till översiktsplanens innehåll och 
detaljeringsgrad. Hänsyn ska också tas till att 
vissa frågor kan bedömas bättre i den efter- 
följande detaljplaneringen.

Dokumentet nyttjar stor, måttlig, liten och 
ingen betydande påverkan. Skillnaden mellan 
de olika påverkningsgraderna är bedömningar. 
Icke betydande mindre påverkan kallas där-
med ingen betydande påverkan.

Noll alterantiv
Med ”nollalternativ” menas utvecklingen om 
planen inte antas. Även om man inte antar  
någon ny plan så kan man förvänta sig att 
någon form av förändring kommer oavsett,  
skillanden blir att den blir oplanerad alterna- 
tivt nyttjar äldre planering. Förändrade miljö- 
förhållanden kan också i regel förväntas oav-
sett om de planeras för eller inte, exempelvis 
klimatförändringarna. 

Konsekvenserna av den fördjupade översikts-
planens förslag ska enligt lag jämföras med 
ett nollalternativ. Nollalternativet utgörs av 
en framskrivning av tillståndet i miljön i en 
situation med nu gällande planer. Nollalter-
nativet innebär även att befolkningstillväxten 
fördelar sig mer slumpmässigt utan inbördes 

prioritering. 

Självklart är även nollalternativet en prognos 
snarare än hårda fakta eftersom ingen kan 
veta vad som händer om femtio år. Nollalter-
nativet är därmed förväntad framtid utifrån 
befintliga förutsättningar.

 Planeringen ska leda till en långsiktig och  
 hållbar utveckling 
	En strategisk miljöbedömning samt   
 tillhörande miljökonsekvensbeskrivning   
 ska tas fram parallelt 
	Förslaget långsiktiga effekter redovisas   
 med en enklare barometer
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Den sociala tryggheten ökas och bul- 
ler hålls till de större vägarna om för- 
slagets infrastruktursinriktningar följs. 
Planeringen förstärker även andra so-
ciala värden i och med att trafik hålls 
på utpekade platser, bort från andra 
ömtåliga värden. Centrala Älmhult 
blir trevligare och tystare i och med 
förbifarterna. Kvalitativa parker i 
centrum ökar tryggheten samt skapar 
mötesplatser. Förtätningen skapar mer 
rörelse och ökat handelsunderlag, vil-
ket håller centrum levande under hela 
dygnet. Alla områdespaketen har en 
planerad helhetsbild, vilket säkerstäl-
ler att alla värden nås vid utbyggnad. 
Privata och offentliga instaser kan 
bättre samordnas. Tillsammans ger 
detta bra boendemiljöer i hela tätorten 
med olika kvaliter att välja.

Nollalternativet
Om bostadsmålen inte nås riskerar 
orten att förlora viktiga arbetsgivare, 
vilket på sikt ger trolig avfolkning och 
stor betydande negativ förändring för  
hela kommunen. Detta kommer nega- 
tivt påverka sociala och ekomiska 
värden ur flera perspektiv, till exempel 
samhällservice, friluftsliv, naturmiljö, 
döende centrum med mera.

Allmänna & riksintressen: Förslaget  
leder till bättre koppling mellan kom- 
munens olika öppna allmänna områ-
den, vilket i längden leder till högre 
nyttjandegrad från invånarna. Detta 
bedöms kunna göras i merparten av  
fall helt utan negativ påverkan av na- 
tur- och kulturintressen. I de fall, till 
exempel Möckelns strandlinje, där na- 
tur- och kulturlandskap får mindre ne- 
gativ påverkan så vägs detta mot den  
positiva påverkan detta har för allmän- 
hetens rörelsemöjlighet, det vill säga 
social hållbarhet. Idag är Möckelns 
strand svåråtkomlig för människor 
och saknar därmed en av tre aspek-
ter vilket rättfärdigar strandskyddet, 
särskilt negativt då riksintresse för 
det rörliga friluftslivet finns längs 
Möckeln. Barriären runt vattnet för 
människor ska motverkas skonsamt 

för naturen. Järnvägen som rakt i- 
genom Älmhult är problematiskt då 
det är av högsta prioritet och ett riks- 
intresse. Samtidigt är det en absolut 
barriäreffekt som hindrar all annan 
typ av rörelse av fordon, människor 
och djur. Förslaget samordnar över-
gångar samt föreslår ytterligare att 
öka tillgängligheten. Dock är det av 
vikt att alternativ till Hallandsvägen 
säkerställs till exempel Köpmantun-
neln, Södra Ringvägen och Elmevägen.
Centrums kulturmiljö, ett riksintresse, 
tillåts fortsatt utveckling vilket är en 
förutsättning för ett levande centrum. 
Levande centrum och allmänhetens 
behov av mötesplats vägs mot de kul- 
turintresse som ligger över platsen. 
Ingen betydande negativ påverkan på 
grundvärdet bedöms ske.

Nollalternativet
Inget förändras det vill säga inga bar- 
riäreffekter motverkas och inga all- 
männa platser får mer rörelse, som 
skulle möjliggöra för vidare investe- 
ringar i området. Vissa intressen på- 
verkas inte medan andra riskerar att  
försämras över tid. Överlag så för-
sämras den sociala hållbarheten det 
vill säga människors vardag och den 
nuvarande problematiken cemente-
ras ytterligare då ökad investering 
inte kan motiveras då få invånare får 
nytta av dessa.

Trafikutveckling: Förslaget leder till 
både förtätning och stadsutbredning. 
Befolkningsmängden antas öka. Dock 
innehåller förslaget ett fokus på att 
främja för cykeln ur ett flertal alterna-
tiv, vilket ger miljöfördelar. Genom-
fartstrafik ska ledas bort från de mest 
trafikerade centrala delarna, vilket 
förbättrar luft, partiklar och allmän 
trafiksituation i centrum. Fokuset på 
bättre villkor för cykel- och lokaltra-
fik bedöms leda till att fler väljer cykel 
buss och tåg på lång sikt. Nödvändig 
biltrafik kommer dock öka och skapa 
en negativ påverkan i och med befolk-
ningsökningen och stadsutbredningen. 
Åtgärder i form av central förtätning, 
tydlig infrastruktursindelning och för-

ädlandet av nära naturmiljöer bedöms 
ge en mindre positiv förändring.  
Faktum kvarstår att befolkningsökning 
generellt sett leder till ökad trafik och  
därmed sämre luft. Men åtgärder tas  
för att i möjligaste mån förminska eller 
helt motverka de negativa effekterna. 
Oavsett så bedöms inget tröskelvärde  
överstigas på grund av stadens skala 
och befintliga goda luftvärden.

Nollalternativet
Älmhult har en stark bilkultur. Detta 
ändras inte och inga åtgärder för att 
minska användandet görs. Därmed 
ger nollalternativet, beroende på be- 
folkningsutveckling, olika grad av ne- 
gativ påverkan. Ett pågående miljö- 
problem som visats globalt skapa 
miljöproblem sen 1960-talet.

Blåstruktur: Älmhult har idag en svag  
hantering av sitt vatten, vilket innefat- 
tar dagvatten, översvämning, kontroll 
av vattenkvalite med mera. Förslaget  
innefattar åtgärder som på ett strate-
giskt plan försöker påbörja hanteringen 
av problematiken. Översvämnings-
risken från Möckeln respekteras och 
utöver enstaka fall hålls avstånd ända 
upp till 200 års regn i och med att 
forskningen pekar på ökade mängder.

Vattenskyddsområden, det vill säga 
norra gröna ryggraden, får förbätt-
ringar i form av skonsammare mark- 
användning då man går bort från fot-
bollsplan, vilket är negativt i och med 
dess behov av stödjande substanser 
till hårdgjord yta, vilket är bättre ur 
ett reningsperspektiv.

Dagvattenfrågan förbättras i och med 
övergripande hanteringsstrategi för 
nya utpekade områden samt att en 
skyfallskartering ska tas fram för be-
fintlig byggnation i Älmhult. Skyfall-
skarteringen ska stödja framtagandet 
av platsspecifika lösningar. Uppde-
landet av olika steg för dagvattnets 
hantering gör att kontroll av kvalite 
i uppsamlande stråk blir lättare och 
effektivare att spåra källa.
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Nollförslaget
Älmhult vattenproblematik fortsätter, 
främst vattenkvaliten, kontroll och 
hantering av dagvatten i centrala de- 
lar blir lidande. Vatten och nära sank-
marker fortsätter ses som ett problem 
istället för eventuella livskvaliteshö-
jande objekt i vardagen.

Grönstruktur: Älmhult har idag en 
stark grönstruktur med gröna miljö-
er tätt inpå bostadsområdena. Viss 
svårlöst problematik finns kring den 
gröna kopplingen mellan Klöxhult till 
Elmiers/Södra verksamhetsområde. 
Förslaget tydliggör och visar viktiga 
gröna kopplingar, vilket säkerställer 
att inga kritiska avbryt skapas framåt. 
Förslaget nyttjar även gröna miljöer 
i samband med kultur och näringsliv 
för att skapa social-, ekologisk- och 
ekonomisk hållbarhet för områden 
som idag har svårt att finna underlag 
för utveckling.

I tätortens olika naturområden före- 
slås skilda fokus. Fokuset ger effekti-
va insatser över tid, vilket tillsammans 
även skapar en bra helhet. Skillna- 
den mellan områden ger även brett 
spektrum av olika tätortsnära natur-
miljöer, vilket ger fördelar för både 
människor, djur och flora. 

Älmhult har många tätortsnära 
platser med problematik som för-
svårar exploatering. Förslaget visar 
hur dessa kan nyttjas som både 
naturkopplingar och nära rekreation 
i en sammanhållen kedja. Trots viss 
exploatering närmare Möckeln så 
väger kopplingen/passagen längs vat-
ten tungt och säkerställer natur- och 
hållbarhetsintressen. Övergripande så 
sparas viktig tätortsnära naturmiljö 
och viktiga korridorer. Samnyttjan ger 
ekonomi och fler skäl för människor 
att komma ut i naturen.

Nollförslaget
Naturen fortsätter att nyttjas som i  
dagsläget, vilket innebär att stora na- 
turmiljöer nära tätorten endast har 
enklare skötsel. Till viss del hållbart 

för ekologiska värden, men saknar 
ekonomisk och social hållbarhet. Tyd-
ligt exempel är Möckeln strand, vilket 
idag är helt otillgänglig för den stora 
allmänheten. Ekonomiskt underlag 
saknas då få intressen delar platsen, 
speciellt underlagsgivande näringslivs- 
och kulturintressen.

Samhällsrisker: Förslaget tar ställning 
till klimatförändringar, ökad medve-
tenhet kring farligt gods och buller. 
Förslaget identifierar, tydliggör och 
säkerställer tillräckliga riskavstånd. 
I diffusa situationer så ges riktlinjer 
för att i möjligaste mån skapa bra för-
utsättningar för framtida arbete, till 
exempel dagvattenhantering. Enklast 
är att helt ta avstånd från risker, men 
där värdet av att förtäta staden väger 
tyngre så föreslås byggnation. Vid 
ny byggnation finns riktlinjer med 
stöd från nyframtagen riskutredning. 
Utredningen klargör avstånd och 
rekommendationer, som ska vägleda 
vidare arbete. I många fall understry-
ker förslaget endast problematiken 
och försöker ge en helhetsbild, vidare 
utredning kommer behövas i ett fler- 
tal fall. Förslaget finns då som stöd 
för att kunna visa vilka förutsätt- 
ningar som måste beaktas.

Nollförslaget
I dagsläget finns väldigt lite stöd eller 
riktlinjer för någon riskbild. Det ma-
terial som finns förhindrar generellt 
sett helt byggnation vid riskområden, 
vilket gör att tätorten istället får en 
starkare stadsutbredning. Detta krä-
ver ytterligare mark och skapar större 
avstånd, vilket negativt påverkar alla 
hållbarhetsaspekter. Osammanhållen 
bild och okunskap ökar samhällskost-
nad och risker för människoliv då 
viktiga frågor glöms.

Mellankommunala värden: För cykel-
turismen och allmänt kopplingarna 
från tätorten ut mot det större cykel- 
nätet föreslås åtgärder som bättre 
kopplar ut mot norr, väst och sydost 
i form av nya cykelnätskontakter ut 
mot nämnda väderstreck. 

Utredningskorridorer för nya snabb-
tåget markeras och kommunen förslår 
västlig dragning då central dragning 
kan ge problematik i och med dess 
behov av dragning och bostadsområ-
dena Gemön och Möckeln. Koppling 
till västlig draging nås genom nya bo- 
stadsområdet Vena. Stora ekonomis-
ka och sociala hållbarhetsaspekter 
bedöms nås om snabbspårat skulle 
komma till.

Förslag på bättre dragning för järn-
vägstrafik längs Sydostlänken visas. 
Bedömning är att nya dragningen är 
ger bättre villkor för godstrafiken och  
en bra koppling till föreslagen utveck-
ling av bangården i södra delen.

Förslaget föreslår ett flertal åtgärder 
vilket ämnar att förbättra vattenkvali-
teten mot slutrecipienter och villkoren 
för markanvändningen vid vatten-
skyddsområdet. Förslagen bedöms 
över tid ge betydande miljöfördelar, 
både för Älmhult och andra kommu-
ner längs vattenleden.

Förslaget föreslår byggnation nära kom- 
mungränsen ner mot Osby kommun. 
Både bostadsområdet Södra Klöxhult 
och föreslagen expansion av verksam- 
hetsområdet söderut bör kunna sam-
ordnas med Osby kommun med god 
effekt för både ekonomiska och soci-
ala aspekter. Osby kommun bedöms 
inte få negativ påverkan av förslaget.

Nollförslaget
Vattenkvaliteten fortsätter vara mindre 
god då inga tydliga riktlinjer för fy- 
siska åtgärder föreslås i gällande Över- 
siktsplan. Utvecklandet av nationell 
infrastruktur försvåras och Älmhult 
ges liten påverkan möjlighet. Cykel- 
turismen försvårars då riktlinjer för 
hur koppling ska inte ges.
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Sammanfattning: Förslaget ger i 
många fall fördelar för den sociala- 
och ekonomiska hållbarheten medan 
den förändringar/utvecklar förutsätt-
ningarna för den ekologiska hållbar-
heten. I merparten fall så handlar det 
om att nyttja de ekologiska utan att 
negativt påverka dess förutsättningar. 
I vissa fall vägs dock sociala- och 
ekonomiskhållbarhet över den eko-
logiska, men då är ofta den ekologis-
ka aspekten tidigare helt dominant 
området, till exempel Möckeln. Detta 
görs dock så varsamt som möjligt 
genom att till exempel hålla passager 
längs vattnet, inte påtagligt negativt 
påverka strandsiluetten med bygg-
nation och undvika särskilt viktiga 
naturmiljöer. 

Fokuset av att samplanera de olika  
hållbarhetsaspekterna ger även eko- 
logiskafördelar då som förslaget på- 
pekar ger ekonomisk grund för vidare 
investering av skötsel. Detta blir inte 
bara ekonomiskt möjligt utan via 
sociala åtgärder, till exempel mötes-
platser och aktiviteter, så kommer 
underlaget av människor på platserna 
ytterligare understryka behovet av 
investering. 

Förslaget leder som påpekat till både 
stadsutbredning och förtätning, vilket 
är nödvändigt då endast förtätning 
inte når det bostadsbehov som Älm-
hult står inför fram till år 2050. För-
slaget leder även till ökad befolkning. 
Detta leder till negativ påverkan från 
ökad trafik, påverkan av landskapet 

från resursbehov, markomvandling. 
Detta väger förslaget upp genom att 
säkerställa bättre cykelvägar, ringleder 
runt centrum, parkeringshantering, 
främja utomhusaktivitet för allmän-
het m.m. Älmhult har idag mycket 
god luftkvalite, vilket trots oundviklig 
försämring från befolkningsökning, 
inte bedöms få en betydande försäm-
ring då Älmhult fortfarande är en 
mindre tätort.

I denna expansion så lokaliseras nya  
områden varsamt och undviker vik- 
tiga naturmiljöer. Samtidigt så säker- 
ställs både korridorer och viktiga 
större naturområden, vilket bedöms 
ge betydande positiv miljöpåverkan 
i det långa loppet då naturkedjor be-
hålls och utpekade grönområden får 
en positiv utveckling. 

Den socialhållbarheten bedöms få 
en betydande positiv påverkan då 
trots stadsutbredning och risker om 
segration. Förslaget lägger fokus på 
att skapa värden och goda kommuni-
kationer i samtliga stadsdelar, vilket 
ger alla socioekonomisk grupper lika 
vilkor. Mötesplatser och bättre fritids-
möjligheter ges till allmänheten. 

Den ekonomiska hållbarheten be-
döms få betydande positiv påverkan 
ur ett flertal aspekter. Befolkningsök-
ning, kompetensförsörjning men även 
kommunalt underlag för kultur och 
natur bedöms få postiv påverkan.
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Övergripande konsekvens: Kumulativ effekt

PLANFÖRSLAGET
NOLLALTERNATIVET
Älmhults kommun har en aktuell översikts-
plan från år 2016. Vid ett nollalternativ, det 
vill säga inte förändringarna och riktningarna 
den fördjupade översiktsplanen föreslår, så 
är det översiktsplanens riktlinjer och beslut 
som bestämmer utvecklingen för tätorten. 
I och med att översiktsplanen hanterar hela 
kommunen så är det naturligt att den inte 
hanterar Älmhults tätorts olika frågor i detalj. 
Detta medför även att större detaljnivå på 
fysiska åtgärder eller markanvändningar inte 
heller beskrivs.

Den fördjupade översiktplanen tar vid där 
översiktplanen avslutar och vidare utveck-
lar hur kommunen vill i större detalj med 
beskrivna åtgärder eller kartor uppnå vad 
översiktplanen föreslår. Fördjupade över-
siktsplanen tar inga större nya grepp, utan 
merparten av frågorna och dess föreslagna 
lösning tas upp i Översiktplanen om än i 
lägre detaljgrad. 

Nollalternativet är därmed att många av 
frågorna lämnas i utvecklingsstadiet som 
översiktsplanen föreslår. 

Hanteringen av frågorna bedöms i en sådan 
situation leda till större oklarheter och 
mindre sammanhängande planering då inga 
tydliga direktiv om hur exempelvis Vena bo- 
stadsområde bör utformas för att nå goda 
ekonomiska-, sociala- och ekologiska värden. 
Istället lämnas frågan som endast ett stort 
utpekande med överhängade riktlinje om 
förtätning med bostäder, vilket inte för- 
söker hantera exempelvis frågorna kring 
dagvatten, infrastrukturskopplingen, utveck-
ling av sociala frågor som idrottsplatsen och 
utpekande av goda lokaliseringar för skolan 
och så vidare.

Bedömningen är därför att om den fördju-
pade översiktsplanens vidareutveckling inte 
blir av lämnas flertalet frågor på en högst 
övergripande nivå. Detta bedöms överlag 
leda till större osäkerhet och konflikt, vilket 
generellt sett leder till sämre värden ur nära 
alla perspektiv. Nollalternativet bedöms där-
för övergripande leda till betydande negativ 
påverkan för alla hållbarhetsaspekter.

Planförslaget: Sammanvägd konsekvens

Samrådshandling81
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Sto
r

M
åttlig

Lite
n

Lite
n

M
åttlig

Sto
r

Miljökvalitets- 

normer - 

Dagvatten

2,4 3 1

Miljömål - 

nationella och 

regionalla

8,6 1,3,

10, 

11

7 9,2

Miljömål - lokala 1, 2 3

Naturvård x

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö 2 1

Miljö

Riksintressen

Minskad klimatpåverkan (1) och Hållbara livsmiljöer (2) 

nås med ändrade resvanor genom främjandet av cykeln, 

lokaltrafik och bättre parkeringslösningar i centrala delar. 

Rika och tillgängliga naturmiljöer (3) säkerställs genom ett 

kopplat utpekade av naturmiljöer samt övergripande 

hantering av vatten.

Riksintresse naturvård ligger runt Möckeln, vars syfte är 

att främst skydda sjön och dess unika strandmiljöer och 

odlingslandskap. Förslagets områden för bebyggelse har 

valts med hänsyn till dess förutsättningar för bevarande 

och får inte påverka riksvärdena i sin helhet. 

Naturpassager säkerställs via utpekad markanvädning, 

vilket förhindrar betydande negativ påverkan och öppnar 

upp för vidare skötsel. 

Riksintresse rörligt friluftsliv ligger runt Möckeln samt del 

av nordöstra Älmhult. Dess syfte är bland annat att  

förstärka tillgängligheten, se till att överföring av lövskog 

till granskog inte sker samt säkerställa naturvärden kopplat 

till vatten. Förslagets områden för bebyggelse har valts 

med hänsyn till dess förutsättningar och breda 

naturkorridorer säkerställs. Värdefulla naturområden och 

friluftslivsaktiviteter tillgängligörs för fler människor. 

Fokus ger underlag för vidare utveckling och skötsel av 

riksintresset.

Älmhults centrum är utpekat riksintresse kulturmiljö med 

fokus på rutnätet samt viktiga byggnader (1). Förslaget 

fortsätter lägga fokus på riksintressets kärna. Avsteg görs 

från begränsningen av höjd (2) då detta bedöms som 

sekundärt i intresset och behovet av vidare utveckling av 

centrala delar väger tyngre. Vidare utveckling är även i 

linje med kulturmiljöns övergripande syfte, dvs. visa 

tyngden av rutnätet, parken och järnvägens vikt för 

samhällets utveckling.

Negativ 

påverkan

Positiv 

påverkan

Luft(1) bedöms inte nå betydande påverkan trots ökad 

befolkning pga. når ej betydande nivåer då tätorten är för 

liten. Dagvattenhantering (2) bedöms få liten positiv 

påverkan då skyfallsutredning samt övergripande hantering 

i nya områden tas fram. Avlopp (3) bedöms få måttlig 

positiv påverkan då Sjöstabygd och Boastads hushåll över 

tid ansluts till kommunalt VA. Översvämning (4) får liten 

positiv påverkan då yta sparas nära nyaområden och 

avhjälps i centrum via skyfallsutredning

Berörs: Begränsad klimatpåverkan (1), Frisk luft (2), Giftfri 

miljö (3), Ingen övergödning (4), Levande sjöar och 

vattendrag (5), Grundvatten av god kvalite (6), Myllrande 

våtmarker (7), Levande skogar (8), Rikt odlingslandskap 

(9), God bebyggd miljö (10), Rikt växt- & naturliv (11)
In

g
e

n
 

p
åverkan

B
e

rö
rs e

j

Kommentar
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Infrastruktur 1,2 3

Växt- och djurliv, 

hotade arter

x

Naturreservat, 

natura 2000, 

Biotopskydd

2 3 1

Spridningskorrid

orer, gröna- och 

vatten-samband

3 1,2

Fornminnen x

Kulturhistorisk 

miljö

x

Landskapsbild, 

stadsbild

1 2

Fysiska ingrepp, 

nya element

x

Naturmiljö

Kulturmiljö

Slätthult föreslås ligga kvar med nuvarande riktlinjer utan 

förändring. Ingen påverkan.

Förslaget pekar ut viktiga naturmiljöer och säkerställer 

deras intressen genom markanvändningsutpekande och 

övergripande strategi/koppling. Vid hantering nära 

känsligare lägen föreslås vidare utredning, t.ex. 

Hökhultsnaturreservat.

Älmhult tätort har ingen natura 2000 (1). Hökhults (2) 

naturreservat föreslås tillgängliggöras i linje med resten av 

strandlinjen. Markanvändning säkerställer området som 

natur, exploatering nära vilket kan påverka föreslås 

föregås av vidare utredning för att ej betydande negativt 

påverka reservatet. Viss påverkan måste vägas mot behovet 

av att koppla tätorten med Möckeln och nya 

bostadsområden i nordvästra Älmhult. Älmhults utpekade 

biotopskyddade områden (3) pekas ut som fortsatt natur, 

där exploatering läggs nära ska vidare utredning göras för 

exploateringsobjektet t.ex. vid Hökhults naturreservat och 

vid ängen i Söder Möckeln-området.

Förslaget har ett tydligt fokus på att säkra naturkorridorer 

(1), både grön-(2) och blåstruktur (3). Både befintliga och 

nya korridorer kommer att utvecklas med ett tydligt syfte. 

Korridorerna har en stor framtida roll i skapandet av 

hållbara ekosystemtjänster. Blåkorridorer hanterar främst 

dagvatten- och sankmarkskopplingar.

Förslaget markerar samtliga fornminnesområden. Överlag 

består områdena av gamla fornåkrar. Avvägning mellan 

behov av exploatering och fornminne görs från fall till fall. 

Där fornminne föreslås exploateras behövs vidare 

utredning för att säkerställa att värden inte förloras i 

behovet av bostäder.

Ett flertal riksintressen för infrastrukturen berörs med väg 

23 (1) samt järnvägen (2). Även intresset av 

höghastighetståg (3) går igenom tätorten. Samtliga 

intressen säkerställs i förslaget och ges möjlighet till 

utveckling samt vidare koppling via förslag till nya 

vägdragningar. Intresset är prioriterat.

Visuell miljö
Förslaget föreslår stadsutbredning samt förtätning vilket 

påverkar både landskapsbilden (1) och stadsbilden (2).  

Landskapsbilden utvecklas från skogsområde till stad. 

Avsaknad av höjdvariation gör att förändringen endast ger 

en liten påverkan. Merparten av siluetten runt Möckeln 

kommer fortsatt bestå av naturmiljö med inslag av 

bebyggelse som på ett fåtal platser sticker fram, likt 

dagsläget. Centrala Älmhult kommer förtätas och en 

tydligare stadskänsla söks. Detta bedöms förstärka 

Älmhults attraktivitet samt ge boendealternativ.

Förslaget tar i anspråk skogsmark runt tätorten och 

tydliggör Älmhult mot väg 23. Älmhult får en tydligare 

port.
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Skala och 

sammanhang

x

Estitik, närmiljö x

Tillgänglighet, 

barriärer

2 3 4 1

Aktivitet, lek, 

friluftsliv

x

Grönstruktur, 

parkmiljö, 

vattenmiljö

x

Strandskydd x x

Buller, vibrationer x

Luftkvalitet, 

utsläpp, lukt, 

allergier

x

Lokalklimat x

Ljusförhållanden, 

ljussken, 

skuggeffekter

x

Radon x

Fåtal platser i centrala Älmhult kan få skuggbildning då 

högre bebyggelse föreslås på vissa profilerande lägen och 

på ett fåtal centrala fastigheter. 

Området i FÖP:en har inga kända högriskområden för 

radon.

Möckeln har ett utökat strandskydd då närområdet har ett 

flertal tunga intressen. Förslaget föreslår att ett 

diffirentierat strandskydd nyttjas i framtiden och visar hur 

bebyggelse kan lokaliseras mjukt utan att få betydande 

negativ påverkan för de intressena som är grunden för de 

utökade strandskyddet. Förslaget antar att 

strandskyddsreglerna ändras inom snar framtid då 

områden närmare än 100 meter bedöms som omöjliga i 

dagens lagstiftning.

I mindre kommuner ska strävan vara att begränsa buller. 

Förslaget visar en stadsövergripade bullerutredning, vilket 

ska nyttjas för framtida lokaliseringar och åtgärder. Med 

hjälp av denna så identifieras platser med problematik. Vid 

vidare behov ska detaljerade bullerutredningar fram.

Förslaget föreslår en utveckling som bygger på 

befolkningsökning. Detta ger naturligt en ökad påfrestning 

av luftkvalite, utsläpp och även i vissa fall lukt. 

Procentökningen bedöms dock inte leda till betydande 

påverkan då tätorten är så liten.

Gröna korridorer och parker i tätbebyggda områden 

föreslås, vilket stabiliserar närmiljös temperatur.

Hälsa, störningsrisker

Förslaget föreslår en starkt uppstyrd grön-, blå- och 

parkstruktur. Samtliga strukturer fokuserar på att vara 

tillgängliga för allmänheten.

Älmhult har 4  barriärer. Väg 23 (1) , järnvägen (2), väg 

120 (3) samt naturbarriärer mot Möckeln (4). Förslaget 

öppnar upp mot Möckeln för allmänheten, skapar bättre 

koppling över väg 120 och järnvägen genom GC- och 

övergångsfokus. Väg 23 fortsätter vara en barriär då 

merparten av marken på östra sidan är svårexploaterad 

mark. Det gör det samhällsekonomiskt ineffektivt mark, då 

det  kräver stora samhällsresurser i både det långa och 

korta perspektivet för att göras tillgängligt.

Förslaget föreslår ett stort antal nya mötesplatser, fokus på 

grönområden, nya friluftslivsplatser. Södra Möckeln får 

särskilt fokus för allmänheten.

Rekreation

Förslaget knyter an till samtliga nya bostadsområden med 

anknytningar som är i linje med närområdets upplevelse. 

Luftiga och naturkopplingar upp mot Boastad, Sjöstabygd, 

Sällbo och Sjövik. Med stadskopplingar mot Vena, 

Hökhult och Furulund. Täthet och skala reflekterar även 

önskad upplevelse.

Förslaget har en genomgående estitisk tanke kring dess 

olika åtgärder. Bostadsområden görs attraktiva genom 

blandning och tydliga inriktning för att ge ett 

bostadsspektrum. Grönmiljöer har en liknande medveten 

blandning och fokus mellan olika områden. Centrala 

Älmhult förtätas för att ge underlag för vidare estitiska 

inslag och upplevelse.

87



Strålning, 

elektromagnetisk

a fält

x

Trafikmiljö, GC-

vägar, 

kollektivtrafik, 

olycksrisk

x

Farligt gods x

Explosionsrisk x

Ras och skred x

Översvämning x

Markförhållanden

, grundläggning, 

sättningar

x

Markföroreningar x

Grundvatten, 

ytvatten, 

avrinningsområd

en

1, 2, 

3

Vattendrag, 

strandlinje

x

Förslaget utreder möjligheten att flytta 

fotbollsverksamheterna vid Älmekulla då  då verksamheten 

kräver att olika kemikalier nyttjas i nära anslutning till 

kommunal grundvattentäkt (1). Bedömningen är att istället 

hårdgörande av marken vid t.ex. 

kontorverksamheter/bostäder är bättre för 

grundvattentäkten. Avrinning mot slutrecipient/ytvatten, 

Drivån och Möckeln (2), förbättras genom övergripande 

strategi för hantering av dagvatten samt övergripade 

riktlinjer om storlek av fastighet som ska nyttjas 

dagvattenhantering. Vidare utredning behövs. 

Vattenkvaliteten (3) i aktuella avrinningsområdet 

säkerställts genom förslagets 

dagvattenhanteringsavdelning, dvs. samling av vattnet i 

område, samling av områdesvatten från flera områden i 

grönområdena  där kontroll och eventuella åtgärder utförs, 

sist slussas ok vatten till slutrecipient.

Strandlinjen får liten negativ påverkan då tätortens olika 

funktioner kommer komma närmare, vilket kommer leda 

till viss slitage samt allmän påverkan. Andra fördelar 

bedöms nås av åtgärderna.

Ingen betydande förändring föreslås.

Förslaget visar en uppstrukturerat GC-nät med fokus på 

barns och ungdomars rörelsemål inkl. farliga 

korsningspunkter. Detta ökar trygghet, säkerhet och 

genhet. Kollektivtrafiken föreslås en uppdaterad dragning i 

nya områden. Ny GC-policy håller på att tas fram som 

vidare arbetar med GC- och farliga korsningsfrågorna.

En tätortsövergripande farligt gods utredning har tagits 

fram vars riktlinjer presenteras i förslaget. Detta 

säkerställer god framtida hantering.

Säkerhet

En tätortsövergripande farligt gods utredning har tagits 

fram vars riktlinjer presenteras i förslaget. Detta 

säkerställer god framtida hantering. Tyngre verksamheter, 

som generellt hanterar explosiva ämnen förslås över tid 

flyttas söderut, avskilt från resterande samhälle bland 

annat pga. riskbilden.

Ingen betydande förändring föreslås.

Skyfallsutredning tas fram i samband med förslaget, vilket 

bättre förbereder Älmhult mot kommande regn. Vidare 

arbete behövs i linje med utredningens slutsatser. 

Övergripande hålls all byggnation borta från 

översvämningsriskområden, ända upp till 200 års regn pga. 

den ökade risken i framtiden.

Förslaget föreslår en övergripade strategi om att i 

möjligaste mån nyttja mark med goda 

grundläggningsförmågor (se markförhållande- kartan). 

Ställningstagandet har även grund i social- och ekonomisk 

hållbarhet.

Förslaget identifierar befintliga föroreningar och föreslår 

att tyngre förorenande verksamhet. förflyttas söderut bort 

från grundvattentäkt och Möckeln, vilket reducerar risken 

vid eventuella läckor. Samt spara 20% av fastighetsyta för 

hantering av dess smutsiga dagvatten, vilket förstärker dess 

möjlighet att hantera föroreningar.

Mark och vatten
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Skyddsområde 

för vatten

x

Dagvatten, 

spillvatten

x

Befintlig 

infrastruktur

x

Markanvändning x

Återvinning x

Energiförsörjning x

Transport x

Byggavfall x

Funktions- 

nedsättning

x

Segregation och 

integration

x

Förslaget pekar ut centrala GC-leder vilket ska vara 

tillgängliga för alla och öppnar upp samhället. Möckeln 

ska öppnas upp i tillgänglighet, vilket särskilt gynnar 

personer med funktionsnedsättning vilket idag inte når 

platsen alls. God placering av boende, med lokaltrafik-

koppling, för olika grupper med särskilda behov pekas ut 

vilket förbättrar villkoren för framtida boenden.

Förslaget skapar en stor variation på olika boendemiljöer, 

där samtliga har värden. Utöver detta ska områdena 

samordnas med avtal och detaljplaner för att underlätta för 

en god blandning av olika grupper.

Förslaget utreder möjligheten att flytta 

fotbollsverksamheterna vid Älmekulla då gräset kräver 

kemiska medel och ligger vid grundvattentäkt (1). 

Bedömningen är att istället hårdgörande av marken vid 

t.ex. kontorverksamheter/bostäder är bättre för 

grundvattentäkten. Detta är även positivt för Möckelns 

vattenskyddsområdes och ytvattnet.

Förslaget förbättrar situationen genom övergripande 

strategi för hantering av dagvatten samt övergripade 

riktlinjer om storlek av fastighet som ska nyttjas 

dagvattenhantering. Vidare arbete behövs. 

Förslaget föreslår utveckling av befintligt infrastuktursnät 

och hur detta kan utformas. Särskilt fokus finns för att 

avlasta centrumstrafiksituation och skapa god koppling 

mellan de olika trafikslagen och främja för cykeln. Tyngre 

verksamheter föreslås flyttas söderut där befintlig 

infrastruktur kan bättre nyttjas.

Hushållning

Socialt perspektiv

Förslaget föreslår både förtätning och stadsutbredning. 

Stadsutbredning är negativt ur ett hushållningsperspektiv 

men bedöms som nödvändigt då bostadsbehovet m.m. inte 

går att nå genom endast förtätning. Om endast förtätning 

nyttjas bedöms ett flertal värden förloras i och med 

förtätning och få andra värden nås.

Ingen betydande förändring föreslås. Möjlighet till viss 

expansion av ÅVC-centralen lämnas genom att inte föreslå 

exploatering i närheten av området. Om sådan expansion 

är nödvändig behövs dock vidare utredning.

Ingen betydande förändring föreslås.

Förslaget föreslår utveckling av både GC-nät, utökning av 

busstrafik, övergripande infrastruktur samt 

parkeringsöversyn i centrala Älmhult. Samtliga åtgärder 

leder till ett hållbarare transportsituation i framtiden. 

Förtätning av centrala Älmhult förminskar även 

bilbehovet, vilket ger hållbarare transportmönster.

Ingen betydande förändring föreslås.
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Barnperspektivet x

Medborgar- 

perspektiv 

x

Framtida 

exploatering

x

Översiktsplan x

Gällande planer x

Pågående planer x

Mellankommunal

a intressen

x

Betydande 

påverkan

x

x

Daniel Persson, Miljöinspektör

Förslaget leder till merparten positiv påverkan med ett fåtal 

frågor som får en negativ påverkan. Överlag handlar 

förslaget om att väga in alla tre aspekter av hållbarhet och 

att den ekonomiska och sociala aspekten i vissa områden 

vägs in mot den ekologiska aspekten. Riksintressen kring 

Möckeln och centrum påverkas men bedöms inte få en 

betydande negativ påverkan utan i många frågor förstärks 

intressets grund i det långa loppet. Miljö, dvs. ekologisk 

hållbarhet, ges måttlig till stor positiv frågan i flera 

områden med koppling till hälsa och tillgänglighet för 

allmänheten. Ekonomisk underlag för vidare utveckling av 

ekologiska frågor skapas i samordning med andra 

intressen. Förslaget bedöms leda till måttlig sammanvägd 

positiv påverkan.

Checklista utförd av

Anders Årman, PlaneringsarkitektMycket liten påverkan

Viss men ej betydande 

Betydande miljöpåverkan

Bedömning Krav på redovisning
Strategiska 

miljöbedömning/miljökonsek

vensbeskrivning infogas i den 

fördjupade översiktsplanen

Övriga planeringsarbeten

Förslaget har ett särskilt fokus på unga i flera frågor. GC-

utvecklingen tar särskilt unga i beaktanden. Förslaget har 

även fokus på skolor och mötesplatser, vilket särskilt 

stärker barnperspektivet.

Föreslaget ska arbete med att nå ut till fler genom att satsa 

på webb-teknik då det visat sig vara ett populärt sätt att ta 

del av kommunens framtidsplaner. Enklare filmer ska tas 

fram för att underlätta förståelsen

Sammanfattande bedömning

Förslaget samordnar och möjliggör för att nå behovet av 

stor framtida exploatering.

Förslaget är i linje med översiktsplanen, med fokus på att 

fördjupa kommunens ställningstagaden.

Inga större övergripande gällande planer förändras då 

förslaget är i linje med långgående kommunala 

ställningstaganden.

Förslaget ger underlag till pågående planer då det sätter 

planerna i ett större sammanhang. Kopplingar m.m. i 

planer blir tydligare och lättare att förstå.

Tydlighet kring verksamhetsområde, påbörjat arbete för 

bättre hantering av vattenfrågor samt utveckling av 

kommunikationer ger fördelar för Osby.
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Tjänsteskrivelse

2019-01-16 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Anders Årman 
anders.arman@almhult.se

Kommunstyrelsen

Fördjupad översiktsplan, beslut om samråd
Ärendenummer KS 2016/134

Sammanfattning av ärendet
Kommunen tog beslut år 2016 om att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Älmhults centralort för att hantera de utmaningar som tillkommer den 
befolkningstillväxt som tätorten står inför. Syftet är att i större detalj ge stöd till 
kommande samhällsplanering i form av detaljplanering, infrastruktursatsningar, 
hantering av grönmiljö m.m. Framförallt ska den fördjupade översiktsplanen ge 
en tydlig viljeriktning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

 Förslag till samrådshandling ”Fördjupning av översiktsplanen”

 Förslag till checklista för strategisk miljöbedömning

Ärendebeskrivning
Efter personalbyte år 2018 så fick den fördjupade översiktsplanen en nystart. En 
projektbeskrivning, kommunikationsplan och skissartat utkast till utformning 
och inriktning togs fram. Befintligt material omarbetades och olika uppstarts 
möten med berörda tjänstemän och ledande politiker genomfördes. Tjänstemän 
tog tidiga dialogmöten med allmänhet och föreningar. Befintligt 
planeringsunderlag digitaliserades och tog formen av digitala kartor. Materialet 
och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning sammanställdes inför samråd våren 
2019 i linje med tidsplan.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att genomföra samråd 

av fördjupning av översiktsplan
2. Kommunstyrelsen beslutar att fördjupningen av översiktsplan kan ge 

betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning ska tas fram

Anders Årman Roland Eiman
Samhällsplanerare Kommunchef
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Tjänsteskrivelse

2019-01-16 2(2)

Beslutet skickas till
Planeringschef
Ansvarig samhällsplanerare
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 32 Upphävande av tomtindelning för Vega 5 m.fl., 
Elmiersområdet, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/130

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen upphäver tomtindelning för kvarteret Vega, fastighet 

Vega 5 m.fl., Älmhults kommun, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att upphäva tomtindelningsplan 0765-P84/2 från 27 november 1936 
är att kunna bilda två fastigheter av fastigheten Vega 5. Tomtindelningen är från 
1936 och har juridisk status likt en detaljplan. Upphävandet handläggs som 
ändring av detaljplan. Eftersom hela tomtindelningen för kvarter Vega bedöms 
överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin helhet, och inte bara för den 
berörda fastigheten. Upphävandet har genomgått samråd och ingen erinran 
inkom. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför 
ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05

 Planbeskrivning daterad 2019-02-25

 Samrådsredogörelse daterad 2019-02-25
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-03-05 1(2)

Kommunledningsförvaltning
 Oleksandra Polupan 
oleksandra.polupan@almhult.se

Kommunstyrelsen

Antagande av upphävandet av tomtindelning för 
Vega 5 m.fl., Elmiersområdet, Älmhults kommun

Ärendenummer KS 2018/130

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att upphäva tomtindelningsplan 0765-P84/2 från 27 november 1936 
är att kunna bilda två fastigheter av fastigheten Vega 5. Lantmäterimyndigheten 
får inte göra en fastighetsbildning i strid mot detaljplanen eller tomtindelning. 
Tomtindelningen är från 1936 och har juridisk status likt en detaljplan. 
Genomförandetiden har gått ut.
Upphävandet handläggs som ändring av detaljplan. Ändringen av detaljplanen, dvs. 
endast borttagandet av tomtindelning, görs då tomtindelningen förhindrar önskad 
fastighetsreglering samt att Boverket rekommenderar att fastighetsindelning m.m. 
som bestämmelse tas bort när tillfälle ges då de inte längre fyller sitt syfte. 
De övriga fastigheterna inom kvarteret Vega inkluderas också i detaljplanen. Detta 
görs eftersom kvarteret Vega sedan länge är fastighetsindelat och utbyggt enligt 
gällande planer, med undantag för Vega 5 som är obebyggd. Eftersom hela 
tomtindelningen för Kv. Vega bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i 
sin helhet, och inte bara för den berörda fastigheten.
Området regleras fortfarande genom kvarvarande detaljplan och dess 
planbestämmelser.
Planprocessen använder sig av ett förenklat ändringsförfarande, vilket innebär en 
begränsad sakägarkrets.
Upphävandet har genomgått samråd och ingen erinran inkom. I linje med 
förfarandet villkor kan upphävandet därmed gå direkt mot antagande av 
kommunstyrelsen.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
- Planbeskrivning 
- Samrådsredogörelse
- Tjänsteskrivelse
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Tjänsteskrivelse

2019-03-05 2(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar upphävandet av tomtindelning för Kv. Vega, 
fastighet Vega 5 m.fl., Älmhults kommun, enligt 5 kap 27 Plan- och 
bygglagen. 

Oleksandra Polupan Underskrift
Planarkitekt Titel

Beslutet skickas till
Sökande
Planeringsenheten
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  ANTAGANDEHANDLING 

Ärendenummer                        KS 2018–130 
 2019-02-25  1(9) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen   
Oleksandra Polupan 
0476-550 45 
Oleksandra.polupan@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

 

Ändring av detaljplan för 
Vega 5 m.fl., upphävande av 
fastighetsplan 
Elmiersområdet,  
Älmhults kommun 

 
 
Planbeskrivning 
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  

2(9) 

 

 

 

 

 

Inledning 
 

Planens bakgrund och syfte 
Syftet med att upphäva tomtindelningsplan 0765-P84/2 från 27 november 1936 är att kunna 

bilda två fastigheter av fastigheten Vega 5. Lantmäterimyndigheten får inte göra en 

fastighetsbildning i strid mot detaljplanen eller tomtindelning. Tomtindelningen är från 1936 och 

har juridisk status likt en detaljplan. Genomförandetiden har gått ut. 

Upphävandet handläggs som ändring av detaljplan. Ändringen av detaljplanen, dvs. endast 

borttagandet av tomtindelning, görs då tomtindelningen förhindrar önskad fastighetsreglering samt 

att Boverket rekommenderar att fastighetsindelning m.m. som bestämmelse tas bort när tillfälle ges 

då de inte längre fyller sitt syfte.  

De övriga fastigheterna inom kvarteret Vega inkluderas också i detaljplanen. Detta görs eftersom 

kvarteret Vega sedan länge är fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag 

för Vega 5 som är obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för kv Vega bedöms överspelad är det 

lämpligt att upphäva den i sin helhet, och inte bara för den berörda fastigheten. 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Området regleras 

fortfarande genom kvarvarande detaljplan och dess planbestämmelser. 

 

 

Planprocessen 
 

Planförslaget handläggs med ändring av detaljplan genom förenklat ändringsförfarande  

(5 kap. 38c § PBL). 

 

Beslut om uppdrag gavs 20 augusti 2018 § 61 av Miljö- och byggnadsnämnden. Förslaget sänds 

sedan ut till en begränsad sakägarkrets, dvs. sakägare inom planområdet samt till berörda 

myndigheter. Varken samrådstid eller samrådets utförande är reglerat i lag utan ska anpassas 

utifrån ärendet (5 kap. 11, 38c § PBL).  

Inga betydande synpunkter inkom och förslaget går direkt mot antagande efter samråd, inkomna 

synpunkter har summerats i en samrådsredogörelse. Ändringen av detaljplanen vinner laga kraft 

3 veckor efter beslut om antagande (5 kap. 38c § PBL). 

 

Handlingar 
− Planbeskrivning 

− Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen) 

Uppdrag Samråd Antagande Laga kraft
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  

3(9) 

 

 

 

 

 

− Samrådsredogörelse  

 

Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 

www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.  

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Miljö- och byggförvaltningen. 

 

Plandata 
Lägesbeskrivning och areal 
Planområdet ligger mellan Södra Stambanan och Knutsgatan. Planområdet omfattar ca 7650 

m2. Fastigheterna Vega 1–6 är alla privat ägo.  

 

Bedömning av miljöpåverkan 
Ett genomförande av förslaget innebär ingen förändring av den befintliga miljön. Utifrån 

bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Enligt gällande översiktsplan för Älmhults kommun, antagen 2016 § 124 är området utpekat 

som möjligt förtätningsområde och fastighet Vega 5 som planlagd och ej bebyggt område för 

utveckling. Upphävandet av tomtindelningen strider inte mot översiktsplanen. 
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  

4(9) 

 

 

 

 

 

 
 

Planförfarande 

Gällande detaljplaner 
Inom planområdet 

- 07-ÄLS-186, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults köping i 

Kronobergs län. Planen möjliggör friliggande eller kopplat byggnadssätt av bostäder i 

två våningar längs med Knutsgatan.  

- 0765-P84/2, Förslag till tomtindelning i kvarteret Vega till Älmhult köping. 
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  

5(9) 

 

 

 

 

 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden på gällande detaljplanen har gått ut. 

 
Områdets förutsättningar  
 

Utdrag från gällande tomtindelning för kvarteret Vega, upprättat år 1936. Vega 1–6 är markerade 

med en blå ram 

Utsnitt från 07-ÄLS-186 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults köping. 
Vega 1–6 är markerade med en blå ram 
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  

6(9) 

 

 

 

 

 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns 4 villor som är en-två våningar och ett flerfamiljshus som är två 

våningar. Bebyggelsen är från 1900- talet första hälften.   

 

Planens innebörd och konsekvenser 
Upphävandet av tomtindelning innebär att det, efter att förslaget vunnit laga kraft, är möjligt att 

ändra fastighetsgränser. När förslaget vunnit laga kraft är det möjligt att bilda två fastigheter av 

fastigheten Vega 5. Förslaget medför en ändring i gällande detaljplan och innebär ingen ändring 

av de i detaljplanen angivna bestämmelserna. Användning av mark och byggrätter kommer inte 

att förändras och regleras fortsättningsvis genom gällande detaljplan. 

 

Miljökonsekvenser  
Behovsbedömningen, se bifogad miljökonsekvensbedömning längst bak i handlingen, har 

resulterat i att planförslaget inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan. 

 

Genomförandefrågor 
Organisatoriska, tekniska och ekonomiska genomförandefrågor  

Fastighetsägaren för Vega 5 är initiativtagare till upphävandet av tomtindelningen och svarar 

därmed för samtliga kostnader för planärendet. 

Den enskilde fastighetsägaren inom kvarteret Vega 1-6 ansöker själva och står för kostnader 

för fastighetsreglering efter det att tomtindelning upphävts. Det är den enskilde fastighetsägaren 

som själv beslutar när och om en sådan fastighetsreglering ska ansökas. 

Övriga genomförandefrågor för underliggande detaljplaner är genomförda och påverkas inte. 

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av ledningar bekostas av den som begär. 

 

  

Tidplan för planarbetet 
Samråd: november 2018 

Antagande: april 2019. 

 

Genomförandetid 
Upphävandet träder i kraft den dag planen vinner laga kraft. 

 

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser 

Eventuella avstyckningar eller andra fastighetsregleringar får ske på fastighetsägarens initiativ. 

Prövning av detta görs av lantmäteriet. 

 

Administrativa frågor  
Utöver själva borttagandet av fastighetsindelningen så finns inga genomförandefrågor. Då 

tomtindelningen upphävs i sin helhet så finns ingen genomförandetid för upphävandet. 
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  
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MEDVERKANDE 

Medverkan har skett från sakområdena från miljö- och byggförvaltningen och tekniska 

förvaltningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

25 februari 2019 

 

Oleksandra Polupan     

Planarkitekt     
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  

8(9) 

 

 

 

 

 

BEHOVSBEDÖMNING  
      

  
Berörs 
ej 

Påverkan Kommentarer 

    Ingen Liten Måttlig Stor   

Riksintressen             

Naturvård x 
 

        

Rörligt friluftsliv x 
  

    
 

Kulturmiljövård 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         

Kulturmiljö och landskapsbild 
 

          

Fornminnen x           
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  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-02-25  
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Kulturmiljöprogram x           

Kulturhistorisk miljö x           

Landskapsbild 
 

   x       

Hälsa              

Buller  x 
 

      
 

Föroreningar luft, mark, vatten  x 
 

        

Lukt  x 
 

        

Radon  x 
 

        

Strålning x 
 

        

Kraftledningar x 
 

        

Säkerhet 
 

          

Trafik x 
 

        

Explosion x 
 

        

Översvämning x 
 

        

Ras och skred x 
 

        

Trygghet x 
 

        

Miljö             

Miljökvalitetsnormer  x 
     

Miljömål  x 
 

        

Hållbar utveckling   
 

 x     
Upphävande medger en flexiblare nyttjande 
av området. 

Kommunens bedömning 

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.  
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 2019-02-25  KS 2018–130 

 

 

Kommunledningsförvaltningen   
Oleksandra Polupan 
0476-550 45 
Oleksandra.polupan@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

Ändring av detaljplan för 
Vega 5 m.fl., upphävande av fastighetsplan 
Elmiersområdet,  
Älmhults kommun 

 

Samrådsredogörelse 
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  Samrådsredogörelse 

 2019-02-25  2(3) 

 

 

 

Planprocessen 
Förslag till upphävande av tomtindelning för Kv. Vega har varit på samråd mellan den 12 

november – 3 december 2018. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i den här 

samrådsredogörelsen. Inga betydande synpunkter inkom och förslaget går direkt mot 

antagande utan granskning. Processen nyttjar förenklat ändringsförfarande. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva tomtindelningsplan 0765-P84/2 från 27 november 1936 är att 

kunna bilda två fastigheter av fastigheten Vega 5. Lantmäterimyndigheten får inte göra 

en fastighetsbildning i strid mot detaljplanen eller tomtindelning. Tomtindelningen är från 

1936 och har juridisk status likt en detaljplan. Genomförandetiden har gått ut. 

Upphävandet handläggs som ändring av detaljplan. Ändringen av detaljplanen, dvs. endast 

borttagandet av tomtindelning, görs då tomtindelningen förhindrar önskad fastighetsreglering 

samt att Boverket rekommenderar att fastighetsindelning m.m. som bestämmelse tas bort när 

tillfälle ges då de inte längre fyller sitt syfte.  

De övriga fastigheterna inom kvarteret Vega inkluderas också i detaljplanen. Detta görs 

eftersom kvarteret Vega sedan länge är fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, 

med undantag för Vega 5 som är obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för Kv. Vega 

bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin helhet, och inte bara för den berörda 

fastigheten. 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Området regleras 

fortfarande genom kvarvarande detaljplan och dess planbestämmelser. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 
På plankartan 
- ingen 

 

I planbeskrivningen 
- Ett stycke under rubriken Organisatoriska, tekniska och ekonomiska 

genomförandefrågor läggs till som lyder så här: ” Eventuell nödvändig flytt eller 

ombyggnad av ledningar bekostas av den som begär.” 

 

Utan synpunkter 
- Länsstyrelsen 

- Lantmäteriet 

 
Med synpunkter 
- E.ON 

 

  
 

Företag och organisationer  
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) 
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  Samrådsredogörelse 

 2019-02-25  3(3) 

 

 

 

Då planens syfte att anpassa detaljplanen efter rådande förhållanden för att kunna 

fastighetsreglera tomten så har E.ON inget att erinra mot planförslaget. 

För information kan vi nämna att inom planområdet så har E.ON ett befintligt elnät så 

som markförlagda lågspänningskablar, serviskablar in till byggnader och kabelskåp. 

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning 

beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 

Och för elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. 

Vi förutsätter att elnätet kan bibehållas i oförändrat skick. 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Synpunkter beaktas.  

 

 
Kommunstyrelsen 
2019-02-25 
 
 
Oleksandra Polupan     
Planarkitekt    
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Sammanträdesprotokoll

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 23 Planprogram för området Vena, Älmhult
Ärendenummer KS 2019/28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till planprogram för området Vena, Älmhult.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att omvandla 
området till en funktionsblandad och varierad stadsdel. Området kommer att ha 
en relativ hög exploateringsgrad med blandad bebyggelse som 
flerbostadsområde, gruppbebyggelse och villatomter. Kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar och gröna områdena med dagvattenhantering, förskola och annan 
service bör studeras och utgöra en viktig del av programmet.    
När västra Älmhult är helt utbyggt kommer stadsdelarna ha nära kontakt med 
service, handel, skola och eventuellt även ett nytt stationsläge för 
höghastighetsbana. Området Vena ligger i tätortens västra kant. Området är 
kuperat och består av skogsmark med relativt lite sankmark samt en grustäkt. 

Planprogrammet är en del av planprocessen som ger möjlighet för kommunen att 
på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar och få in 
synpunkter från allmänheten och andra intressenter. Miljöpåverkan ska bedömas 
i samband med planprogram enligt 6 kap Miljöbalken. Planprogrammets 
slutsatser kan leda till att området delas upp i flera detaljplaner.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-01-29 1(1)

Kommunledningsförvaltningen
Arpine Minasyan 
arpine.minasyan@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer KS 2019/28

Sammanfattning av ärendet
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att omvandla 
området till en funktionsblandad och varierad stadsdel. Området kommer att ha 
en relativ hög exploateringsgrad med blandad bebyggelse som 
flerbostadsområde, gruppbebyggelse och villatomter. Kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar och gröna områdena med dagvattenhantering, förskola och annan 
service bör studeras och utgöra en viktig del av programmet.    
När västra Älmhult är helt utbyggt kommer stadsdelarna ha nära kontakt med 
service, handel, skola och eventuellt även ett nytt stationsläge för 
höghastighetsbana. Området Vena ligger i tätortens västra kant. Området är 
kuperat och består av skogsmark med relativt lite sankmark samt en grustäkt. 

Detta planprogram är en del av planprocessen som ger möjlighet för kommunen 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar och får in 
synpunkter från allmänheten och andra intressenter. Miljöpåverkan ska bedömas 
i samband med planprogram enligt 6 kap Miljöbalken. Planprogrammets 
slutsatser kan leda till att området delas upp i flera detaljplaner.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
- Karta

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till planprogram för Vena, Älmhult, Älmhults kommun. 

Arpine Minasyan Underskrift
Planarkitekt Titel

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen (planeringsenheten)
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Anhållan om kommunal borgen
Ärendenummer KS 2019/60

Sammanfattning av ärendet
Älmhultsbostäder AB anhåller hos kommunfullmäktige om en utökning av 
kommunal borgen om 200 mkr till totalt 700 mkr. 
Mot bakgrund av att säkerhet och amorteringsplan saknas blir 
kommunledningsförvaltningens samlade bedömning att föreslå att 
Älmhultsbostäder AB lånar pengar mot pantbrev eller annan säkerhet istället för 
utökad kommunal borgen. Detta eftersom kommunens finansiella övergripande 
verksamhetsplan kräver att dessa delar ska finnas med i ett borgensåtagande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/60, 2019-03-26

 Skrivelse från Älmhultsbostäder AB, KS 2019/60

 Sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-23, KS 2019/60

 Beslut, KS 2013/162 (2013-09-30 § 83)

Ärendebeskrivning
Föreligger skrivelse från Älmhultsbostäder AB med anhållan om utökad 
kommunal borgen om 200 mkr till totalt 700 mkr. Älmhults kommun har sen 
tidigare gått i borgen1 så som för egen skuld med ett borgensåtagande om 500 
mkr gentemot Älmhultsbostäder AB som gäller till och med 2023-12-31. 
Därmed skulle kommunens totala borgensåtagande gentemot Älmhultsbostäder 
AB komma att uppgå till 700 mkr.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om borgen. Ett borgensåtagande 
innebär att kommunen åtar sig gäldenärens skyldighet att fullgöra ett åtagande 
eller betala en skuld om gäldenären inte kan eller vill det. Det innebär en 
ekonomisk risk för Älmhults kommun. 

Älmhults kommun och dess bolag har att följa kommunens finanspolicy2. 
Av finanspolicy framgår att bolagets kapitalförsörjning ska tryggas genom 
en god diversifiering från var tid avseende lånens förfallostruktur, 
upplåningsformer, långivare och kreditlöften. Utlåning och borgen får 

1 KS 2013/62 2013-09-30 § 83
2 KS 2018/100, 2019-01-27, § 20
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endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlånings- och 
borgensramar. Kommunledningsförvaltningen ska tillsammans med 
bolagen inför kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och 
borgen lämna ett skriftligt utlåtande innehållande en riskbedömning. Av 
kommens övergripande finansiella verksamhetsplan framgår att i utlåtandet 
ska framgå syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i 
förekommande fall säkerheternas värde. All utlåning, kreditlöften och 
borgen ska ske på ett sådant sätt att kommunens finansiella risker 
begränsas. Utlåning, kreditlöfte och borgen ska dokumenteras i avtal mellan 
parterna och vara begränsad ifråga om belopp och tid. Vid utlåning eller 
borgen ska kommunledningsförvaltningen, där så är möjligt, kräva säkerhet 
i form av pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet med 
tillfredställande förmånsrätt. Även kompletterande säkerhet ska prövas.
Av Elmen ABs ägardirektiv3 framgår att Elmen efter samråd med dotterbolaget 
(Älmhultsbostäder AB) ska svara för att bolagskoncernens lånebehov tillgodoses 
och att kommunens finanspolicy ska följas. 
Av Älmhultsbostäder ABs ägardirektiv4 framgår att eventuellt borgensåtagande 
från kommunen ska ske enligt affärsmässiga principer och att marknadsmässiga 
borgensavgifter ska tas ut. 

Överväganden
Syftet med behovet av finansiering är på grund av nyproduktion av fastigheter. 
Beslutade projekt är kvarteret Kvarnen, Kvarteret Haganäs och Kvarteret Isak. 
Av borgensförfrågan från bolaget framgår inte amorteringsplan, och på riktad 
fråga till bolaget svarar bolaget att de har en strategi om att hålla sin låneskuld så 
låg som möjligt efter vad bolagets balanslikviditet tillåter. Därmed kan inte 
kommunen i enlighet med finanspolicy sätta tidsbegränsning på 
borgensåtagandet.
Vid fråga till bolaget om när de behöver svar från kommunfullmäktige 
meddelade bolaget att de behöver svar från kommunfullmäktige så fort som 
möjligt då bolaget har behov av att höja kapitalbindningstid (1-10 år) så krediter 
kan bindas längre än 2023-12-31. De meddelade även att de konsulterar ett 
externt bolag för att nå bästa möjliga resultat i kreditportfölj och att de strävar 
efter att följa kommunens finanspolicy. I beslut om finanspolicy5 gavs uppdraget 
till samtliga helägda bolag att ta fram finansiella övergripande 
verksamhetsplaner i enlighet med finanspolicy senast 2019-06-30. 
Bolaget meddelar om utgiften för uppförandet av byggnaderna, men det behöver 
inte vara detsamma som värdet. På riktad fråga kring värde på fastigheterna 
svarade bolaget att deras fastigheter värderas var för sig vid varje årsskifte och 
ingen fastighet får ha ett högre bokfört värde än det bedömda marknadsvärdet 
och att totalt sett överstiger det bedömda marknadsvärdet bolagens bokförda 

3 KS 2013/157
4 KS 2013/161
5 KS 2018/100
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värden med god marginal. Bolagets marknadsvärde på fastigheterna vid 
bokslutet 2018 är 831 mkr och det bokförda värdet är 491 mkr.
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunen där så är möjligt, kräva 
säkerhet i form av pantbrev i fastighet eller motsvarande. Borgen för 
verksamheter som bedrivs i konkurrens omfattas av EU:s statsstödsregler. För att 
åstadkomma konkurrensneutrala villkor ska bolagen erlägga ett marginalpåslag 
vid en borgensavgift då kommunen går i borgen. Kommunens marginalpåslag 
och borgensavgifter ska vara transparenta och baseras på marknadsmässiga 
villkor med hänsyn tagen till respektive bolags egna finansieringsmöjligheter vid 
respektive upplåningstillfälle. Bolaget har övervägt att låna mot pantbrev istället 
för att använda kommunen som borgensman. Bolaget anger som anledning till 
att de inte lånat med hjälp av pantbrev beror på att avgiften för pantbrev är 2 % 
samt att räntevillkoren som regel ligger något över en kredit med kommunal 
borgen. För de projekt som nu pågår skulle det medföra ytterligare ”extra 
kostnader” vilket bolaget vill undvika. Bolaget anger även att för framtida 
projekt kan frågan beaktas i någon form. 

Av kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan framgår att vid 
borgen ska kommunledningsförvaltningen, där så är möjligt, kräva säkerhet i 
form av pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet med tillfredställande 
förmånsrätt. Även kompletterande säkerhet ska prövas. Stora borgensåtagande 
kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertaganden av lån 
alternativt ägartillskott. Eftersom kommunen äger Älmhultsbostäder AB i sin 
helhet så skulle den fastighetsvärderingen kunna vara en grund för viss 
riskeliminering då en fastighet skulle kunna avyttras för att lösa ett förfallet lån 
om bolaget av någon anledning skulle sakna förmåga att lösa ett lån. Dock ger 
den inte full täckning för alla risker.
Nedan är klippt ur ÄBOs årsredovisning 2018.

Mot bakgrund av att säkerhet och amorteringsplan saknas ovan blir 
kommunledningsförvaltningens samlade bedömning att föreslå att 
Älmhultsbostäder AB lånar pengar mot pantbrev eller annan säkerhet istället för 
utökad kommunal borgen. Detta eftersom kommunens finansiella övergripande 
verksamhetsplan kräver att dessa delar ska finnas med i ett borgensåtagande. 
Om andra förutsättningar finns som inte framgår av det underlag som erhållits 
föreslår kommunledningsförvaltningen att Älmhultsbostäder AB i dialog med 
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Elmen AB för ett resonemang kring säkerhet och amorteringsplan och 
återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott. Elmen AB ska svara för att 
bolagskoncernens lånebehov tillgodoses och att kommunens finanspolicy ska 
följas. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
Att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta avslå 

Älmhultsbostäder ABs förfrågan om utökad kommunal borgen.

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Elmen AB
Älmhultsbostäder AB
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Anhållan om kommunal borgen
Ärendenummer KS 2019/64

Sammanfattning av ärendet
Elmnet AB ansöker om utökad kommunal borgen med 20,5 mkr. Därmed skulle 
kommunens totala borgensåtagande gentemot Elmnet AB komma att uppgå till 
65 mkr. 
För att uppfylla de krav som framgår av kommunens finansiella övergripande 
verksamhetsplan ska en bedömning göras av bolagets återbetalningsförmåga. 
Mål och budget för de närmaste 3 åren framgår inte av handlingsprogram så som 
ägardirektiv kräver. Därför kan inte kommunledningsförvaltningen bedöma 
Elmnets återbetalningsförmåga. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/64, 2019-04-03

 Skrivelse från Elmnet AB, 2019-03-25, KS 2019/64

 Styrelseprotokoll Elmnet AB 2019-03-25 § 221

Ärendebeskrivning
Elmnet AB ansöker om utökad kommunal borgen med 20,5 mkr. Älmhults 
kommun har redan ett borgensåtagande1 gentemot Elmnet AB om 44,5 mkr. 
Därmed skulle kommunens totala borgensåtagande gentemot Elmnet AB komma 
att uppgå till 65 mkr. Elmnet AB behöver besked från kommunfullmäktige 
senast 29 april 2019.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om borgen. Ett borgensåtagande 
innebär att kommunen åtar sig gäldenärens skyldighet att fullgöra ett åtagande 
eller betala en skuld om gäldenären inte kan eller vill det. Det innebär en 
ekonomisk risk för Älmhults kommun. 

Älmhults kommun och dess bolag har att följa kommunens finanspolicy2. I 
beslut om finanspolicy3 gavs uppdraget till samtliga helägda bolag att ta 
fram finansiella övergripande verksamhetsplaner i enlighet med 
finanspolicy senast 2019-06-30. Av finanspolicy framgår att bolagets 
kapitalförsörjning ska tryggas genom en god diversifiering från var tid 

1 KS 2016/124, 2017-04-24 § 68
2 KS 2018/100, 2019-01-27, § 20
3 KS 2018/100, 2019-01-27, § 20
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avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och 
kreditlöften. Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslutade utlånings- och borgensramar. 
Kommunledningsförvaltningen ska tillsammans med bolagen inför 
kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och borgen lämna ett 
skriftligt utlåtande innehållande en riskbedömning. Av kommens 
övergripande finansiella verksamhetsplan framgår att i utlåtandet ska 
framgå syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i 
förekommande fall säkerheternas värde. All utlåning, kreditlöften och 
borgen ska ske på ett sådant sätt att kommunens finansiella risker 
begränsas. Utlåning, kreditlöfte och borgen ska dokumenteras i avtal mellan 
parterna och vara begränsad ifråga om belopp och tid. Vid utlåning eller 
borgen ska kommunledningsförvaltningen, där så är möjligt, kräva säkerhet 
i form av pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet med 
tillfredställande förmånsrätt. Även kompletterande säkerhet ska prövas.
Av Elmen ABs ägardirektiv4 framgår att Elmen efter samråd med dotterbolaget 
(Elmnet AB) ska svara för att bolagskoncernens lånebehov tillgodoses och att 
kommunens finanspolicy ska följas. 
Av Elmnet ABs ägardirektiv5 framgår att bolaget ska vara vinstsyftande och att 
intentionerna i kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23 § 50 ska utgöra grund 
för Elmnet ABs fastställande av avgifter. Avkastningen på eget kapital ska över 
tid vara högre än bolagets kostnad för upplånat kapital och att det kortsiktiga 
avkastningskravet ska dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet. 
Eventuellt borgensåtagande från kommunen ska ske enligt affärsmässiga 
principer och att marknadsmässiga borgensavgifter ska tas ut. 

Överväganden
Syftet med upplåningen är att stärka upp Elmnets likviditet för att kunna 
färdigställa fiberutbyggnad till de nya kunder som beställde fiberanslutning efter 
Elmnets övertagande av projekten.
Bolaget kommenterar sin egen betalningsförmåga med att 
” Förutsatt att återbetalning får följa avskrivningstiden så är bedömningen att 
bolaget har en god återbetalningsförmåga. Resultatet efter avskrivningar och 
finansiellt netto (exklusive kapitaltjänstkostnaden på de 40 mkr som KF 
beslutade om 2010-06-23 §92 punkt 30 och som idag utgör AK och 
Ägartillskott) kommer enligt budget för 2019 att uppgå till drygt 400’ kr. 
Förutsättningarna att upprätthålla den resultatnivån (ca 7% av omsättningen) 
över tid bedöms som goda i och med att bolaget själv beslutar om nätavgiftens 
storlek. Med utgångspunkt i fibernätets tekniska livslängd (och 
rekommendationer från branschorganisationen) så har bolaget satt 35 år som 
avskrivningstid och vår bedömning är att det då även är rimligt att 
borgensåtagande har samma löptid. Det är möjligt att ett borgensåtagande kan 
kopplas till en förmånsrätt i fibernätet.”

4 KS 2013/157
5 KS 2014/60
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Av Elmnet ABs ägardirektiv6 framgår att bolaget ska vara vinstsyftande. 
Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. 
Anläggningarnas långsiktiga värde ska bibehållas genom en välskött ekonomi 
samt ett professionellt drift- och underhållsarbete.
Elmnet AB har de senaste 3 åren ett negativt resultat efter finansiella poster. Av 
handlingsprogram menar bolaget att de kanske under 2019 kommer att få ett 
positivt resultat under förutsättning att kapitaltjänstkostnader om 40 mkr inte 
räknas med. Elmnet har en utnyttjad koncernkredit om 19,9 mkr tillika skulder 
till kreditinstitut om 44,5 mkr. Att låna ytterligare 20 mkr skulle innebära att 
Elmnet har en total skuld om 84,4 mkr. Med avskrivningstid som 
amorteringstakt (35 år) som Elmnet anger skulle det innebära en amortering om 
ca 2,4 mkr/året. Utav denna anledning finns det behov av att även se Elmnets 3-
åriga budget för att kunna bedöma bolagets återbetalningsförmåga.
Av ägardirektiv framgår att avkastningen på eget kapital ska över tid vara högre 
än bolagets kostnad för upplånat kapital och att det kortsiktiga avkastningskravet 
ska dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet. Detta framgår inte av 
handlingsprogrammet. Mål och budget för de närmaste 3 åren ska också framgå 
av handlingsprogram enligt ägardirektiv. Detta finns inte med och därför kan 
inte kommunledningsförvaltningen bedöma Elmnets återbetalningsförmåga så 
som finansiell övergripande verksamhetsplan kräver.
Eventuellt borgensåtagande från kommunen ska ske enligt affärsmässiga 
principer och att marknadsmässiga borgensavgifter ska tas ut. 
För att uppfylla de krav som framgår av kommunens finansiella övergripande 
verksamhetsplan ska en bedömning göras av bolagets återbetalningsförmåga. 
Mål och budget för de närmaste 3 åren framgår inte av handlingsprogram så som 
ägardirektiv kräver. Därför kan inte kommunledningsförvaltningen bedöma 
Elmnets återbetalningsförmåga Kommunledningsförvaltningens samlade 
bedömning är därför att det är förenat med risk att gå i borgen för Elmnet AB då 
det saknas.
Föreslås därför att Elmnet AB kompletterar med nedan uppgifter så som 
ägardirektivet anger:
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva 
bolagets

 affärs- och verksamhetsidé 

 affärsförutsättningar (hot och möjligheter) 

 bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 

 mål och budget för de kommande tre åren, inklusive 

 ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv

 planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren, 
inklusive en tidsplan för genomförande av planerna.

6 KS 2014/60
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att återremittera ärendet till Elmnet AB för komplettering av uppgifter

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Elmen AB
Elmnet AB
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Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av 

ElmNets likviditetsbehov för fortsatt 

fiberutbyggnad. 
 

Bakgrund 

Byanätsprojekt 

Sommaren 2016 beviljades ElmNet AB en utökad kommunal borgen med 14,5 
mkr för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av fibernät på landsbygden i de 
byanätsområden som då väntade på definitivt beslut från Länsstyrelsen 
(Eneryda, Liatorp, Diö-Stenbrohult, Pjätteryd och Fälhult). Under hösten/vintern 
2016/2017 meddelade samtliga byanätsområden förutom Eneryda att man inte 
orkade driva sina projekt vidare och ElmNet tog då beslut om att överta 
projekten för att inte värdet av föreningarnas ideella arbete skulle gå förlorat.  

Efter övertagande av byanätsprojekten gick ElmNet ut med ett erbjudande om 
fiberanslutning även till fastighetsägare som av olika anledningar inte velat 
teckna/fått möjlighet att teckna avtal med byanäten. Detta resulterade i att ett 
antal fastigheter i framförallt Pjätteryd och Diö-Stenbrohult valde att beställa 
fiberanslutning från ElmNet. Som ett resultat av det ökade intresset för 
fiberanslutning så ökade även projektens storlek sett till fibernätens längd (och 
projektens omfattning fortsätter att öka i takt med att grävmaskinerna förflyttar 
sig genom bygderna). 

ElmNet är nu i det läget att vi har byggt ut ungefär så mycket fibernät som 
byanätens projekt ursprungligen omfattade och därmed har ElmNet (och 
Eneryda fiberförening) bokstavligen grävt ner de 14,5 mkr som ElmNet lånade 
upp med hjälp av den kommunala borgen från sommaren 2016. Men ElmNet 
saknar likviditet för att kunna färdigställa fiberutbyggnaden till de nya kunder 
som beställde fiberanslutning efter ElmNets övertagande av projekten.I 
dagsläget handlar det om ca 40 km fibernät till en nettokostnad om knappt 10 
mkr som har tillkommit. Om ElmNet ska självfinansiera dessa 10 mkr så 
kommer det att ta ca fyra år innan den siste kunden får sin fiberanslutning. 

På strikt affärsmässiga grunder går det inte att räkna hem fiberutbyggnad i 
glesbygdsområden men ur ett samhällsnyttoperspektiv så blir kalkylen 
annorlunda – tillgång till samhällsviktig infrastruktur som bredband blir i många 
fall helt avgörande för att det ska vara möjligt att bo och driva företag på 
landsbygden. 

120



 

  

 

 

 

 

 2019-03-25  2(2)  

 

 

Köp av färdiga byanät 

Under 2018 har ElmNet köpt byanäten i Liatorps respektive Diö tätorter, detta 
då det, när fibernäten väl var byggda, inte längre fanns intresse att administrera 
och driva dem vidare med ideella krafter. Detta är affärer som för ElmNets del 
kommer att betala sig över tid men som i det korta perspektivet belastar 
bolagets likviditet med 1,3 mkr. Det finns även andra byanätsföreningar som 
anmält intresse att sälja sina byanät till ElmNet, affärer som över tid är 
lönsamma för ElmNet men där bolaget saknar likvida förutsättningar att 
genomföra köp. Kostnaden för att köpa samtliga byanät i kommunen skulle, 
enligt den värderingsmodell ElmNet använder, uppgå till ca 8,5 mkr. 

Exploateringsprojekt 

Älmhult växer med nya bostads- och verksamhetsområden och ElmNets 
fibernät följer med i den exploatering som sker. Både ur praktisk och 
samhällsekonomisk synvinkel är det bäst om förläggning av fibernät sker i 
samband med att vägnätet i de nya områdena byggs men det innebär samtidigt 
att bolaget ligger ute med pengar i flera år innan tomter säljs och hus blir 
byggda. Hagabo och Västra Bökhult etapp 1 är pågående exploateringsprojekt 
och vi ser framför oss Paradiset 3, Västra Bökhult etapp 2, Furulund, Norra 
Ringvägen, Vena, Kattesjön etapp 2 och Dihult. Bolaget behöver en 
likviditetsbuffert för att kunna vara med och samförlägga fibernät i samband 
med exploateringen av dessa områden. 

 

Ansökan om utökad kommunal borgen 

Med hänvisning till det som framförts i bakgrundsbeskrivningen ovan ansöker 
ElmNet AB om en utökad kommunal borgen med 20,5 mkr, därmed skulle 
kommunens totala borgensåtagande gentemot ElmNet AB komma att uppgå till 
65 mkr. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

John-Arne Sandström 

VD 

ElmNet AB 
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 36 Tilläggsbudget 2019 - kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ansöker hos kommunfullmäktige om att investeringsmedel 

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

2. Kommunstyrelsen ansöker hos kommunfullmäktige om att investeringsmedel 
om 108 656 000 kr överförs från tekniska förvaltningens investeringsbudget 
2018 till tekniska nämndens investeringsbudget 2019.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas över- och underskott avseende investeringar kan överföras till 
kommande års budget genom tilläggsbudgetering. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort framställan om att följande 
investeringar förs över från budget 2018 till budget 2019: laddningsstationer – 
780 000 kr, inköpssystem – 400 000 kr och beslutsstödssystem – 380 000 kr.

Tekniska nämnden har gjort framställan om ombudgetering av 
investeringsmedel enligt följande: 108 656 000 kr överförs från tekniska 
nämndens investeringsbudget 2018 till investeringsbudget 2019.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2019-03-05, § 49, och återremitterades 
då för ytterligare beredning. Beredning av ärendet har utförts av 
ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-13

 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 49

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-19, § 21

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15

122



Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Dokument ”Mall ombudgeteringar” daterat 2019-01-15

 Tekniska nämndens beslut 2019-02-26, § 22

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15

 Dokument ”teknisk förvaltning ombudgeteringar” daterat 2019-02-13
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-03-13 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Johny Duhr 
johny.duhr@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget investeringar
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas över- och underskott avseende investeringar kan överföras till 
kommande års budget genom tilläggsbudgetering. 

Tekniska förvaltningen har gjort framställan som var upp i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 4 februari 2019. Återremitterades för ytterligare beredning. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 

Ärendebeskrivning
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.

I samband med avstämningen framgår att det i tekniska förvaltningens 
redovisning ingår exploateringskostnaderna brutto, d.v.s. inkomstsidan har inte 
beaktats.

Utfallet för 2018 visar på eftersläpning och att investeringarna inte kan genomföras 
enligt planerad tid. Sannolikt kommer investeringsbudgeten för 2019 inte heller kunna 
förbrukas fullt ut. Uppföljning av investeringsbudgeten görs i samband med 
delårsrapport efter mars månad.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsbudgetering av 

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

2019-03-13 2(2)

Johny Duhr Elisabeth Steen Ekstedt
Kommuncontroller Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-05 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 49 Tilläggsbudget 2019 - kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/23

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen 

för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen ansöker om att följande investeringar förs över 
från budget 2018 till budget 2019.
Laddningsstationer – 780 000 kr
Inköpssystem – 400 000 kr
Beslutsstödsystem – 380 000 kr
Tekniska förvaltningen ansöker om att investeringar förs över från tekniska 
förvaltningens investeringsbudget 2018 till budget 2019, totalt 108 565 000 kr. 
Omföring i stort gäller projekt som är pågående eller kommer att starta 2019. 
Tekniska förvaltningen i samråd med kultur- och fritidsnämnden ansöker även 
om att 42 452 000 kr avseende ombyggnad av simhallen på Haganässkolan 
överförs från kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska 
nämndens investeringsbudget 2019.
Tekniska förvaltningen i samråd med utbildningsnämnden önskar att 
budgeterade medel avseende ombyggnad av Bokhultets förskola överförs från 
utbildningsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska nämndens 
investeringsbudget 2019.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-02-19 § 21

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15

 Dokument ”Mall ombudgeteringar” daterat 2019-01-15
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-05 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15

 Dokument ”teknisk förvaltning ombudgeteringar” daterat 2019-02-13

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Elizabeth Peltolas förslag godkänns och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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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
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Tjänsteskrivelse

2019-02-15 2(2)

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.

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
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
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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

137



Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 37 Tilläggsbudget investeringar
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgetens över- och underskott 

i 2018 års bokslut, förs över till respektive nämnds/styrelses 
investeringsbudget 2019 motsvarande 159 200 000 kr, enligt nämndernas 
förslag och ska finansieras genom upplåning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 42 453 000 kr från kultur- och 
fritidsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska nämndens 
investeringsbudget 2019.

3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 2 773 000 kr från 
utbildningsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska nämndens 
investeringsbudget 2019.

4. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens framställan om att 
överskridandet av investeringsbudget 2018 ska hanteras genom att minska 
utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 med motsvarande belopp, 
vilket innebär att utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 minskas 
med 987 000 kr.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas över- och underskott avseende investeringar kan överföras till 
kommande års budget genom tilläggsbudgetering. Ekonomiavdelningen har 
genomfört avstämning och sammanställt förslag på tilläggsbudgetering.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-13

 Utbildningsnämndens beslut 2019-02-27, § 45

 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-01-25, § 2
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2019-03-26 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-28 § 15

 Utbildningsnämndens dokument ”Ombudgeteringar” daterat 2019-01-29.

 Miljö- och byggnämndens dokument ”Mall - Ombudgetering” daterat 2019-
01-03

 Kultur- och fritidsnämndens dokument ”Mall - Ombudgeteringar” daterat 
2019-01-15.

 Socialnämndens dokument ”Mall - Ombudgeteringar” daterat 2019-01-22

 Kommunledningsförvaltningens dokument ”Mall - Ombudgeteringar” daterat 
2019-01-15

 Tekniska förvaltningens dokument ”Ombudgeteringar” daterat 2019-02-13
_____
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2019-03-13 1(3)

Kommunledningsförvaltning
Johny Duhr 
johny.duhr@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget investeringar
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas över- och underskott avseende investeringar kan överföras till 
kommande års budget genom tilläggsbudgetering. 

Avstämning har genomförts och förslag på tilläggsbudgetering föreligger.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens beslut UN 2017/43
 Kommunstyrelsens förslag KS 2019/23
 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/7
 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2018/36
 Socialnämndens beslut SOC 2019/8

Ärendebeskrivning
Investeringsramen för 2018 uppgick till totalt 355,2 mkr, se tabell nedan. Utfallet 
för 2018 uppgick till 163,2 mkr. Detta innebär att 192,0 mkr inte förbrukats av 2018 års 
investeringsbudget.

Kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsbudget vid sammanträde den 26 
november 2018. Nämnderna har inkommit med förslag på tilläggsbudgetering 2019 för 
investeringar med överskott från 2018 års investeringsbudget motsvarande 159,2 mkr.

I tekniska nämndens redovisning ingår exploateringskostnaderna brutto, d.v.s. 
inkomstsidan har inte beaktats.

I tabellen nedan särredovisas investeringsprojekten för simhall Haganäs och 
Tillbyggnad Bokhultets förskola. Förslagsvis budgeteras dessa investeringsprojekt inom 
tekniska nämnden från 2019.

Utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 minskas med 987 tkr vilket 
motsvarar överskridande av investeringsbudget 2018. 

Utfallet för 2018 visar på eftersläpning och att investeringarna inte kan genomföras 
enligt planerad tid. Sannolikt kommer investeringsbudgeten för 2019 inte heller kunna 
förbrukas fullt ut. Uppföljning av investeringsbudgeten görs i samband med 
delårsrapport efter mars månad.

140



Tjänsteskrivelse

2019-03-13 2(3)

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

investeringsbudgetens över- och underskott, i 2018 års bokslut förs över till 
respektive nämnd/styrelses investeringsbudget 2019 motsvarande 159,2 mkr 
enligt nämndernas förslag och ska finansieras genom upplåning. 

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

3. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att från 
Utbildningsnämndens investeringsbudget 2018 till tekniska nämndens 
investeringsbudget överförs 2 773 tkr.

4. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
utbildningsnämndens framställan och beslutar att utbildningsnämndens 
investeringsbudget 2019 minskas med 987 tkr vilket motsvarar 
överskridande av investeringsbudget 2018.

Johny Duhr Elisabeth Steen Ekstedt
Kommuncontroller Ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse

2019-03-13 3(3)

Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 45 Ombudgeteringar 2018
Ärendenummer UN 2017/43

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 2 773 tkr till tekniska 

nämndens investeringsbudget 2019 för projektet tillbyggnad Bokhultets 
förskola.

2. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens framställan och 
beslutar att utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 minskas med 987 
tkr vilket motsvarar överskridande av investeringsbudget 2018.

Beslutsnivå
kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag på ombudgeteringar från utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden föreslår att kvarstående investeringsmedel hänförda till 
investeringsprojektet tillbyggnad av Bokhults Förskola ska överföras till 
tekniska nämnden. 
Utbildningsnämndens egna överskridande föreslås hanteras genom att minska 
investeringsbudget 2019 med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Ombudgeteringar 2018, daterad 2019-02-18

 Bilagan Ombudgeteringar, daterad 2019-02-18
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Roger Johansson
Förvaltningschef Anders Nyberg
Fastighetschef Lars Lund
Ekonom Ann-Sofie Gangesson
Ekonom Filip Lazarov
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Sammanträdesprotokoll

2019-01-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 2 Ombudgetering investering 2018 till 2019
Ärendenummer MOB 2018/36
Ärendenummer EDP 2017-M1338

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden önskar få 2018 års budgetmedel gällande 

investeringsbudgeten överförda till 2019.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden önskar överföra investeringsmedel från budget 2018 
till 2019. De investeringsprojekt som berörs är:
GIS – 200 tkr
Miljö- och byggreda - 200 tkr
Totalstation - 250 tkr
Total summa uppgår till 650 tkr.

Beslutsunderlag
 Mall – ombudgetering daterad 2019-01-03

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 15 Ombudgetering investeringsmedel
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och fritidsnämnden överför 2018 års 
budgetmedel gällande investeringsbudgeten till 2019 enligt följande, totalt 
44 071 179 kr:

 Citat (projicering utomhus), 100 000 kr

 Lokalanpassning mötesplatser, 935 000 kr

 Tillgänglighetsanpassning vid Bökhults badplats 583 663 kr

 Om- och tillbyggnad av simhallen, 42 452 516 kr

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ansöka hos kommunstyrelsen om 
att överföra budgetmedel för investeringar från 2018 års budget till 2019. 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08

 Mall – ombudgetering daterad 2019-01-15

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen, med tillägg för ombudgetering av 
investeringsmedel för simhallen, 42 452 516 kr, och tillgänglighetsanpassning av 
Bökhults badplats, 583 663 kr.
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Ombudgeteringar

Utbildningsnämnden

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:

Av utbildningsnämndens investeringsprojekt är merparten utom nämndens kontroll då tekniska 
förvaltningen hanterat dessa. Budgetavvikelsen för dessa projekt är i bokslut 2018 -0,3 mkr eller -3,3 
mkr om hänsyn tas till budgetavvikelsen i projektet tillbyggnad Bokhultets förskola. Dock saknas 
intäkter för 0,5 mkr som väntas inkomma under 2019. Projektet tillbyggnad Bokhults förskola är 
påbörjat 2018 men försenat och kommer därför inte slutföras förrän under 2019. Vidare hanteras inte 
överskridanden som är kopplade till de projekt som tekniska förvaltningen drivit i denna 
framställan.

Övriga projekt inom utbildningsnämnden påvisar i bokslut 2018 en negativ budgetavvikelse om drygt 
1,0 mkr vilket till stor del beror på att enskilda individer har tagit beslut över sin befogenhet men 
också på bristande kunskap. Detta har hanterats arbetsrättsligt av tillförordnad förvaltningschef. På 
grund av utbildningsnämndens överskridande av investeringsbudget 2018 föreslår utbildningsnämnden 
kommunfullmäktige att överskridandet hanteras genom att minska utbildningsnämndens 
investeringsbudget 2019 med motsvarande belopp.

Eftersom tekniska nämnden från och med 2019 i den nya ekonomistyrningsprocessen för ledning och 
styrning kommer att ha budgeten för alla investeringsprojekt hänförda till kommunens fastigheter 
föreslår utbildningsnämnden kommunstyrelsen att önskad överföring gällande projektet tillbyggnad 
Bokhultets förskola överförs direkt till tekniska nämnden. 

Investeringsobjekt:

Projekt och nummer Bokslut 
2018

Budget 
2018

Avvikelse, 
tkr

Önskad 
överföring

17060 – Tillbygg. Bokhultets fsk 1 527 4 300 2 773 2 773
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Mall – ombudgetering

Miljö- och byggnämnden

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:

Miljö- och byggnämnden önskar överföra nedanstående medel till investeringsbudget 2019.

GIS avser arbete med uppdatering av primärkartan, exempelvis flygfotografering. På grund av stor 
arbetsbelastning i samband med nyproduktion av bostäder så har kart- och mätenheten fått 
bortprioritera detta arbete under 2018. Till 2019 förstärks enheten med en ny medarbetare och behovet 
av att flytta med pengarna och ta upp arbetet på nytt är stort. 

Avtal skrevs i december 2018 med EDP angående uppgradering av miljö- och byggreda. Införande 
och fakturering kommer ske under 2019. 

Ny totalstation upphandlades i december 2018. Fakturering och leverans kommer ske under början av 
2019. 

Investeringsobjekt: alla belopp i tusentals kronor

Projekt och nummer Bokslut 
2018

Budget 2018 Avvikelse Önskad 
överföring

28080 – GIS 0 200 200 200
28081 – Miljö- och byggreda 0 200 200 200
28082 – Totalstation 0 250 250 250
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Mall – ombudgetering

Kultur- och fritidsnämnden

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:

Kultur- och fritidsnämnden önskar överföra nedanstående medel till investeringsbudget 2019.

Kultur-och fritidsnämnden har 2018 fattat beslut om att ta fram 3-4 citat av personer som är eller har 
varit av stor betydelse för Älmhults kommun, för att låta projicera citaten på marken i centrala 
Älmhult. Syftet är dels att bidra till ett mer attraktivt och spännande stadsrum, dels att lyfta fram 
personerna i fråga och bidra till stolthet hos kommuninvånarna. 

Investeringsobjekt: alla belopp i tusentals kronor

Projekt och nummer Bokslut 
2018

Budget 2018 Avvikelse Önskad 
överföring

24011 – Citat 0 100 100 100
24680 – Lokalanpassningar 
mötesplatser

0 935 935 935
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1

Mall – Ombudgeteringar

Socialnämnden

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:
27122 – Inkontinens Almgården:   Projektet fortsätter 2019
27201 – Parkering ÄO Ekebo:   Tekniska har inte startat arbetet, blir klart 2019
27271 – Brandsäkra arkivskåp 70310:   Flyttas till 2019
27272 – Brandsäkra arkivskåp 70471:   Flyttas till 2019
27273 – Ekebo omställning demens:   Genomförs våren 2019
27274 – Brandsäkra skåp 70110:   Flyttas till 2019
27285 – Ny teknik ÄO/OF/IFO:   Flyttas till 2019.
27289 – Nyckelskåp SÄBO:   Flyttas till 2019
27295 – Nytt verksamhetssystem: Sista fakturorna början 2019
27298 – Parkering Hemtj Ekebo:  Tekniska har inte startat arbetet, blir klart 2019
27299 – Hjälpmedelssystem:   Upphandlingen försenad
27301 – Almgården målning och möbler demens:   Avslutas 2019

Investeringsobjekt:

Projekt och nummer Bokslut 
2018

Budget 
2018

Avvikelse, 
tkr

Önskad 
överföring

27122 – Inkontinens Almgården 42,5 150,0 107,0 107,0
27201 – Parkering ÄO Ekebo 0 50,0 50,0 50,0
27271 – Brandsäkra arkivskåp 70310 0 100,0 100,0 100,0
27272 – Brandsäkra arkivskåp 70471 0 50,0 50,0 50,0
27273 -  Ekebo omställning demens 0 50,0 50,0 50,0
27274 – Brandsäkra skåp 70110 0 50,0 50,0 50,0
27285 – Ny teknik ÄO/OF/IFO 0 90,0 90,0 90,0
27289 – Nyckelskåp SÄBO 0 120,0 120,0 120,0
27295 – Nytt verksamhetssystem 946,4 2 433,8 1 487,4 1 487,4
27298 – Parkering Hemtj Ekebo 0 50,0 50,0 50,0
27299 - Hjälpmedelssystem 0 100,0 100,0 100,0
23701 - Almgården målning och möbler demens 29,0 50,0 21,0 21,0
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Mall – Ombudgeteringar

KS - Kommunledningsförvaltningen

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 – Beslutsstödsystem 0 380 380 380
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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.

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
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
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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
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 38 Årsredovisning för 2018 - Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Kommunstyrelsen ska upprätta en 
årsredovisning som ska godkännas av fullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05
_____

156



Årsredovisning 
2018

157



Fö
rv

a
lt

n
in

g
sb

er
ät

te
ls

e
in

le
d

n
in

g

Vi kan nu lägga ytterligare ett händelserikt bakom oss och konstatera att det går bra 
för Älmhult. Vi har hälsat 420 nya Älmhultsbor välkomna och skapat möjligheter i form 
av bostäder, tomter och ny skola för fler att flytta hit. Även stora investeringar i vatten-
verk och simhall har påbörjats. 

Älmhults kommun är en kommun med goda förutsättningar där utveckling sker på 
många områden. Det är viktigt att utvecklingen sker på ett hållbart sätt, där vi tar 
hänsyn till såväl miljö, människor och ekonomi. Det är också viktigt för våra kommun-
invånare att framtidstro genomsyrar hela kommunen så att det är attraktivt att bo i 
kommunen, oavsett om man väljer att bo i Älmhults tätort, de mindre tätorterna eller 
på landsbygden. 

Vi har under året lagt fokus på att människor ska trivas i kommunen. Älmhultsfesti- 
valen flyttade in till centrum och blev en succé, likaså höstens Kulturnatta. Blendas 
park har anlagts för att skapa en grönare miljö i centrum och det finns fler tankar för 
att skapa hållbara livsmiljöer. 

Arbetet med Agenda 2030 har växlats upp och fullmäktige har beslutat om en ambi-
tiös miljöplan. Under året startade även det gemensamma renhållningsbolaget Södra 
Småland Avfall och Miljö och inom kort kommer fastighetsnära insamling av förpack-
ningar att påbörjas. 

Kommunens mål är en bra verksamhet där vi använder skattepengarna på ett ansvars-
fullt sätt. Under året har våra nämnder gått med ett positivt resultat  
vilket bidrar till ett stort överskott i koncernen. Ett starkt eko- 
nomiskt resultat minskar lånebehoven inför kommande in- 
vesteringar, samtidigt som det viktigaste målet är en bra  
verksamhet för Älmhultsborna.

Med en småländsk sparsam anda och klurighet fortsätter  
vi arbetet för en kommun som ger god service, gott  
bemötande och god kvalitet i våra viktiga verksamheter!

Kommunalråden har ordet

INLEDNING
 

 

Eva Ballovarre 
Kommunstyrelsens ordförande 

Elizabeth Peltola 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Läsanvisningar
Detta dokument består av tre olika huvuddelar:

 
 

Förvaltningsberättelse – innehåller en 
översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet. 

Räkenskaper 

Nämndernas och bolagens redovisningar 
på olika verksamheter och resultatmål. 

 

 
Inledning

Bilagor

För att lättare skilja de olika delarna från varandra  
har respektive del fått sin egen färg som följer  
genom dokumentet. 

Dokumentet innehåller även två andra delar: 
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Viktiga händelser 2018 
 
• Befolkningen ökade för fjortonde året i rad och uppgår  
 nu till 17 568 personer. 
• Arbetet med en ny stadsdel i Älmhult har påbörjats.  
 Västra Bökhult, etapp 1, är färdigställt och byggna- 
 tionen av bostäder fortsätter. 
• Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM), det 
 gemensamma  avfallsbolaget för Lessebo, Tingsryd,  
 Markaryd, Växjö  och Älmhult startade vid årsskiftet. 
• I arbetet med platsvarumärket ”Älmhult – Home of  
 the Home” har tre filmer tagits fram: en riktad mot  
 inflyttare, en besökarfilm och en film för näringslivet. 
• IT-enheten har inlett ett arbete med att ta fram en  
 verksamhetsplan för digitalisering. 
• Förbättring av utemiljön på tretton olika skolor och  
 förskolor genomförs. 
• Inom ramen för Skapande skola framfördes en första  
 vandringsföreställning, Anaayafågeln. 
• Älmhultsfestivalen i ny tappning – förlagd i centrum  
 och gratis för alla - genomfördes i evenemanget "Värl- 
 dens hem". 
• Turistinformationen har etablerat InfoPoints och en  
 attraktivare webbplats som nu når fler besökare. 
• Smålandsidrotten utsåg Älmhult till "Årets idrotts- 
 kommun". 
•  Elmeskolan nominerad till "Årets bygge". 
• Elmeskolan och Elmehallen invigdes. 
• Avsiktsförklaring med BoKlok om att bygga bostäder  
 vid Hvita korset bland annat enligt SilviaBo-konceptet. 
•  Ny broschyr – cykla och vandra i Älmhults kommun. 
• Älmhults kommuns hedersmedborgare Ingvar Kamprad  
 avled i januari. Ideér om att hedra och minnas honom 
 samlades in under året.  
•  Inventering av naturvärden har gjorts under sommaren,  
 som ingår i arbetet med att ta fram en naturvårdsplan. 
• Pride 2018 gästades av Thomas Sekelius. 
• En ny detaljplan för tomten Gunnar Gröpe 2 och 4 har  
 tagits fram med planer på ett 50-tal bostäder. 
• Älmhults marknad har ordnats på Stortorget vid två  
 tillfällen under året. 
•  En gemensam äldrestrategi för åren 2018–2025 har  
 tagits fram tillsammans med regionen och länets  
 övriga kommuner. 
• Individ- och familjeomsorgen flyttade till nya lokaler  
 på Gotthardsgatan under hösten. 
• Byggnation på Paradiset 3 påbörjades. 
•  Arrangemanget "Årets ljusby" och "Tusentals lyktor"  
 genomfördes för första gången i kommunen. 
• Unikt konstprojekt "Här & Där – konstnärer i hem- 
 vist" genomfördes i Älmhults kommun.  
• Riksdags-, landstings- och kommunalval genomfördes. 
• Första spadtaget – Älmhults nya vattenverk.  
•  Arbetet med renovering av brandstationen i Liatorp,  
 Bokhultets förskola i Diö  samt simhallen påbörjades  
 under hösten. 
• Jobb- och utbildningsmässa på Haganässkolan. 
• VR-teknik gjordes tillgänglig inom socialförvaltningen. 
• Kulturnatta genomfördes i oktober. 
• Mobil röntgen testas i Älmhults kommun. 
• Byggandet av en ny F-6 skola i Västra Bökhult be- 
 slutades.  
 
 

Anaayafågeln

Älmhultsfestivalen 2018

Invigning av Elmeskolan

Tre filmer - Älmhult  – Home of the Home

Polices, avtal och andra styrdokument beslutade av kommun- 
fullmäktige 
• Översyn av reglementen för kommunstyrelse, nämnder och  
 revisorer  
• Reviderad styrmodell och övergripande verksamhetsplan för 
 ledning och styrning 
• Policy för ledning och styrning 
• Policy – riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
• Revidering av reglementen - dataskyddsförordningen 
• Miljöplan och miljöpolicy 
• Revidering av policy för hållbart arbetsliv 
• Informationssäkerhetspolicy 
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  Ingvar Kamprad avled den 27 januari 2018

Tusentals lyktor

Pride 2018

VR-teknik i socialförvaltningens verksamhet

Nya Haganäsbadet 

Det finns mycket positivt med en renovering och 
tillbyggnad:

• Aktivitetsbassäng (8 m x 12,5 m)
• Tillgänglighetsanpassad simhall
• Rening som klarar dagens krav
• Litet barnbad
• Bättre arbetssituation för personalen
• Personalutrymmen
• Bättre funktion för entrén
• Ökad tillgänglighet till cafeterian
• Uppfräschade omklädningsrum
• Ökat antal badande
• Fortsatt hög simkunnighet (Älmhult hade  
 bäst resultat i Kronobergs län 2017 för års- 
 kurs 6 med 96 procent)
• Ny cafeteria.

Premiärdoppet i Haganäsbadet var onsdagen den 
15 september 1971. I 24 gradigt kristallklart vatten 
hoppade de första besökarna i bassängen. Badavgif-
ten för vuxna var 2,50 kronor inklusive skåp och för 
barn 1,50 kronor. Byggkostnad för hela Haganäs-
skolan var cirka 14,4 miljoner kronor. 

1982 brann stora delar av Haganässkolan ner och 
även simhallen fick stora skador. 1984 var Haga-
näs-skolan och simhallen återuppbyggd. Simhallen 
hade då fått en bubbelpool, rehabbassäng och en 
under-visningsbassäng.

Under åren har det endast gjorts mindre renoveringar 
i simhallen.

Har varit en del diskussioner att bygga till och om 
simhallen, men inga bra lösningar har hittats. Idag 
står vi här! Politiska beslut är tagna för en om- och 
tillbyggnad och vi är framme för en byggstart av Nya 
Haganäsbadet. Beräknad byggkostnad är 70 miljoner 
kronor!

Frågor:
Byggtekniska: Lars Lund, fastighetschef,  
tfn 0476-550 20
Verksamhet i Nya Haganäsbadet, badchef, Linda 
Lörincz, tfn 0476-552 54

Med vänliga hälsningar
Thomas Franzén
Fritidschef
Tfn 0476-551 30

Byggstart  –  januari 
2019. Arbetet beräknas 
vara klart till augusti/

september 2020.

Cykla- och vandrarbroschyr på tre språk

Simhallen renoveras

"Årets idrottskommun"

Invigning av Elmehallen

Gemensamt renhållningsbolag Miljöplan och miljöpolicy 
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Sammanfattning
Uppföljning av mål 
Kommunens övergripande målsättning om årlig befolk-
ningstillväxt på minst 1,0 procent (171 personer) har 
uppnåtts. Vid årsskiftet 17/18 var 17 148 personer folk-
bokförda i kommunen. Den preliminära ökningen efter 
november uppgick till 2,4 procent (420 personer) och 
antalet invånare uppgick till 17 568. 

Måluppfyllelsen visar att kommunen uppnår god mål-
uppfyllelse för 38 procent av verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning. Cirka 19 procent av målen be-
döms ha delvis måluppfyllelse och 27 procent bedöms ej 
mätbara. Andelen mål med ej godtagbar måluppfyllelse är 
17 procent (total 8 mål).

Kommunen har tre finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning:

• Resultatmålet är 1 procent av skatteintäkter generella   
 bidrag och utjämning för 2018. Utfallet uppgår till 5,9  
 procent vilket medför att målet är uppfyllt.

• Soliditeten ska på årsbasis förstärkas med 0,5 pro-  
 centenheter. Utfallet uppgår till 1,7 procentenheter  
 vilket medför att målet är uppfyllt.

• Självfinansieringsgraden av investeringar ska över en   
 rullande 10-årsperiod uppgå till minst 60 procent. 
 Utfallet uppgår till drygt 40 procent vilket medför att   
 målet inte är uppfyllt.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges definition, 
en sammanvägning av måluppfyllelse av finansiella och 
verksamhetsmässiga mål görs bedömningen att kommu-
nen uppnår god ekonomisk hushållning för 2018.

Ekonomisk uppföljning 
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 57,4 mkr. 
Det är 47,8 mkr mer än vad ursprungligen var budgeterat 
och 50,3 mkr bättre än den reviderade budgeten. Budget-

revideringen gjordes i samband med resultatregleringen 
0,5 mkr kommunledningsförvaltningen, 0,8 mkr för 
socialnämnden samt framskjutet sparbeting inom tekniska 
nämnden 1,2 mkr.

• Skatter, utjämningsbidrag och statsbidrag + 34 mkr 
• Förbättrat finansnetto + 14 mkr 
• Överskott nämnderna + 9 mkr

Årets resultat i koncernen uppgår till 136,2 mkr, vilket 
är en förbättring jämfört med föregående års resultat. Av 
kommunkoncernens resultat står kommunen för 57,4 mkr 
och bolagskoncernen för 78,8 mkr. 

Inom bolagskoncernen är det Älmhults bostäder AB, 
Älmhults terminal AB och Hvita Korset som genererar 
överskott medan övriga bolag redovisar negativa resultat.
Inom bolagskoncernen är det Älmhults bostäder AB och 
Älmhults terminal AB som genererar överskott medan 
övriga bolag redovisar negativa resultat.

Framtid 
Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit 
mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatte-
intäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från 
rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och 
omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagan-
det. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även 
kommunernas ekonomi att försämras.

SKL:s ekonomirapport visar dämpad tillväxt av skatte-
underlaget, ökade välfärdsbehov och stora utmaningar 
framöver. Svensk ekonomi passerar nu toppen av hög-
konjunkturen. Antalet yngre och äldre ökar i betydligt 
snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. 
Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men 
förvärrar också bristen på arbetskraft. De kommande 
åren förväntas demografins utveckling framför allt göra 
att behoven av grundskola och äldreomsorg ökar. För att 
klara välfärden behövs olika åtgärder, som ökade resurser 
och nya arbetssätt.
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Älmhults kommuns organisation

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunrevision

Valberedning

* Övrig ägare i Älmhults  
Terminal AB är IKEA AB (49 %) 

 
Kommunlednings- 

förvaltning

 
Teknisk

förvaltning 

Miljö- och byggnämnd
 

Miljö- och  
byggförvaltning

 
Utbildnings- 
förvaltning

Kultur- och fritidsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Gemensam nämnd för 
familjerätt  

Älmhult - Ljungby - Markaryd

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Elmen AB 100 %

Älmhults Terminal AB  
51 %*

Älmhultsbostäder AB  
100 %

Älmhults Närings- 
fastigheter AB 100 %

ElmNet AB 
100 %

Hvita Korset AB 
100 %

Kultur- och fritidsnämnden har ingen egen förvaltning. Kulturfrågorna handläggs på kommunlednings-
förvaltningen, fritidsfrågorna handläggs på den tekniska förvaltningen och biblioteken, Kulturskolan och 
fritidsgården Fenix handläggs på utbildningsförvaltningen.

BOLAGNÄMNDER

 
Kommunstyrelse 
Arbetsutskott och 

personalutskott 

 
Social- 

förvaltning

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015–2018

Parti  Antal mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 15 
Centerpartiet  8
Liberalerna 1
Kristdemokraterna  2
Miljöpartiet de gröna  2
Moderata samlingspartiet  7
Sverigedemokraterna* 4 
Vänsterpartiet  2
Totalt 41

* Sverigedemokraterna tilldelades 4 mandat efter valet 2014. Ett av partiets mandat innehas dock av partilös.

Organisation
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Vart går pengarna?

Kommunens intäkter består till 73 procent av skatter och 
utjämningsbidrag. Av kostnaderna går 62 procent till per- 
sonalkostnader. De största verksamheterna är skola 44 
procent och omsorg 37 procent. Taxefinansierad teknisk 

verksamhet som vatten och avfall finansieras med avgifter, 
vilket gör att nettokostnaderna för verksamheten inte syns 
i cirkeln.

 
Intäkter

Utgifter

Verksamhetens nettokostnader
Övrigt 3 % Försäljning verksamhet 2 %

Hyror och arrenden 2 % 

Bidrag 12 %

Avgifter 8 %

Räntor 0 % 

Skatteintäkter 61%

Utjämningsbidrag 12 %

Avskrivningar 5 %Entreprenader och 
köp av verksamhet 9 %

Övriga 
verksamhets-
kostnader 19 %

Livsmedel 1 %

Bidrag 3 %

Räntor 1 % 

Personal 62 %

Socialnämnd 
inklusive 
gemensam 
nämnd för 
familjerätt 37 %

Utbildningsnämnd 44 %

Kultur- och fritidsnämnd 4 %

Miljö- och byggnämnd 1 %

Teknisk förvaltning 8 %

Kommunledning inkl. överförmyndare 5 %Politisk organisation 1 %

Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Årets resultat, mkr 57,4 31,7 13,5 9,0 6,9

Årets resultats andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, %

5,9 3,5 1,6 1,2 0,9

Skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag, mkr 974 895 829 787 773

Verksamhetens nettokostnader, mkr 917 860 809 772 761

Verksamhetens nettokostnadsandel av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och utjämning, %

 
94,2

 
96,1

 
97,6

 
98,2

 
98,5

Finansnetto, mkr +0,6 -2,8 -6,0 -5,0 -5,0

Nettoinvesteringar, mkr 163 332 212 109 102

Totala tillgångar, mkr 1 945 1 751 1 609 1 323 1 156

Kassalikviditet, % 104 72 122 62 77

Eget kapital, mkr 611 553 522 508 499

Soliditet, % 17 16 14 15 15

Låneskuld, mkr 910 810 710 500 400

Övriga mått och nyckeltal

Skattesats, kr 20,96 20,96 20,96 20,96 21,35

Antal invånare, st 17 568 17 148 16 618 16 168 15 908

Antal kommunanställda, st 1 685 1 578 1 524 1 512 1 440

Sjukfrånvaro, % 6,7 6,9 7,08 7,1 6,5

Fem år i sammandrag
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrsystemets grundidé 
Älmhults kommuns styrsystem bygger på målstyrning  
och delaktighet. Det betyder att kommunen arbetar med 
tydliga mål och att målen uppnås genom handlingskraft  
hos nämnd,  styrelse, förvaltning, bolag, enhet och medar-
betare. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker 
och tjänstemän där politiker fokuserar på vad och tjänste-
män på hur. 

Älmhults kommuns styrsystem bygger också på helhets-
perspektiv som syftar till att leverera god service och kva-
litativa tjänster till medborgarna, ”Medborgarnas bästa 
i fokus”. Man måste se till både delarna och helheten. 
Alla planeringsnivåer måste ha insikt om helheten för att 
kunna åstadkomma optimala beslut. Detta gäller såväl för 
den politiska organisationen som för verksamhetsorgani-
sationen.

Fokusområde

Fokusområde

KommunFullmäKtige

nämnd

Förvaltning

Fokusområde

Fokusområde

Vision

Kommunövergripande mål

Medarbetare

HANDLINGSPLAN (VERKSAMHETSMÅL)

RESULTATMÅL

INRIKTNINGSMÅL

Styrsystemets delar

Målstyrning 
Älmhults kommuns styrsystem utgår ifrån målstyrning. 
Viktiga grundförutsättningar för att åstadkomma detta  
är att:

• det finns en röd tråd från vision, övergripande mål och  
 strategier till nämnds/bolagsmål, uppdrag och aktivite-  
 ter på verksamhetsnivå och på arbetsplats- och indi- 
 vidnivå.
• det ska finnas ett samband mellan tillgängliga resurser   
 och verksamhetsmål.

Ekonomistyrning innebär att styra organisationen på ett 
sätt som gynnar effektivitet och ekonomisk ställning 
med möjlighet att upptäcka och korrigera felaktigheter i 
agerandet.

Resultatuppföljning syftar till att kunna mäta utfallet/re-
sultatet för att veta om tjänster och service levererats till 
medborgarna på ett tillfredsställande sätt. Resultaten följs 
bland annat upp med hjälp av nyckeltal.

Styrsystem

Ekonomi
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Övergripande mål
Kommunens mål är att befolkningen på sikt ska öka till  
20 000 invånare. 

Kortsiktigt är målet att befolkningen ska öka med minst 
en procent per år.

Kommentar
Kommunen behöver öka sin befolkning av följande skäl:
• Befolkningsökning främjar kompetensförsörjningen   
 som i sin tur främjar näringsliv och företagande. Utan   
 väl fungerande kompetensförsörjning riskeras jobben.
• Befolkningsökning ger ökade skatteintäkter – 1 000   
 fler invånare ger cirka 40 mkr mer per år. Bättre kva- 
 litet i de kommunala verksamheterna och fler som   
 delar på tunga investeringar.
• Befolkningsökning ger synergieffekter i form av ökad  
 efterfrågan och fler jobb i handel och service.
• Alternativet – med en minskande befolkning – leder till  
 besparingar och minskad kvalitet i de kommunala   
 verksamheterna.
• Positiv spiral istället för negativ spiral.

Kommunövergripande finansiella 
mål
Kommunens finansiella mål är att resultatet skall motsvara 
minst en procent av skatteintäkter, generella bidrag och ut-
jämning. 

Fokusområden
Det övergripande målet handlar om befolkningstillväxt. 
Därför formuleras fokusområden som tydligt understödjer 
befolkningsökning och tillväxt, enligt följande;
 
1. Permanent fokusområde ”Ekonomi”
2. Permanent fokusområde ”Medarbetare”
3. Fokusområde ”Kan”
4. Fokusområde ”Vill”
5. Fokusområde ”Vet”

Fokusområde ”Kan” handlar om att säkra sådan grund-
service som gör det möjligt för människor att kunna bo 
kvar i eller flytta till Älmhult. Människor ska kunna bo i 
Älmhult.

Fokusområde ”Vill” handlar om att öka attraktiviteten i 
Älmhult via höjd kvalitet eller nya attraktiviteter. Männ-
iskor ska vilja bo i Älmhult.

Fokusområde ”Vet” handlar om att människor som kan 
och vill bo Älmhult måste veta om att de kan och vill. 
Området handlar således om marknadsföring, men också 
om profilering, identitetsskapande, stolthet och varu-
märkesbyggnad i samarbete med viktiga aktörer. Männ-
iskor måste veta att det är möjligt och attraktivt att bo 
i Älmhult. Samtidigt är det en utmaning att få dem som 
redan bor i kommunen att vara goda ambassadörer för 
kommunen. 

Strategisk utvecklingsplan 2015–2019

VISION
MÅL 

Befolkningsökning + 1% per år

1.........
2.........
3.........
4.........
5.........

 

1.........
2.........
3.........
4.........
5.........

MEDARBETAREEKONOMI VETVILLKAN

•  Kan bo i Älmhult
•   Viktig ”grund- 
     service”

• Få reda på att  
 man kan och vill  
 bo i Älmhult
•   Profilering &  
 marknadsföring

•  Vill bo i Älmhult
•   Attraktivitet

gäller alla nämnder gäller alla nämnder

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

INRIKTNINGSMÅL
för respektive nämnd i kommunen

Vad ska NÅS på lång sikt

FÖRVALTNINGSPLAN
anger hur resultatmålen ska nås

HUR ska det göras

RESULTATMÅL
formuleras av respektive nämnd 

Vad ska NÅS på kort sikt
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Verksamhetsperspektiv
Nämnderna har utifrån inriktningsmålen inom Kan, Vet 
och Vill samt sina grunduppdrag som också finns i den 
strategiska utvecklingsplanen beslutat om resultatmål. 
Enligt anvisningarna ska dessa vara enligt god ekonomisk 
hushållning. 

Måluppfyllelsen för år 2018 visar att Älmhults kommun 
uppnår god måluppfyllelse för 38 procent av verksamhets-
målen för god ekonomisk hushållning från kommun- 
fullmäktiges budget för 2018. Cirka 19 procent av målen 
bedöms ha delvis måluppfyllelse och 27 procent bedöms 
ej mätbara. Andelen mål med ej godtagbar måluppfyll- 
else är 17 procent (totalt 8 mål). Redovisning av samtliga 
resultatmål och hur de har uppnåtts finns under avsnitten 
med fokusområde och respektive nämnds redovisning. 
 
  

Antal 
2018

Procent 
2018

Antal 
2017

Procent 
2017

Mål som blivit uppfyllda 18 38 22 46

Mål som delvis blivit uppfyllda 9 19 7 15

Mål som inte blivit uppfyllda 8 17 16 33

Ej mätbara/data saknas 13 27 3 6

Summa 48 100 48 100

Jämförelser med andra kommuner
Vid jämförelse med kommungrupp tillhörde Älmhult 
2017 de kommunerna som har lägst nettokostnad per 
invånare (verksamhetens nettokostnad dividerat med 
antal invånare). I nedanstående tabell redovisas avvikelse i 
procent mellan nettokostnad och referenskostnad. Posi-
tiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.

2017 2016 2015

Förskola inklusive öppen förskola, (%) -7,8 -3,7 1,5

Fritidshem inklusive öppen fritidsverk-
samhet, (%)

 
-5,0

 
-11,4

 
6,6

Grundskola inklusive förskoleklass, (%) -8,1 -5,9 -1,9

Gymnasieskola, (%) 10,6 23,0 26,6

Individ- och familjeomsorg, (%) -6,1 -14,9 -0,9

Äldreomsorg, (%) 5,9 2,1 17,7

 
Älmhults kommun uppvisar acceptabla värden för solidi-
teten som uppgår till 17,3 procent. Vid beräkning av soli- 
diteten tas även hänsyn till pensionsåtagande utanför ba-
lansräkningen. Vad gäller soliditeten ligger Älmhult kom-
mun i nivå med kommungruppen (12,4 procent). Kommu-
nens nya finansiella mål innebär soliditet på årsbasis ska 
förstärkas med minst 0,5 procentenheter, Älmhult hade 
näst lägst skattesats i länet 2017 och återfinns bland de 25 
procent av rikets kommuner som har lägst skattesats. 

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal strategiska 
nyckeltal och acceptabla värden. Genom dessa får politi-
ken en fortlöpande uppföljning av och de kan signalera 
att kvaliteten i kommunens verksamhet är god, nöjaktig 
alternativt att åtgärder måste vidtas, till exempel genom 

att särskilda mål ska formuleras. I redovisningen för 2017 
och 2018 ligger cirka två tredjedelar av Älmhults kom-
muns resultat som medel eller bättre än medel jämfört 
med acceptabla värden, se särskilt avsnitt i årsredovis-
ningen.

SKL sammanställer årligen ”Kommunens Kvalitet i Kort-
het” (KKiK) med en sammanställning av resultat inom 
några viktiga områden som är intressanta för invånarna. 
Resultaten syftar till att beskriva kvalitet och effektivitet 
i jämförelse med andra kommuner. KKiK använder cirka 
40 mått för att mäta kommunens prestationer inom tre 
områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle 
och miljö. I redovisningen för 2017 och 2018 ligger cirka 
två tredjedelar av Älmhults kommuns resultat som medel 
eller bättre än medel, se särskilt avsnitt i årsredovisningen. 

Intern kontroll 
Enligt Älmhults kommuns reglemente för intern kontroll 
(KF 2015-06-22 § 119) ska varje nämnd senast i mars, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rappor-
tering ska samtidigt också ske till kommunens revisorer. 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, 
med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras 
till nämnden i den omfattning som fastställts i internkon-
trollplan. 

Enligt kommunens bedömning har enskilda nämnder en 
god intern kontroll. Men sammantaget behöver kommu-
nen utveckla och förstärka arbetet med den interna kon- 
trollen. Detta genom mer systematiska riskanalyser, till-
förlitligare granskningar och aktivare uppföljning. Av 
tabellen nedan framgår att kultur- och fritidsnämnden 
tillsammans med överförmyndarnämnden och gemen-
samma nämnden för familjerätt inte har genomfört någon 
uppföljning.

Antagit 
plan 2018

Genom-
förd 

riskanalys

Uppfölj-
ning un-
der året

Utbildningsnämnden Ja Ja Ja

Kultur- och fritidsnämnden Ja Ja Nej

Överförmyndarnämnden Nej Nej Nej

Miljö- och byggnämnden Ja Ja Ja

Socialnämnden Ja Nej Ja

Tekniska förvaltningen Ja Ja Ja

Kommunledningsförvaltningen Ja Ja Ja

Gemensam nämnd för familjerätt Ja Ja Nej

Sammantagen bedömning
Älmhults kommun definierar god ekonomisk hushållning 
som att varje generation måste själv bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar. Resultatet måste vara 
tillräckligt stort för att skapa utrymme för investeringar 
samt ger ett nödvändigt handlingsutrymme vid oförut-
sedda behov. Det är förenligt med god ekonomisk hushåll-
ning att medel från försäljning av anläggningstillgångar 
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används för att återbetala lån eller återinvestera i nya an-
läggningstillgångar. Finansiella mål och verksamhetsmål 
har satts upp för att nå dessa effekter. 

Kommunen står inför ett flertal utmaningar med 17 
procent av verksamhetsmål som inte uppnår en god 
måluppfyllelse. Flertalet av målen har inte kunnat föl-
jas upp jämfört med 2017. På en övergripande nivå kan 
måluppfyllelsen ändå sammanfattas som godtagbar. I 
SKL:s sammanställning av kommunens kvalitet i korthet 
uppvisar kommunen en förhållandevis god kvalitet inom 
de områden som mäts. 

Ackumulerat visar nämnderna ett positivt resultat, men 
socialnämnden, tekniska förvaltningen, överförmyndar-
nämnden och den gemensamma nämnden för familjerätt 
redovisar underskott. Kommunen uppvisar ett positivt 
bokslut som uppfyller två av tre finansiella mål. Jämfö-
relse med andra kommuner visar att verksamheten bedrivs 
kostnadseffektivt. I SCB:s medborgarundersökning visar 
kommunen goda resultat vid jämförelse med övriga kom-
muner. 

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges definition, 
en sammanvägning av måluppfyllelse av finansiella och 
verksamhetsmässiga mål görs bedömningen att Älmhults 
kommun uppnår god ekonomisk hushållning under 2018.
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Befolkning  
Befolkningsutvecklingen fortsatte under 2018 att vara 
stark i Älmhults kommun och ligger procentuellt sett högt 
i landet. Anledningar till detta är att näringslivet i kom-
munen expanderar vilket ställer krav på kompetensför-
sörjning. Antalet äldre ökar inte i samma omfattning som 
andra grupper medan gruppen barn ökar något kraftigare 
än genomsnittet. Detta får till följd att genomsnittsåldern 
i Älmhults kommun fortsätter att sjunka och inom några 
få år beräknas Älmhults kommun ha en lägre genom-
snittsålder än riket i stort vilket är anmärkningsvärt sett 
till kommuntypen.

 

Befolkningsökningen leder till ökade skatteintäkter för 
kommunen men även till nya kostnader till följd av beho-
ven av nya bostäder, skolor, förskolor, vatten och andra 
basala förutsättningar för att kunna hantera en ökande 
befolkning. Prognosen pekar mot att Älmhults kommun 
kommer att ha en kraftig ökning fram till åtminstone  
2025.

Kommunens övergripande mål är att befolkningen på sikt 
ska öka till 20 000 invånare. Det kortsiktiga målet att be- 
folkningen ska öka med minst en procent per år. Fler och 
fler människor bor i Älmhults kommun. Befolkningen 
ökar för fjortonde året i rad och uppgår nu till 17 568. 

Folkmängdsutveckling

Ökningen under 2018 uppgick till 420 personer, vilket mot- 
svarar 2,4 procent. Befolkningstillväxten i Älmhults kom-
mun drivs först och främst av att det är fler som flyttar 
till kommunen än som flyttar från kommunen, ett positivt 
flyttnetto. Kommunens budgetmål för november uppgick 

till 17 384 invånare. Den demografiska utvecklingen har 
haft en stor påverkan på framförallt tekniska förvalt-
ningens kostverksamhet och inom utbildningsnämndens 
verksamheter. 

Befolkningsutveckling
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I kommunallagen fastställs att kommuner i budget ska 
ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Älmhults kommun har finansiella mål och 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Älmhults kommun har definierat god eko- 
nomisk hushållning i sitt styrsystem:

• Varje generation måste själv bära kostnaderna för den   
 service som den konsumerar. Detta innebär att ingen  
 generation ska behöva betala för det som en tidigare   
 generation förbrukat.

• Resultatet måste vara tillräckligt stort för att skapa   
 utrymme för investeringar samt ger ett nödvändigt  
 handlingsutrymme vid oförutsedda behov.

• Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att   
 medel från försäljning av anläggningstillgångar an- 
 vänds för att återbetala lån eller återinvestera i nya  
 anläggningstillgångar.

Finansiellt perspektiv  
Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunen 
ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. 
Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges när 
och på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Rea-
lisationsvinster får inte räknas med i resultatet. 

Enligt kommunallagen får kommunen reservera medel 
i en resultatutjämningsreserv, som får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsva-
rar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller 
den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger två procent av skatteintäkterna, de generella 
statsbidragen och kommunalekonomisk utjämning.

Efter justering för realisationsvinster uppgår kommunens 
resultat efter balanskravsjusteringar till 55,7 mkr och 
kommunens balanskravsresultat uppgår till 19,5 mkr.

 
Balanskravsavstämning, mkr 2018

Årets resultat 57,4

Reducering av samtliga realisationsvinster 1,7

Vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0

Vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 55,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 36,2

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat 19,5

 
Balanskravet i sig är dock inte tillräckligt för att anses 
som god ekonomisk hushållning. Älmhults kommun har 
ett finansiellt mål som är att årets resultat ska vara minst 
1 procent av skatteintäkter, bidrag och utjämning. Årets 
resultat på 57,4 mkr motsvarar 5,9 procent. 

Årets resultat 

Nämnderna samt politisk organisation redovisar totalt ett 
överskott gentemot budget med 9,4 mkr vilket motsva-
rar 1,1 procent. Störst överskott redovisar utbildnings-
nämnden motsvarande 8,2 mkr, miljö- och byggnämnden 
3,5 mkr och kultur- och fritidsnämnden vars överskott 
uppgick till 1,7 mkr samt politisk verksamhet 1,2 mkr. 
Underskott inom socialnämnden 2,2 mkr och tekniska 
förvaltningen 3,1 mkr. Avvikelserna analyseras under 
respektive nämndsavsnitt.

God ekonomisk hushållning
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RUR, mkr 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Årets resultat 57,4 31,7 13,5 9,3 6,9 8,0

Balanskravsresultat 19,5 26,9 13,5 8,2 6,9 7,9

1 procent av skatter och 
generella bidrag
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7,9
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Årets reservering till RUR 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerad RUR 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fokusområde ”Kan”  
– Att göra det möjligt att bo i Älmhults kommun!

En ökad bostadsproduktion är fortsatt ett av de viktigaste 
områdena för Älmhults kommun att arbeta med. Under 
senare år har det varit ett stort fokus men ledtiderna är 
långa. Arbete med nya planer har åtföljts av projekte-
ring samt exploatering av nya områden. Under 2018 nås 
inte målet om 100 nya bostäder i kommunen men om vi 
blickar framåt över de närmast kommande tre åren kom-
mer färdigställandet av nya bostäder överstiga målbilden. 
Flera privata aktörer är nu inne på vår bostadsmarknad 
och ytterligare är på väg in. Planberedskapen är fortsatt 
hög men samtidigt måste fler planer fram i efterfrågade 
områden. 

Sysselsättningen och antalet arbetstillfällen i kommunen 
fortsätter att öka kraftigt. IKEA-koncernen är den domi-
nerande kraften i detta men det är viktigt att framhålla att 
även det övriga näringslivet har en bra utveckling. Utifrån 
ett diversifieringsperspektiv är detta mycket positivt, det 
finns en styrka i att näringslivet i kommunen har flera ben 
att stå på.

Genom att södra stambanan går igenom Älmhult har vi 
ur ett infrastrukturperspektiv bättre förutsättningar än 
många andra kommuner. Samtidigt är vi mer beroende av 
goda kommunikationer än många andra beroende av att 
ett multinationellt företag med specifika kompetensbehov 
är verksamma i vår kommun med cirka 17 500 invånare. 
Inpendling av arbetskraft är och kommer fortsatt att vara 
en viktig förutsättning. I skenet av detta är, trots stam-
banan, infrastrukturen vad gäller järnväg inte tillräckligt 
bra. Störningar samt alltför hög beläggningsgrad på 
stambanan gör att kommunikationerna måste förbättras. 

På kort sikt är det därför avgörande att underhållsarbete 
på stambana genomförs så snart som möjligt. I det längre 
perspektivet är byggnation av nya spår en nödvändighet. 
För Älmhults kommuns vidkommande är det därför av 
högsta prioritet att verka för att ny höghastighetsjärn-
väg byggs, att sträckan Lund – Hässleholm genomförs 
så tidigt som möjligt samt att nästa etapp efter detta är 
Hässleholm – Älmhult.   

Arbetet med en ny stadsdel i Älmhult har påbörjats. Västra 
Bökhult, etapp 1, är färdigställt och byggnationen av bo-
städer har påbörjats. Inflyttning av etapp 2 beräknas ske 
under 2021.

En avsiktsförklaring och ett markanvisningsavtal med 
ett företag som ska bygga förskola i Västra Bökhult, med 
åtta avdelningar samt driva denna som en friförskola, är 
klart. Markanvisningsavtalet avser bostadsbyggande i 
samma område.

Genomförandet av ny simhall är igång. Aktivitetsbassäng, 
bubbelpool, 25-meters bassäng och barnland – Haganäs-
badet kommer att renoveras till en helt ny simhall. För 
att klara framtidens befolkningsmängd kommer Älmhults 
vattenverk att byggas ut de kommande åren, med start 
under hösten 2018. Det nya vattenverket byggs för att 
klara dricksvattenförsörjningen för Älmhult år 2050.

Under de närmaste åren kommer ett starkt fokus att 
riktas på förädlingsprojektet med ytterligare energi- och 
fastighetseffektiviseringar enligt lokalförsörjningsplanens 
inriktning.

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 procent 
per år 11 268 10 903  

Antalet nyetablerade företag 76 75  

Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska 
byggas varje år. 64 100  

Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad energiför-
brukning per kvm total bruksarea, BRA 134 138  

= Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 
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Fokusområde ”Vill”  
– Att göra det attraktivt att bo i Älmhults kommun!

Arbetet med tillskapande av bostäder i särskilt attraktiva 
lägen har fortsatt varit i fokus. Planeringsarbete för bo-
ende i centrala lägen startades igång under året och även 
planeringsarbetet för tillskapande av nya boendemiljöer 
riktade mot äldre drogs igång. Någonstans runt år 2020 
kommer de första konkreta resultaten av detta arbete att 
synas. 

Centrumutvecklingsarbetet har fortsatt och ombyggnatio-
nen av Esplanaden var färdigt under hösten. Det har arbe-
tats mycket med framtagande av förslag till utformningen 
av torget i Älmhult vilket även berör stationsområdet. 

Inom miljöområdet har implementerandet av kemikalie-
smart förskola påbörjats. Solcellstak har färdigställt och 
det kommer framgent att bli fler sådana i syfte att reali-
sera omställningen till ett mer hållbart energianvändande.   

Den nya sporthallen vid Haganäsområdet uppfördes till 
de största delarna under året. Uppstarten av IB (Inter-
nationella skolans gymnasienivå) blev en stor succé med 
mer än tre gånger så många sökande som förväntat. Detta 
innebär att i Älmhults kommun kan vi nu erbjuda hela 
skolgången i internationell skola från förskola till gym- 
nasium.  
  

Älmhults första Kulturnatta genomfördes under hösten. 
En rad olika aktörer samt inte minst invånare i kommu-
nen bidrog till att skapa en innehållsrik och varierande 
kväll. Evenemanget har utvärderats och blev mycket 
uppskattat. Kommunen har därför som tydlig ambition 
att fortsätta med detta evenemang även kommande år.

Frågan om ny höghastighetsjärnväg är ännu inte beslutad 
av regeringen. Älmhults kommun har lagt ner mycket 
analys- och lobbyarbete dels för stationsläge i Älmhult 
men även för att sträckningen Lund-Hässleholm ska kom-
ma till stånd så snart som möjligt. Sistnämnda sträcka är 
av största betydelse för Älmhults kommun då den idag 
utgör en flaskhals för resandet till och från kommunen. 
Regeringen väntas fatta beslut om ny infrastrukturplan 
under våren 2018 där även frågan om ny höghastighets-
järnväg behandlas. Gällande järnvägsfrågor är även den 
så kallade sydostlänken viktig för kommunen.  

Älmhults kommun har under året arbetat intensivt med 
att möte de ökade behoven och efterfrågan av hjälp ge-
nom välfärdsteknik som exempelvis trygghetskamera. En 
välfärdsmässa arrangerades av socialförvaltningen som 
blev välbesökt och gav många nya tankar kring hur arbe-
tet med tekniken ska utvecklas framgent. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Kommunen ska ha ständig planberedskap för bostäder 600 500  

Förbättrad ranking enligt Aktuell hållbarhetsmätning 121 < 196  

Andelen föräldrar som upplever att förskolan erbjuder en trygg och 
god pedagogisk miljö 92 % 93 %  

Betygsmedelvärdet i årskurs 9 i de kommunala skolorna år 2020 ska 
vara minst 230 poäng 210,0 225,0  

= Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 
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Fokusområde ”Vet”  
– Människor måste veta att det är möjligt och attraktivt att bo i Älmhult 

I arbetet med platsvarumärket ”Älmhult – Home of the 
Home” har tre filmer tagits fram: en riktad mot inflyttare, 
en besökarfilm och en film för näringslivet. Detta för att 
stärka Älmhults attraktivitet och  platsvarumärket ”Älm-
hult – Home of the Home”.  

Årets idrottskommun
Smålandsidrotten utser varje årets idrottskommun och för 
2017 blev det Älmhults kommun. Föreningar i Älmhult 
har jobbat med inkludering och mångfald, med stöd av 
kommunen. Därtill att man sedan länge driver en fram-
gångsrik idrottsskola och nu även har startat en fritids-
skola för nyanlända.

Turistinformation 
Turistinformationen har etablerat InfoPoints och en 
attraktivare webbplats som nu når fler besökare. Älmhults 
turistinformation är helårsöppen och ligger centralt  
i Älmhult på Stortorget 1. 

Fyra kommuner har tillsammans utarbetat ett paketerbju-
dande ”4 Fun” som testades under sommaren. ”4 Fun” 

innebär att en hel familj erbjuds inträde på fyra besöks-
mål, ett i vardera kommun: Ikea Museum i Älmhult, 
Lekomuseum i Osby, Smålandet i Markaryd och Sago-
museet i Ljungby. Erbjudandet riktar sig framför allt till 
barnfamiljer.

Event under året
Älmhultsfestivalen genomfördes i ny tappning – förlagd i 
centrum och gratis för alla – genomfördes i evenemanget 
"Världens hem".

Arrangemanget "Årets ljusby" och "Tusentals lyktor" 
genomfördes för första gången i kommunen.  Unikt konst-
projekt "Här & Där – konstnärer i hemvist" genomfördes 
i Älmhults kommun.

Kulturnatta - I oktober ordnades ”Kulturnatta” där lokala 
kulturutövare och föreningar inom många olika kultur-
områden lockade ut älmhultsborna och en del andra be-
sökare denna oktoberkväll.

Pride 2018 gästades av Thomas Sekelius. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult, andel* - 75 - -

Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete 
och samverkan med strategiskt viktiga samarbetsparter, andel 100 100  

* Ingen mätning gjord under 2018 då medborgarenkäten genomförs varannat år

= Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 
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Fokusområde ”Ekonomi”  

Gasa och bromsa samtidigt
I kommunens styrsystem finns regler för hur hantering av 
avvikelser ska ske mot budgeten. Budgetföljsamheten har 
varit god under året där flertalet nämnder uppvisar ett 
ekonomiskt överskott, förutom socialnämnden, tekniska 
förvaltningen, överförmyndarnämnden och den gemen-
samma nämnden som har ett mindre underskott.

För Älmhults kommun är en ökad befolkning det över-
gripande målet. En ökad befolkning möjliggör ökade 
satsningar och nya investeringar. Befolkningstillväxten 
under 2018 har överstigit den befolkningsprognos som 
budgeten vilade på, vilket under året haft en stor påverkan 
på framförallt utbildningsnämnden och tekniska förvalt-
ningens kostverksamhet. Utbildningsnämnden har hante-
rat utmaningen på ett bra sätt och genererar ett positivt 
ekonomiskt resultat på drygt 8,0 mkr.

Investeringsbehovet inom kommunkoncernen är högt. 
Den totala investeringsbudgeten för kommunen under 
mandatperioden 2015–2018 är reviderad från ursprung-
liga 715 mkr till 994 mkr.

Styrning
En styrning med ”God ekonomisk hushållning” innebär 
att kommunen bör eftersträva ett tillräckligt stort över-
skott så att man kan finansiera sina investeringar utan att 
behöva låna nya pengar. Kommunens resultat för 2018 
överstiger uppsatt överskottsmål. Kommunens skattesats 
är låg i förhållande till andra kommuner. 

Kommunens strategiska nyckeltal innebär att kommunen 
kan följa utvecklingen av de viktigaste nyckeltalen som 
ger signaler om kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet. 
Kommunfullmäktige har beslutat om acceptabla värden 
och på så sätt kan åtgärder vidtas och särskilda mål for-
muleras då värden underskrids. Kommunen är sedan flera 
år tillbaka med i jämförelsen ”Kvalitet i korthet”.

Under året har kommunledningen arbetat med att revide-
ra styrmodellen och den övergripande verksamhetsplanen 
för ledning och styrning genomförts liksom riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. Översyn av reglementen för 
kommunstyrelse, nämnder och revisorer har behandlats.

Uppföljning
Under året har den månatliga rapporteringen kanaliserats 
via kommunens beslutssystem Hypergene, för att skapa 
den enhetlighet och effektivitet som eftersträvats. Under 
2018 har måluppföljningen i verksamheterna skett genom 
Hypergene.

Resultatmålen följs upp i samband med medarbetarenkä-
ten som genomförs vartannat år. Senaste uppföljningen 
genomfördes i november 2017. Kommunen ligger i paritet 
med kommunstyrelsens uppsatta resultatmål gällande 
medarbetarnas kännedom om kommunens övergripande 
mål och fokusområden men ligger lite sämre gällande 
egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuellt 
läge. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Minst 90 procent av kommunens medarbetare ska känna till kommunens 
övergripande mål och fokusområden. *

- 90 % - -

Minst 90 procent av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens 
ekonomiska förutsättningar och aktuella läge. *

- 90 % - -

* Ingen mätning gjord 2018. Medarbetarenkäten genomförs varannat år.



= Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 
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Fokusområde ”Medarbetare”  

Uppdrag
Chefsuppdraget har under året omarbetats för att bli 
tydligare både avseende uppdraget och det stöd och den 
utveckling som chefen kan förvänta sig. Chefsdagarna har 
använts till påfyllnad för cheferna. En av aktiviteterna har 
varit en föreläsning kring rollfördelning tjänstepersoner 
och förtroendevalda. Även ett seminarium om otillåten 
påverkan och jäv. 

En del teamaktiviteter har genomförts för att stärka 
arbetslagen. Några chefsgrupper har också genomfört 
aktiviteter för att stärka samarbetet och ledarskapet. 

Förmåga
Utmaningen med kompetensförsörjning är fortsatt stor. 
Älmhults kommun växer och vi har alltså behov av 
ännu fler utbildade medarbetare. Inom skola och för-
skola märks detta tydligast då här skett en utökning av 
verksamheten. Nya befattningar har tillkommit såsom 
heltidsmentorer som provats på några av skolorna i 
kommunen. Kompetensförsörjning till vård och omsorg 
har blivit allt svårare och ett fortsatt lågt intresse för 
omvårdnadsprogrammet aviserar att det inte kommer att 
bli lättare. Kommunen är sedan flera år ansluten till vård 
och omsorgscollege. Förändring i arbetssätt och organi-
sationsförändringar har gjorts för att klara uppdraget. 
Sammanslagning och geografisk utgångspunkt av Hem-
tjänst har genomförts. Det är en något större utmaning att 

kompetensförsörja verksamheter utanför tätorten och där 
kollektivtrafik saknas.  

Ytterligare sju chefer har genomgått UGL under 2018. 
Det innebär att 50 av de chefer som är anställda i Älm-
hults kommun har gått utbildningen. Utbildningar för 
chefer har genomförts inom personalområdet bland annat 
arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering. Utbildning har 
också genomförts för de stödsystem som införts. Eko-
nomienheten har genomfört utbildningar inom området 
ekonomi. 

Omfattande kompetensutvecklingsinsatser kopplat till 
verksamheten har respektive förvaltning ansvarat för.

Förhållningssätt  
Värdegrundsfrågorna har en central plats i den gemen-
samma introduktionen för nyanställda och de skall också 
finnas med i rekryteringsarbetet. Värdegrunden väger också 
tungt vid lönesättning och finns inbakat i lönekriterierna.

Tillväxten i kommunen medför att det tillkommer nya 
arbetsplatser, nya medarbetare och nya grupper. Det ställer 
stora krav på organisationen och med engagerade chefer 
och medarbetare utvecklas vi ständigt. Inställning till för-
ändring och ständig utveckling är något som vi kontinuer-
ligt måste arbeta med i hela kommunen. En modell för hur 
man kan förbereda för förändring har tagits fram.

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Alla direktadresserad e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn 96 100  

Alla kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när 
de kontaktar kommunens anställda. 84 100  

Samtliga kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag. * - 100 - -

Samtliga medarbetare ska känna till kommunens värdegrund. * - 100 - -

Minst 90 procent av medarbetarna ska kunna rekommendera  
kommunen som arbetsgivare. * - 90

 
- -

* Ingen mätning gjord 2018. Medarbetarenkäten genomförs varannat år.

= Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 
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Attraktiv arbetsgivare
Arbetet med arbetsgivarvarumärket slutförts under senare 
del av året. En rapport kommer att läggas fram i början 
av 2019 och därefter tar en ny fas i arbetet vid. Fokus-
grupper, enkäter och analys av befintliga policyer ligger 
till grund för rapporten.

Det ESF projekt som kommunen ansökte om blev beviljat 
och under hösten startade ”Bryta trenden” upp. Projektet 
är inriktat på att få igång ett hälsofrämjande arbete riktat 
till de grupperna inom den kommunala verksamheten med 
högst sjuktal. Projektet kommer att pågå under 2018 och 
2019. Arbetet är i igång men det är en stor utmaning att 
få till aktiviteterna då vi periodvis haft ett svårt beman-
ningsläge. 

Alla anställda har möjlighet att få viss ersättning för egna  
motionsaktiviteter, så kallad friskvårdspeng. Under året 
använde sig 435 medarbetare av möjligheten. Totalt beta-
lades 501 617 kr ut.  Grunden för friskvårdspengen är de 
aktiviteter som skatteverket godkänner. 

Sjuktalen har planat ut men fortfarande finns variationer 
mellan förvaltningarna och kvinnors sjuktal är högre än 
mäns. 

2018 har 110 medarbetare valt att nyttja möjligheten att 
byta semesterdagtillägget mot ledig tid. Jämfört med 2017 
är det en minskning med 11 personer. 

19 medarbetare har valt att stanna kvar i tjänst efter att 
de fyllt 65 år. Vi ser detta som ett tecken på att de trivs i 
sitt uppdrag och vill fortsätta bidra även efter att de fyllt 
65 år och kan välja att gå i pension.

Under 2018 har totalt 506 tjänster annonserats ut, varav 
178 var tidsbegränsade anställningar och 328 tillsvidare-
anställningar. Utbildningsförvaltningen har haft flest ut- 
annonserade tjänster, 185 tillsvidareanställningar och 69 
tidsbegränsade anställningar. Därefter kom socialförvalt-
ningen med 97 tillsvidareanställningar och 89 tidsbegrän-
sade anställningar.

Totalt fick Älmhults kommun in 4 310 ansökningar varav 
1 336 män, 994 kvinnor och 178 som inte uppgivit kön.

Inför sommaren 2018 anställdes ett flertal vikarier inom 
vård och omsorg, uppskattningsvis 100 sommaranställ-
ningar. Feriearbete riktade till ungdomar skrivna i Älm-
hults kommun anordnades under sommarlovet och cirka 
150 ungdomar feriearbetade under tre veckor. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

1. Analysera, ta fram förslag på investeringar där externa 
aktörer kan medverka till investeringar i kommunen (till 
exempel bostäder, kommunala lokaler), för att minska 
kommunens lånebörda. Älmhult ska vara trygg kommun 
för kommuninvånarna, där man med en stabil ekonomi 
skapar långsiktig finansiering av verksamheterna. Da- 
gens generationer måste vara ansvarstagande inför 
kommande generationer, det vill säga att varje genera-
tion ska bära sina egna kostnader. 

Kommentarer:  
En avsiktsförklaring och ett markanvisningsavtal med ett företag som 
ska bygga förskola i Västra Bökhult, med åtta avdelningar samt driva 
denna som en friförskola, är klart. Markanvisningsavtalet avser bostads-
byggande i samma område. 

En avsiktsförklaring och ett markanvisningsavtal har träffats med BoK-
lok om byggnation av hyreslägenheter och ”trygghetsboende” i anslut-
ning till äldreboendet Almgården på den så kallade Hvita Korset-tomten.

En avsiktsförklaring har träffats med Bostads AB Sydkusten där de ut-
talar en vilja ”att tydligare etablera sig i Älmhults kommun och aktivt 
bidra till en positiv utveckling av kommunen. Bolaget deltar i utveckling-
en av Älmhults kommun dels genom att bedriva ett aktivt ägarskap och 
lokalt baserad förvaltning av sitt befintliga bostadsbestånd, dels genom 
att engagera sig i kommunens utveckling i stort som till exempel att delta 
i arbetsgruppen för centrumutveckling. Bolaget avser också framöver att 
komplettera sitt bostadsbestånd genom nybyggnation i anslutning till de 
bostäder man redan äger”.

Kontakter har tagits med ytterligare intressenter om att engagera sig i 
byggande av lägenheter och LSS-boende.

En dialog har förts under hösten 2018 med en stor byggentreprenör som 
är intresserad av att bygga äldreboende och bostäder i Älmhult.

Kommunledningsförvaltningen fortsätter att sondera möjliga externa ak-
törer såväl vad gäller att bygga bostäder som att bygga lokaler och driva 
verksamheter som grundskola, äldreboenden, LSS-boenden med mera. 
 

2. Utarbeta former och riktlinjer för att kunna införa fler 
intraprenader, självstyrande grupper eller motsvarande. 
Kommunchefen ska även ta fram förslag på vem/vilka 
i kommunens förvaltning som ska ha ett ansvar för att 
informera och stödja personalgrupper som vill starta en 
sådan verksamhet. Varje fråga om alternativ drift ska 
vara färdigbehandlad inom sex månader.

Kommentar:  
Beslut om intraprenad har fattats för äldreboendet Solgården i Göteryd 
där ett avtal har skrivits med arbetslaget vid boendet. Intraprenaden 
kommer att starta den 1 september 2018.  Ett ärende med förslag till 
nya riktlinjer för att driva verksamhet på intraprenad kommer upp för 
politiskt beslut under våren 2019.

3. Analysera och föreslå vilka verksamheter inom res-
pektive förvaltning som skulle kunna konkurrensutsät-
tas (till exempel genom entreprenader) samt vilka funk-
tioner som bör drivas enligt internt köp- och säljsystem. 

Kommentar:  
Samtliga förvaltningar har gått genom sina verksamheter och en första 
sammanställning för hela kommunen har gjorts. En dialog kommer att 
föras med kommunstyrelsen om hur uppdraget ska presenteras.

4. Se över interna processer för att förbättra service till 
företag och byggföretag/fastighetsförvaltare.

Kommentar:  
Arbetet är påbörjat där avsikten är att utifrån idén om ”rätt väg in” 
underlätta för till exempel ett företag som vill etablera eller utveckla sin 
verksamhet. Att olika tjänstemän lär sig mera om varandras verksamhe-
ter, regelverk och förutsättningar ingår också i tankarna, liksom att i ett 
tidigt skede involvera alla tjänstemän som en näringsidkare kommer att 
möta under sin process i ett ärende (till exempel exploateringsansvarig, 
planarkitekt, bygglovsinspektör, handläggare av strandskyddsdispenser, 
alkoholhandläggare, miljöinspektör med flera). Näringslivssamordnaren 
och miljö- och byggchefen är ansvariga för arbetet. Under 2019 kommer 
kommunen att gå in i ett utvecklingsarbete som heter ”förenkla helt 
enkelt” enligt en modell som Sveriges kommuner och Landsting arbetat 
fram och som visat sig ger positiva effekter för näringslivet i kontakterna 
med kommunen.

5. I samband med höstens genomgång av investerings-
budgeten måste också en genomgång av befintligt ut- 
rymme för strategiska investeringar gås igenom så att 
tillkommande strategiska investeringar inte tar resurser 
från befintlig verksamhet. 

Kommentar:  
Kommunfullmäktige mottog kommunchefens redovisning av effekter på 
kommande investeringsbudget med anledning av begärda budgetäskan-
den vid sammanträde den 23 april 2018.

6. En av de allra viktigaste utmaningarna nu och kom-
mande år är att klara av en bra integration för våra nya 
svenskar. Det förvaltningsövergripande samarbetet 
måste öka. Alla verksamheter har ett ansvar inom sina 
respektive område och därför bör uppdraget ses över för 
samtliga förvaltningar. Det bör också tydligt framgå hur 
KLF:s ansvar för samordning ska utövas.

Kommentar:  
Arbetet har nyligen påbörjats. Samtliga budgeteffektiviseringar inom kom- 
munledningsförvaltningen är verkställda och bemanning och arbetsupp-
gifter är klargjorda i samband med att ny organisation trädde i kraft 
2018-05-01. Ett arbetssätt som tillgodoser såväl krav på samordning 
som kommunstyrelsens krav på styrning ska arbetas fram tillsammans 
med förvaltningarna. Utgångsläget är en halvering av resurserna jämfört 
med föregående år vilket gör det nödvändigt att renodla integrations-
samordnarens roll då denna med nödvändighet måste inriktas på sam-
ordning och strategiskt arbete. Allt operativt arbete förväntas istället ske 
ute i respektive förvaltning. 

7. Förändra budgetarbetet så att analys och standard-
kostnader ger grund för ett nytt budgettänkande.

Kommentar:  
KS beslutade 2018-08-14 om att ge kommunchefen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till reviderad policy och övergripande verksamhetsplan 
för ledning och styrning och återkomma senast till kommunstyrelsen 4 
september 2018. En workshop genomfördes den 21 augusti där repre-
sentanter för samtliga partier var inbjudna och resultatet av denna ledde 
fram till en ny policy för ledning och styrning som kommunfullmäktige 
också fattat beslut om. I den nya policyn läggs stor vikt vid analys, 
standardkostnader och andra nyckeltal som blir en naturlig del i nya 
budgetprocessen.
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Strategiska nyckeltal

Definition  Senaste 
mätning

Resultat 
Älmhult

Genom-
snitt  
kom-
mun

Accep-
tabelt 
värde

Befolkning och hälsa

Ohälsotal kommunens invånare Mått på antalet utbetalade ersättningsdagar 
från svenska Försäkringskassan, per person 
och år

2018 20,8 24,7 Max 25

Arbete och företag

Ungdomsarbetslöshet 18–24 år, procent Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd, andel av befolkningen

dec-18 12,9 8,7 Max 
10,0

Arbetslöshet, utrikes födda 16–64 år, procent Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd, andel av befolkningen

dec-18 24,2 20,0 12,0

Trygghet, säkerhet

Hur trygga känner sig medborgarna? Trygghetsindex 2017 58 57 60

Utbildning

Grundskola:

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9, kronor 2017 440 440 360

Andel i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkespro-
gram inom gymnasieskolan, procent

Lägsta form av behörighet 2018 80,8 84 85

Gymnasieskola:

Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet 
till universitetet inom tre år, procent

2018 54,3 48,8 90

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis 
inom 4 år, procent

2018 81,7 78,2 75

Individ- och familjeomsorg

Andel biståndsmottagare inom befolkningen, procent 2018 3,9 4,2 3,5

Äldreomsorg

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, procent 
nöjda

Hur stor andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst, procent

2018 87 91 90

Hur många olika vårdare som besöker en person 
med hemtjänst under 14 dagar?

2018 12 15 15

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg Hur stor andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sitt särskilda boende, procent

2018 80 82 81

Delaktighet och inflytande

Inflytande på kommunen, index 1–100 2017 39 40 Minst 
40

Miljö

Kommunens byggnader, andel förnybar (både el och 
värme) energi, procent

2017 91,5 - 88

Standardkostnadsjämförelser verksamheter - Avvikelser mot standardkostnad, procent

Förskola 2017 -7,8 2,5 -

Fritidshem 2017 -5,0 2,2 -

Grundskola 2017 -8,1 2,9 -

Gymnasieskola 2017 10,6 3,4 -

Individ- och familjeomsorg 2017 -6,1 8,7 -

Äldreomsorg 2017 5,9 2,4 -

LSS 2017 -11,6 -1,2 -

Mål som blivit uppfyllda Delvis uppfyllda Inte uppfyllda
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Kommunens Kvalitet i Korthet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför kva- 
litetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
Syftet med projektet är:

• Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten   
 på den service som kommunen tillhandahåller

• Ge ett underlag för dialog mellan kommuninvånare   
 och politiker om kommunens resultat

• Ge ett underlag för en del av styrningen och verksam  
 hetsutvecklingen i kommunen

KKiK består av ett 40-tal mått som är indelade i tre olika 
områden: barn och unga, stöd och omsorg  samt samhälle 
och miljö.

Nedan presenteras resultatet för 2016–2018. För vissa 
mått finns inte resultat för 2018 ännu utan 2017 är det 
senaste. Färgerna markerar i vilken grupp av kommuner 
Älmhult befinner sig. Färgsättningen visar om man har 
bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte 
om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga 
resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att 
resultatet egentligen är bra (och vice versa).

2016 2017 2018

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (procent) 93 95 92

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,6 5,6

Kostnad förskola, kronor/inskrivet barn 132 497 132 074

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (procent)

86 86 75

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (procent) 90,8 79,9 83,7

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent) 84,1 72,5 77,1

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, antal (procent) 42,5 54,0

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (procent) 74,5 72.2

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kronor/elev 99 877 103 320

Gymnasieelever med examen inom fyra år, kommunala skolor, andel (procent) 75,8 74,3 67,6

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kronor/elev 145 726 142 910

BARN OCH UNGA
 

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en 
prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser ut-
bildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till 
barn och unga inom kultur- och fritid och barn och unga i 
behov av stöd och omsorg. Syftet med nyckeltalen inom 
området är att:
• få kunskap om kommunens förmåga att planera till-  
 gång till förskoleplatser i förhållande till behov.

• ge kunskap om kommunens resultat inom skolan,   
 samt få kunskap om elevernas känsla av trygghet i   
 skolan

• ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i års-  

 kurs 3 når i ämnena svenska, inklusive svenska som 
  andraspråk (nyckeltalet är även värdefullt ur integra-  
 tionsaspekt då svenska som andraspråk ingår).

• ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6.

• få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar skolan   
 som helhet.

• ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden per   
 grundskoleelev som är folkbokförd i kommunen.

• ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbild-  
 ningar som finns i kommunens gymnasieskolor.

• ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymna-  
 sieelev som är folkbokförd i kommunen.

 

Bästa 25 % Mittersta 50 %   Sämsta 25 %  Ingen data 

Kommentarer:  
Andel som får förskoleplats på önskat datum ligger kvar på en väldigt 
hög nivå och de övriga väntar i snitt endast tre dagar. Med antalet barn 
per personal inom förskola avses den schemalagda personaltätheten. 
Inom KKiK har tidigare mätts även den faktiska personalbemanningen 
utifrån närvaro. De undersökningarna visar ofta att det brukar vara ett 
barn färre per personal jämfört med schema.

Resultaten inom grund- och gymnasieskolan avser elever inom kom-
munens skolor, undantag är kostnad per elev som gäller folkbokförda 
elever i Älmhults kommun. Det är fler elever i årskurs 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (83,7 procent) jämfört med föregående, 
men resultatet ligger under riket 88,7 procent. Andelen gymnasieelever 
med examen inom fyra år (67,6 procent) har minskat jämfört med före-
gående år. Snittet i riket uppgår till (70,5 procent).
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STÖD OCH OMSORG
 

Området stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper 
av medborgare som behöver service av specifika verk-
samheter utifrån specifika behov. Syftet med nyckeltalen 
inom området är att:

• få kunskap om hur brukare inom individ- och familje- 
 omsorgen ser på det stöd de erhållit av socialtjänsten.

• få kunskap om hur många brukare som kommit ut i   
 varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten.

• få en överblick av kostnaderna inom individ- och fa- 
 miljeomsorgen för att kunna jämföra kostnader med   
 liknande kommuner.

• ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns   
 inom LSS grupp och serviceboende som är finansierade  
 av kommunen.

• få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frå- 
 gan om inflytande är av särskild vikt för personer med   
 kognitiva funktionsvariationer.

• få en överblick över kostnaden inom verksamheterna   
 som ger stöd till personer med funktionsnedsättning.

• ge kunskap om kommunens förmåga att planera till  
 gång till platser i förhållande till behov (det vill säga  
 kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid).

• få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av   
 personalkontinuitet för äldre med behov av omsorg i   
 hemmet.

• ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån  
 en uppsättning delnyckeltal - sammantaget ger de en   
 resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för  
 kommunens särskilda boenden.

• ta reda på hur de äldre värderar sitt boende och sin   
 hemtjänst.

• få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens   
 verksamheter.

2016 2017 2018

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (procent) 92 81

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (procent) 87 75

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare 2 408 2 814

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS & 9.9, medelvärde

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (procent) av maxpoäng 90 98 98

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (procent) 59 67 63

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt SFB, kronor/invånare 4 539 4 692

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 49 31 76

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 11 12

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (procent) av maxpoäng 56 67 63

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (procent) 89 69 80

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (procent) 92 93 87

Kostnad äldreomsorg, kronor/invånare 80+ 213 357 226 838

 

Bästa 25 % Mittersta 50 %   Sämsta 25 %  Ingen data 

Kommentarer:  
Jämfört med tidigare år har nöjdheten marginellt sjunkit inom hemtjäns-
ten men liten ökning inom särskilda boenden. Generellt så är nöjdheten 
i kommunerna högre i hemtjänsten än på särskilda boenden. I Älmhult 
är 80 procent nöjda på särskilda boenden medan 87 procent inom hem-
tjänst är nöjda. Väntetiden för plats på särskilt boende i Älmhult har 
ökat jämfört med mätningen 2017 och är 23 dagar högre än medel. 

SCB:s medborgarundersökning mäter den upplevda tryggheten och 
kommunerna mäter antalet vårdare per brukare i hemtjänst och perso-
naltäthet inom förskola. En hemtjänsttagare som har minst två insatser 
per dag möter i snitt 12 olika personer under två veckor. Antalet har 
varit stabilt över åren och innebär att Älmhult tillhör de 25 procent av 
kommunerna med högst personalkontinuitet. 
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SAMHÄLLE OCH MILJÖ
 

Samhälle och miljö är ett brett område. Nyckeltal inom 
information, delaktighet, kultur- och fritid, tekniska 
verksamheter samt miljöområdet är under bearbetning 
och förhoppningsvis kan området utvidgas under 2019. 
Syftet med nyckeltalen inom området är att:

• ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser   
 svarstider via epost. 
 
• att ge kunskap om tillgängligheten på den information  
 som kommunen ger tillmedborgarna via telefon. 
 
• ge kunskap om medborgarnas intresse och engage-  
 mang att delta i val. 
 

• få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin   
 verksamhet för att kunna nå ut med servicen på hu- 
 vudbiblioteket. 
• visa hur etableringen av nyanlända fungerar i kom- 
 munen. 
 
• ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kom-  
 munen om hur de upplever den kommunala servicen. 
 
• redovisa kommunens arbete för att minska användning  
 av ändliga resurser och öka återvinningsgraden. 
 
• redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom   
 användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla   
 fordon i den egna organisationen. 
 
• att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn.

2016 2017 2018

Andel som får svar på e-post inom en dag, (procent) 84 85

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (procent) 43 46 65

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (procent) 74 76 76

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (procent) 82,7 82,7 83,2

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 50 48

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera,  
andel (procent)

- -

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (procent) 33 18

Företagsklimat enligt PJ (Insikt) – Totalt, NKI - 76

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (procent) - 30

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, (procent) 58,7 41,6 38,8

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (procent) 32 33

 

Bästa 25 % Mittersta 50 %   Sämsta 25 %  Ingen data 

Kommentarer:  
För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post har sedan flera år ett 
externt företag anlitats. Företaget ringer och skickar e-post om enkla 
frågor. Vid telefonuppringning gör företaget även en bedömning av be-
mötandet. Svar på e-post ligger kvar på ett bra resultat medan tillgäng-
lighet på telefon och bemötande visar sämre resultat.

Företagarnas helhetsbedömning (NKI) av servicen i myndighetsutöv-
ningen (skala 0-100) uppgår till 76, vilket är bland de 25 procent av 
kommunerna med högst resultat. Andelen ekologiska livsmedel uppgår 
till drygt 30 procent. Medel bland kommunerna har ökat marginellt från 
27 procent till 29 procent mellan åren. Ett fåtal har över 50 procent.

 

Bästa 25 % Mittersta 50 %   Sämsta 25 %  Ingen data
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 Ekonomisk analys

Sverige och kommunernas ekonomi  
Höstens Ekonomirapport 2018 från SKL (Sveriges Kom-
muner och Landsting) visar på dämpad tillväxt av skatte-
underlaget, ökade välfärdsbehov och stora utmaningar. 
Ekonomin har drivits av en stark internationell tillväxt som 
tillsammans med en försvagad krona påverkat svensk ex-
portsektor positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet 
har också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. 

Tecknen är många på att en försvagning av ekonomin är 
i på ingående. Den globala tillväxten håller på att växla 
ned till ett långsammare tempo, och byggandet har gått in 
i en betydligt långsammare fas. Den viktigaste faktorn för 
kommunernas och landstingens skatteintäkter, nämligen 
utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag kom-
mande år. Skälet till den långa perioden av starka skatte-
intäkter är inte bara återhämtningen efter finanskrisen i 
sig. Sysselsättningen har ökat snabbare än under tidigare 
konjunkturuppgångar. 

Kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, 
hittills främst från barn och unga men ännu inte så mycket 
från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat  
genom omfattande investeringar i förskolor, skolor, VA-
anläggningar med mera. Kommunernas ekonomi har under 
de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba 
ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora 
intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finans-
netto och omfattande ersättningar från staten för flykting-
mottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer 
även kommunernas ekonomi att försämras. 

Det finns exempel på reformer under 2019 där staten valt 
att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger 
ökade kostnader för reformerna utan medföljande finan-
siering. Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för 
likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder 
kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte 
minska. Risken finns att effektiviseringarna måste bli desto 
större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan 
göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin 
skolverksamhet.

Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022 
skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som 
nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31 miljar-
der, utan höjda statsbidrag. Tre frågor som har stor bety-
delse för de långsiktiga möjligheterna att hantera välfärdens 
utmaningar: Samsyn och samverkan mellan stat och kom-
munsektor. Det behövs bättre förutsättningar för välfärdens 
utveckling och finansiering. Ökad användning av ny teknik. 
En annan viktigt lösning i pusslet för att klara den framtida 
utmaningen är självklart också att förändra arbetssätt och 

arbetsmetoder genom att bland annat bättre utnyttja ny 
teknik och digitalisering. De närmaste årens demografiska 
utmaningar kommer att ställa högre krav på ett längre ar-
betsliv för att klara att finansiera och bemanna välfärden.

För Älmhults kommuns del finns det en igenkänningsfaktor 
i det som SKL skriver i sin rapport. Kommunen känner av 
trycket på att expandera verksamheterna för att möta det 
ökande välfärdsbehovet, likaså trycket på att investera i ny 
infrastruktur för kunna hantera den ökande populationen,  
konkurrensen om arbetskraft med pendlingsnära kommu-
ner känns av och inte minst det ökande gapet mellan kom-
munens intäkter och kostnader märks av under perioden 
fram till år 2020. 

Det är dock två delar som skiljer Älmhults kommun från 
flertalet likvärdiga kommuner som bör kunna ge kommu-
nen en liten fördel, det första är att Älmhults kommuns 
tillväxt till större andel består av familjer där medlemmarna 
i yrkesverksam ålder befinner sig i sysselsättning, och det 
andra är att skattekraften i kommunen är betydligt högre 
än genomsnittet. För att Älmhults kommun ska kunna han-
tera den framtida utmaningen är det troligtvis det recept 
som SKL framför som gäller även för kommunen, det vill 
säga en kombination av åtgärder bestående av effektivise-
ringar, nedprioriteringar och nya intäktskällor.

Kommunens ekonomiska läge kan beskrivas med hjälp av 
ett spindeldiagram i SKL:s databas Kolada (jämföraren) 
bestående av finansiella nyckeltal och ett som beskriver 
kostnadsläget i kommunens verksamheter. De finansiella 
nyckeltalen speglar kommunens ekonomiska läge på kort 
och på lång sikt. Diagrammet visar Älmhults kommuns 
förhållande till de 10 procent av kommunerna som har 
bäst respektive sämst resultat.

Kassalikviditet har försämrats jämfört med föregående år. 
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag 
har förbättrats. Självfinansieringsgraden för kommunens 
investeringar är fortsatt låg.

En bedömning av kommunens finansiella situation 
grundar sig på fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk 
och kontroll. På så sätt får man en bred, långsiktig insikt 

utifrån flera riskförhållanden samt en bedömning på 
kommunens förmåga att styra och kontrollera den  
ekonomiska utvecklingen.
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KOMMUNKONCERN
  I den sammanställda redovisningen ingår Älmhults kom-

mun och de kommunala bolag som bedrivs i företagsform 
och där kommunen har ett betydande ekonomiskt infly-
tande. Ägarstrukturen är följande: Elmen AB ägs till 100 
procent av Älmhults kommun. Elmen AB är moderbolag 
för Älmhultsbostäder AB, Näringsfastigheter AB, Hvita 
korset AB och ElmNet AB som ägs till 100 procent av  
Elmen AB. Elmen AB:s ägande i Älmhults Terminal AB 
utgör 51 procent. 

Sammanställd redo- 
visning, mkr

2018 2017 2016 2015 2014

Finansnetto -8,2 -12,3 -16,7 -16,3 -17,2

Årets resultat 136,2 61,4 14,0 8,6 -1,4

 

Eget kapital  801 665 603 589 577

Balansomslutning 2 590 2 363 2 233 1 829 1 631

Soliditet, % 31 28 27 32 35

 

Långfristiga skulder* 1 404 1 352 1 322 1 009 880

Anläggningstillgångar 2 252 2 173 1 884 1 713 1 534

Lånefinansieringsgrad, % 62 62 70 59 57

Skuldsättningsgrad, ggr 2,2 2,5 2,7 2,1 1,8

 

Likviditet, % 88 57 121 52 74

Omsättningstillgångar 339 191 348 116 92

Kortfristiga skulder 346 312 278 204 144

* Långfristiga och kortfristiga skulder är justerade.

Årets resultat 

Årets resultat i koncernen uppgår till 136,2 mkr vilket är 
en klar förbättring jämfört med föregående års resultat. 
Av kommunkoncernens resultat står Älmhults kommun 
för 57,4 mkr och bolagskoncernen för 78,8 mkr. Inom 
bolagskoncernen är det Älmhults bostäder AB, Älmhults 
Terminal AB och Hvita korset som genererar överskott 
medan övriga bolag redovisar negativa resultat.

Bolagens resultat är följande: Älmhults bostäder AB  
+88,6 mkr, Elmen AB -6,7 mkr, Älmhults näringsfastig- 

heter AB -0,8 mkr, ElmNet AB -0,7, Hvita korset AB  
+0,8 mkr och Älmhults Terminal AB +0,1 mkr. Utöver 
detta har en koncerneliminering genomförts på -2,5 mkr.

Fördjupad information om Älmhults kommuns och kon-
cernbolagens resultat återfinns längre fram i årsredovis-
ningen. 

Eget kapital 
Det egna kapitalet har ökat med 20,5 procent. Ökningen 
beror delvis på kommunkoncernens positiva resultat och 
reavinst på cirka 87 mkr. 

Finansnetto 
Finansnettot visar nettokostnaden för finansiering av till- 
gångar med lånat kapital. Det totala finansnettot har för-
bättrats till -8,2 mkr (-12,3 mkr). Förbättring beror på 
lägre räntor.

Balansomslutningen 
Koncernens balansomslutning har ökat med 10 procent  
(6 procent) till 2 590 mkr (2 363 mkr). Anläggningstill-
gångar utgör 87 procent av alla tillgångar. Anläggnings- 
tillgångarna har ökat med 4 procent till 2 252 mkr  
(2 173 mkr). Omsättningstillgångarna har ökat med  
78 procent till 339 mkr (191 mkr).

Soliditet 
Soliditet är ett mått som visar hur stor del av koncernens 
tillgångar som har finansierats med egna medel. Koncer-
nens soliditet uppgick till 31 procent (28 procent).

Lånefinansieringsgrad 
Lånefinansieringsgraden visar hur stor del av anläggnings-
tillgångarna som finansierats med hjälp av externa lån. 
Nyckeltalen visar att koncernens andel av långfristiga lån 
ligger kvar på samma nivå som föregående år 62 procent.

Under 2018 har banklånen inom koncernen ökat med  
51 mkr.
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Likviditeten 
Likviditeten är ett mått som visar betalningsförmåga på 
kort sikt, d.v.s. relationen mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Koncernens likviditet har ökat 
med 31 procentenheter till 81 procent (57 procent).

KOMMUN 
 
Resultat och kapacitet 
 

Årets resultat 
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 57,4 mkr. 
Det är 47,8 mkr mer än vad ursprungligen var budgeterat 
och 50,3 mkr bättre än den reviderade budgeten. Budget-
revideringen gjordes i samband med resultatregleringen 
0,5 mkr kommunledningsförvaltningen, 0,8 mkr för so-
cialnämnden samt framskjutet sparbeting inom tekniska 
nämnden 1,2 mkr. Ökat skatteunderlag, bättre så kallat 
finansnetto samt nämndernas resultat har bidragit till det 
positiva resultatet. 

Nämnderna redovisar ett överskott på totalt 9,4 mkr och 
bland nämnderna är det utbildningsnämnden,  kultur- och 
fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden samt politisk 
verksamhet som visar de största överskotten. Analys av 
respektive nämnds ekonomiska resultat återfinns under 
respektive nämnds rapportering längre fram i årsredovis-
ningen. 

Årets resultat innebär att det egna kapitalet ökar. Den 
finansiella målsättningen på 1 procent av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag har uppfyllts.

Årets resultat 2014–2018

Årets resultat, mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Budget årets resultat 7,1 -4,9 5,4 9,0 14,6

Årets resultat 57,4 31,7 13,5 9,0 6,9

   Varav nämndernas  
   avvikelse

 
9,4

 
14,5

 
12,4

-16,7

   Varav AFA-pengar 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0

   Varav finansering och 
   övrig avvikelse

 
48,0

 
17,2

 
1,1

 
18,9

 
23,5

Årets resultat/skatteintäkter 
och utjämningsbidrag (%)

 
5,9

 
3,5

 
1,6

 
1,2

 
0,9

 
Minskad kostnadsandel av skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag   
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hus- 
hållning är att det finns balans mellan intäkter och kost-
nader. Ett sätt att belysa utvecklingen är att analysera hur  
stor andel olika typer av återkommande kostnader tar i  
anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Redo-
visas en nettokostnadsandel under 100 procent har kom- 
munen en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter. Generellt brukar en andel på 97-98 procent be- 
traktas som god ekonomisk hushållning, eftersom då kla-
rar de flesta kommuner av att över en längre tidsperiod 
finansiera sina ersättningsinvesteringar och nödvändiga 
nyinvesteringar. 

Nettokostnadsandel, procent 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens nettokostnader 87,4 89,6 91,8 94,0 92,3

Avskrivningar 6,8 6,5 5,9 6,1 6,2

Nettokostnadsandel 94,2 96,1 97,7 100,1 98,5

Finansnetto 0,0 0,4 0,7 0,7 0,7

Nettokostnadsandel inklusive 
finansnetto

 
94,2

 
96,5

 
98,4

 
100,8

 
99,1

Den löpande verksamheten tog i anspråk 87,4 procent av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag under 2018, vilket är 
lägre än under tidigare år. Kommunens avskrivningar har 
ökat marginellt i jämförelse med 2016 och 2017. Finans-
nettot genererar mindre överskott till följd av låga räntor.  
 
Analys av intäkterna och kostnadernas utveckling   
Verksamhetens intäkter har ökat med 25,5 mkr (8,0 pro-
cent) mellan 2017 och 2018. Statsbidragen från skolverket 
och migrationsverket har ökat mellan åren. Bruttokostna-
den har ökat med 74,0 mkr till 1 199 mkr och verksam-
hetens nettokostnad ökat med 56,3 mkr (6,5 procent) till 
916,0 mkr. 

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter 8,0 2,0 25,0 19,0 6,0

Kostnader 6,9 4,4 8,0 7,0 3,0

Nettokostnad 6,5 6,3 4,9 4,0 2,0

Skatteintäkter in- 
klusive utjämning

 
8,8

 
8,0

 
5,3

 
2,0

 
3,0

0

10

20

30

40

50

60

20182017201620152014

57,4

31,7

13,5

9,0

Mkr

6,9

0

200

400

600

800

1000

1200 KommunKoncern

20182017201620152014

1325

400

937

Mkr

767

910

1222

710

500

810

1 274

184



29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2018 -

F
ö

rva
ltn

in
g

sberättelse

Personalkostnader har ökat med 55 mkr, vilket motsvarar 
7,8 procent. I kommunens verksamhet är personalkost-
naderna den största posten och är som andel av de totala 
kostnaderna 62 procent. Att lönekostnaderna ökade beror 
förutom på löneökningar på att antalet årsanställda ökat 
med 80 stycken. 

Utveckling av nettokostnaderna (+6,5 procent) är något 
lägre än utvecklingen av skatteintäkterna (+8,8 procent) 
Det är viktigt att förändringstakten av nettokostnaderna 
hålls på en lägre nivå än den för skatteintäkterna, för att 
kommunen ska kunna skapa ett bättre finansiellt resultat. 

Skattesats

Skattesats i kronor 2018 Älmhult Kronoberg Riket

Kommunalskatt 20,96 21,18 20,74

Total kommunalskatt exklusive 
kyrkoavgift och begravningsavgift 32,96 33,18 32,12

Den totala kommunalskatten exklusive kyrkoavgift för 
Älmhults kommun uppgick för 2018 till 32,96 kr, vilket 
var 0,84 kr högre än genomsnittet i riket och 0,22 kr lägre 
än genomsnittet i Kronobergs läns.

Snittet för kommunerna ligger på 20,70 kr år 2018, en 
smärre minskning med jämfört med 2017. I tolv av lan-
dets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten till 
2019, medan den sänks i sju kommuner. Den genomsnitt-
liga kommunalskatten ligger kvar på 32,12 procent för 
2018. Dorotea har den högsta kommunalskatten i landet 
med 35,15 procent och den lägsta kommunalskatten finns 
i Österåkers kommun med 29,18 procent.
 
Självfinansieringsgrad 

Finansiering av investeringar 2018 2017 2016 2015 2014

Kvar av skatteintäkter efter  
drift, mkr

 
123,0

 
90,0

 
62,0

 
57,0

 
55,0

Årets nettoinvesteringar, mkr 163,0 332,0 209,0 109,0 102,0

Självfinansieringsgrad, % 76,0 27,0 29,0 52,0 54,0

Finansiering via rörelse- 
kapitalet, mkr

 
39,0

 
242,0

 
147,0

 
52,0

 
47,0

 
För 2018 hade kommunen 123 mkr kvar av skatteintäkter 
med mera när den löpande verksamheten och de finansiella 
nettokostnaderna var finansierade. Självfinansieringsgraden 
har ökat jämfört med 2017, vilket innebär att kommunen 
kan finansiera mer av investeringarna med skatteintäkter. 
Om kommunen har en självfinansieringsgrad på 100 pro-
cent eller mer, kan kommunen skattefinansiera samtliga in- 
vesteringar som genomförts under året. Detta stärker kom-
munens handlingsutrymme och allt över 100 procent kan 
användas till att amortera av kommunens skulder och/eller 
stärka likviditeten. 

Investeringsnivån under 2018 har varit hög och bedöms 
fortsatt ligga på en hög nivå. En konsekvens av den höga 
investeringstakten är att skuldsättningen också ökar.

Ökad skuldsättningsgrad

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

Total skuldsättningsgrad 69 69 68 61 57

 - varav avsättningsgrad 2 2 2 2 2

 - varav kortfristig skuld-   
   sättningsgrad

 
16

 
16

 
17

 
16

 
14

 - varav långfristig skuld- 
   sättningsgrad

 
51

 
51

 
49

 
43

 
41

Den del av tillgångarna som har finansierats med lånat ka-
pital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens 
totala skuldsättningsgrad 2018 uppgår till 69 procent och  
är oförändrad jämfört med 2017. I den långfristiga skul-
den ligger erhållna investeringsbidrag om 40,5 mkr och 
inte bara banklån. Erhållna investeringsbidrag är redo-
visade som långfristiga skulder och kommer användas 
till framtida kapitaltjänstkostnader på investeringar som 
exempel ute på Handelsområdet Haganäs. Om man jäm-
för långfristig skuld mellan kommuner så måste man även 
beakta om de kommunala fastigheterna finns i kommunal 
förvaltning eller i kommunala bolag. Kommunens bank-
lån har ökat med 100 mkr till 910 mkr och uppgår till  
52 tkr/invånare (47 tkr/invånare). 

Ökad soliditet   
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella utrymme och visar hur stor del av kommunens till-
gångar som har finansierats med skatteintäkter. Ansvars-
förbindelsen avseende pensioner på 321 mkr är en faktisk 
skuld som kommunen har och har minskat det egna kapi- 
talet vid beräkningen.

Soliditeten uppgick 2018 till 17,3 procent (15,6 procent) 
vilket är en ökning gentemot föregående år. Genomsnittlig 
soliditet för alla kommuner uppgick till 16,6 procent år 
2017 och till 21,8 procent i Kronoberg.

Procent 2018 2017 2016 2015 2014
Tillgångsförändring 11 9 22 14 6

Förändring eget kapital 10 6 3 2 1

Risk och kontroll
   

Likviditet ur ett riskperspektiv

 Procent 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet, procent* 104 72 122 62 77

Balanslikviditet, procent 116 77 126 67 81

Rörelsekapital, mkr 48 -64 71 -72 -32

* Exklusive exploateringsfastigheter och förråd

Kassalikviditeten är ett mått som mäter likviditet eller kort- 
fristig betalningsberedskap. En kassalikviditet på 100 pro- 
cent eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas 
direkt. År 2018 uppgick kassalikviditeten till 104 procent 
vilket är en ökning jämfört med 2017. Kommunen kan 
betala sina skulder i den takt de förfaller. 
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Att kommunens rörelsekapital är negativt hanteras genom 
kreditmöjligheter i koncernkontot på totalt 80 mkr. Till 
detta ska nyckeltal justeras för den semesterlöneskulden 
inklusive kompensationsledighet (51,8 mkr) som ingår i  
kortfristiga skulder. Skulden har ökat något under de se-
naste åren och innebär ingen påverkan på likviditeten. Un-
dantas den här skulden förbättras nyckeltalen ytterligare.

Kassalikviditeten måste dock ses tillsammans med nyckel-
talet soliditet eftersom likviditeten kan förbättras via upp- 
låning. Detta stärker kommunens kortsiktiga betalnings-
beredskap men försämrar  samtidigt den långsiktiga be- 
talningsberedskapen. För Älmhults del förbättrades solidi-
teten något vid jämförelse med föregående år.

Finansiella risker 
Kommunens finansnetto uppgick till +0,6 mkr, att jämföra 
med budgeterade -13,6 mkr.

Under 2018 har de långfristiga banklånen ökat med 100 
mkr. Kommunen har en total låneskuld på 910 mkr.

2018 2017 2016 2015 2014

Summa långfristiga lån, mkr 910 810 710 500 400

Genomsnittlig ränta, procent 0,5 0,9 1,6 2,1 2,5

Snitträntebindningstid, år 1,3 1,4 1,5 1,6 2,6

Lån med procent:

- rörlig ränta 0 0 0 0 13

- bindningstid på 1-6 år 100 100 100 100 87

Lånen förfaller till betalning, 
procent

  Andel som förfaller inom  
  0-2 år

 
69

 
80

 
62

 
60

 
38

  Andel som förfaller inom  
  3-6 år

 
31

 
20 

 
38

 
40

 
62

Borgensåtagande 
Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för 
kommunen i form av övertaganden av lån alternativt 
ägar-tillskott. Älmhults kommun borgensåtaganden upp-
gick 2018 till 420 mkr (2017: 474 mkr). Per invånare blir 
det 19 tkr/invånare.

Av kommunens totala borgensåtagande är 340 mkr be-
viljade till kommunens helägda bostadsbolag Älmhults 
bostäder AB. 

Kommuninvest, ekonomisk förening 
Älmhults kommun har ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga  
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kom- 
muner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommunin-
vest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommunin-
vest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret för- 
delas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i 

Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiel-
la effekten av Älmhults ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 405 mkr 
och totala tillgångar till 406 mkr. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 1 420 mkr och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 1 434 mkr.

Pensionsåtagandet minskar 

Mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Kortfristig skuld 33 32 30 28 34

Avsättning 13 11 9 9 8

Pensioner äldre än 1998 275 281 293 307 320

Summa pensionsskuld inklusive 
löneskatt

 
321

 
324

 
332

 
344

 
362

 
Kommunens totala pensionsskuld 2018 uppgick till 321 mkr 
(324 mkr). Från och med 2015 sker en löpande avsättning 
av pensionskostnader enligt en ny modell för förtroende-
valda. Enligt den så kallade blandmodellen redovisas 275 
mkr eller 86 procent utanför balansräkningen. Ansvars-
förbindelsen för pensioner intjänade före 1998.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet  
  
Mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Budgetavvikelse. Årets resultat 57,4 36,6 8,1 0,0 -7,7

Prognosavvikelse oktober 35,0 0,5 10,0 2,4 -3,9

En viktig del för att nå och bibehålla god ekonomisk hus-
hållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kom-
munen. Kommunen prognostiserade ett överskott på  
8,5 mkr efter april (DR1) 18,0 mkr efter augusti (DR 2) 
och 22,4 mkr efter oktober. Detta indikerar en sämre 
prognossäkerhet än tidigare år.

Nämndernas resultat 2018 uppgick till 9,4 mkr (12,3 mkr 
2017) i avvikelse mot budget. Differensen mellan nämn-
dernas prognos i oktober och årets resultat 2018 uppgick 
till 13,6 mkr. 

Känslighetsanalys   
Älmhults kommuns ekonomi påverkas av ett flertal om-
världsfaktorer och kommunen måste ha marginaler för att 
hantera såväl externa oförutsedda händelser som föränd-
ringar inom kommunen. En känslighetsanalys visar hur 
olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.

Händelse   Förändring

1 kronas förändring i skattesats +/- 38 mkr

Förändrat invånarantal med 10 personer +/- 0,5 mkr

Löneförändring med 1 procent +/- 7,2 mkr

Ränteförändring med 1 procentenhet +/- 12,0 mkr
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Framtid  
Högkonjunkturen kulminerar  
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige 
har försvagats, vilket åtminstone i det korta perspektivet 
ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturav-
mattning. SKL:s prognos är att BNP-tillväxten i Sverige 
kommer att dämpas rejält under 2019. Siffran för helåret 
2019 hamnar med denna uppdatering nära en procent. 
Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, 
när den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 
procent. En huvudförklaring för den svagare inhemska 
tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som man räknar 
med. 

Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten 
är låg och industrins kapacitetsutnyttjande högt. Styrkan 
i svensk ekonomi kommer därför att bestå en tid, speciellt 
på arbetsmarknaden. Trots en längre period av stark kon-
junktur, där 2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen, 
är både konsumentprisinflationen och löneökningstakten 
ännu relativt låga.

Enligt SKL dröjer det till 2020 innan arbetsmarknaden 
visar mer tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade 
timmar minskar och arbetslösheten stiger. På längre sikt, 
för kalkylåren 2021–2022, baseras den samhällsekono-
miska analysen på en framskrivning som hängs upp på 
arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas 
som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur och vår 
analys utgår från arbetsmarknaden.

Låg inflation och lågt ränteläge 
SKL räknar med att löneökningstakten kommer att fort-
sätta stiga kommande år. På basis av prognosen om att 
Riksbankens inflationsmål om två procent kommer att 
nås de närmsta åren, räknar SKL med att Riksbanken 
fortsätter att höja reporäntan. Högre räntor trycker där-
med upp KPI-inflationen kommande år.

Det låga ränteläget gör att kommunen kan finansiera sina 
investeringar och förskotteringar till lägre kostnader. Den 
långsiktiga risken för stigande räntenivåer gör att kom-
munen måste planera för att kunna hantera kommande 
ökade räntekostnader. Kommunen behöver även skapa 
utrymme i framtida budgetar för ökande avskrivnings-
kostnader, sammantaget kommer kapitalkostnaderna ut-
göra en större andel av budgeten framgent, vilket kommer 
att ställa krav på anpassning av intäkter, effektivitet och 
ambitionsnivåer.

Älmhults pågående expansion kräver finansiering  
Älmhults kommun redovisar ett positivt resultat på  

57,4 mkr i årets bokslut. Det finansiella målet på 1 pro- 
cent är uppfyllt då vi nått ett resultat som motsvarar 5,9 
procent. Under året har kommunen genomfört investe-
ringar för 164 mkr. Under innevarande mandatperiod är 
en investeringsram på 994 mkr beslutad, men det finns  
ett faktiskt behov som sammantaget uppgår till drygt  
1 mdkr. För att finansiera investeringar finns det två alter-
nativ, antingen använder man egna medel, likvida tillgo-
dohavanden som genererats via överskott i kassaflödet 
(vanligtvis definierar man detta som summan av årets av-
skrivningskostnader och årets ekonomiska resultat), eller 
så lånar man upp kapital på den finansiella marknaden. 
Överskott i kassaflödet kan även komma från försäljning 
av tillgångar. Den utmaning som Älmhults kommun står 
inför är att tillgängliggöra tillräckligt mycket med kapital 
så att full finansiering av investeringsbehovet uppnås.

I dagsläget har kommunen en skuld till externa kreditgi-
vare på 910 mkr. För att minska skuldsättningsgraden be-
höver kommunen frigöra ett större egenfinansierat kapital 
än vad som är tillgängligt i aktuella planeringsunderlag.

Budget 2018 och framåt 
Det budgeterade resultatet för 2019 ligger på +15,2 mkr, 
vilket uppfyller den finansiella målsättningen (1,5 pro-
cent). Skatteintäkter och utjämningsbidrag ligger i paritet 
med budget efter prognosen i februari 2019. Befolknings-
ökningen i Älmhult under 2018 var mycket god. Rege-
ringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 
uppgår till 4,0 procent respektive 3,9 procent. SKL:s prog- 
nos innebär en lägre uppräkning vilket gör att SKL:s 
prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår 
till –640 kronor per invånare den 1 november 2018, vil-
ket motsvarar -11,2 mkr för 2019.

För 2020 och 2021 ser det tuffare ut än 2019. Högkon-
junkturen börjar avta under 2019 och får även konse-
kvenser för 2020 och framåt. Under flera år har skatte-
underlaget ökat med mer än 4,5 procent per år. Från och 
med 2019 beräknas den årliga ökningstakten i stället 
ligga under 3,5 procent. Om inget görs, finns en risk för 
ett glapp mellan kommunens intäkter och de växande 
behoven av skola, vård och omsorg, som den snabba 
befolkningsutvecklingen för med sig. 

De största utmaningarna för Älmhults kommun 2020 
och de närmast kommande åren är finansiering av nya 
investeringar, integrationsarbete och utveckling av kom-
munens verksamheter, så att dess kostnader och intäkter 
dels anpassas till den vision och de målsättningar som 
är beslutade, och dels anpassas till de krav på finansiella 
resultat som kommunen behöver generera.

187



32

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2018 -

Fö
rv

a
lt

n
in

g
sb

er
ät

te
ls

e

Personalförhållanden
Antal medarbetare  
Den 31 december 2018 hade Älmhults kommun 1 685 an-
ställda medarbetare med månadslön. Antalet årsarbetare 
summerades till 1 466. Detta innebär en ökning av 80,2 
årsarbetare jämfört med samma tidpunkt 2017. Kommun-
ledningsförvaltningen och Socialförvaltningen har minskat 

antal årsarbetare under året. Utbildningsförvaltningen 
har ökat antalet årsarbetare kraftigt. En del av detta kan 
förklaras av att rekryteringen av personal till Elmeskolan 
som öppnade hösten 2017 drog ut på tiden och alla tjäns-
ter blev inte tillsatta 2017. Förskolorna har öppnat nya 
avdelningar och ökat barnantalet. 

0
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TotaltKvinnorMän

Totalt>60 år50-59 år40-49 år30-39 år<29 år

Kvinnnor  132 249 326 313 176 1196 45,74
Män   15 45 51 54 45 211 47,62
Totalt   147 294 377 367 221 1407 46,02

Antal 
anställda
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Antal

2017 2018 Förändring                
antal årsarbetareAntal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Antal personer

Älmhults kommun 1 385,5 1 578 1 465,7 1 685 80,2

Kommunledningsförvaltning 64,8 63,0 61,5 62,0 -3,3

Miljö- och Byggförvaltning 17,6 20,0 18,1 20,0 0,5

Socialförvaltning 501,1 551,0 497,5 576,0 -3,6

Teknisk förvaltning 164,5 186,0 178,7 192,0 14,2

Utbildningsförvaltning 637,5 758,0 710,1 836,0 72,6

Förklaringar: Antal årsarbetare är antalet arbetade timmar + timmar under utlagd semester och ferier. Anställda som ingår i beräkningen är månadsavlönade och timav-
lönade. Värdet kan användas som effektivitetsmått i budgetarbetet. Antalet personer är antalet ”huvuden” oavsett personernas anställningsgrad eller sysselsättningsgrad. 
Personer som ingår i beräkningen är antalet anställda med månadslön. Timavlönade är inte medräknade. Värdet kan inte användas för nyckeltalsberäkningar utan är 
endast till för att räkna antalet individer utifrån olika anställningsförutsättningar. 

Tabell 1, Antal årsarbetare och antal individer med månadslön dec 2017 och dec 2018.

Åldersstruktur  
Snittåldern för samtliga månadsanställda oavsett anställ-
ningsform var 43,7 år jämför med 44,2 år 2016. Det är en 
ganska kraftig förändring. 

Kvinnornas genomsnittsålder för samtliga månadsan-
ställda var 44,1 år och männens 41,7 år. Sedan årsskiftet 
2017/2018 har genomsnittsåldern för kvinnorna minskats 
med 0,4 år och för männen 1,5 år. 

Tabell 2, Antal anställda efter ålder och kön

Pension  
Det finns möjlighet att ta ut pension från 61 års ålder till 
och med 67 års ålder. Under året gick 24 medarbetare i 
pension. 

Förväntade pensionsavgångar vid 65 års ålder för 
åren 2019–2024 framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 3, Antal pensionsavgångar 2019–2024

I kommunens pensionspolicy ges möjlighet till minskad 
arbetstid för äldre medarbetare enligt pensionsmodellen 
80-80-100. Modellen innebär en sänkning från befintlig 
tjänstgöringsgrad och lön med 20 procent samt oföränd-
rad pensionsavsättning.  
 
Under 2018 inkom inga ansökningar om pensionsförmånen. 
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Tabell 4, Sjukfrånvaro linje 2004-2018

  2018
Sjukfrånvaro i förhållande till 
ordinarie arbetstid, procent

Långtidssjukfrånvaron  
60 dagar eller mer,  

procent av totalt
Åldersintervall Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män

Alla 6,74 7,60 3,56 41,43 43,11 28,07

- 29 år 5,88 6,69 3,98 15,35 18,82 1,63

30–49 år 6,52 7,54 2,31 46,05 49,29 2,60

50 år - 7,44 8,06 4,76 46,81 44,94 60,41

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron är relativt oförändrad jämfört med 2017 
med en svag sänkning. 

I procent av ordinarie arbetstid för hela kommunen upp-
gick sjukfrånvaron till 6,74 procent. Detta är en liten 
minskning med 0,18 procentenheter jämfört med 2017. 
För kvinnorna kan man se en minskning med 0,16 pro-
centenheter till 7,6 procent och männens sjukfrånvaro är 
oförändrad på 3,56 procent. 

I åldersgruppen 50 år har det skett en minskning av 
sjukfrånvaron med 0,47 procentenheter, varav -0,53 för 
kvinnor och 0,2 för män. 

Gruppen 30–49 år är i stort sett oförändrad med en liten 
minskning på 0,06 procentenhet. 

Ökningar har däremot skett i åldersgrupperna 0–29 år 
med + 0,46 procentenheter, varav +0,54 för kvinnor och 
+0,64 för män.

Den totala sjuklönekostnaden uppgick till 13 025 494 kr. 
Jämfört med 2017 minskade kostnaden med 1 131 788 
kronor.     

Antalet medarbetare som inte hade någon sjukfrånvaro 
alls utgjorde 22 procent av antalet månadsanställda vilket 
är en procentuell minskning jämfört med 2017 då siffran 
var 29 procent.

Tabell 5, Sjukfrånvaro i procent och mer än 59 dagar

Redovisning av sjukfrånvaron enligt lag om  
kommunal redovisning (SFS 2002:1065).

Personalomsättning 
När det gäller personalomsättning för 
tillsvidareanställd personal visar den att 
antalet avgångar 2018 uppgår till 163. 
Av dessa är antalet kvinnor som slutat 
120 personer och antalet män 43 per-
soner. Antalet nyanställningar 2018 är 
205. Antalet nyanställda kvinnor uppgår 
till 159 personer och antalet män upp-
går till 46 personer. 
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 Resultaträkning, tkr Kommun Kommunkoncern
                                                                                                                   2018 2017 2018 2017
Verksamhetens intäkter Not 1 347 723 322 926 513 025 439 696
   varav exploateringsnetto Not 2 1 037 1 083 1 037 1 083
   varav realisationsvinst Not 3 1 739 4 800 88 274 30 472
Verksamhetens kostnader Not 4 -1 198 654 -1 125 027 -1 247 100 -1 173 712
Avskrivningar Not 5 -65 789 -58 311 -96 133 -78 432
Verksamhetens nettokostnader -916 720 -860 412 -830 208 -812 448
Skatteintäkter Not 6 803 453 779 122 803 453 779 122
Generella stadsbidrag och utjämning Not 7 170 046 115 745 170 046 115 745
Finansiella intäkter Not 8 5 922 3 987 4 526 1 619
Finansiella kostnader Not 9 -5 349 -6 747 -12 728 -13 957
Resultat före extraordinära poster 57 352 31 695 135 089 70 081
Uppskjuten skatt Not 10 0 0 1 117 -3 765
Inkomstskatt Not 11 0 0 -56 -4 883
Årets resultat 57 352 31 695 136 150 61 433

Kassaflödesanalys, tkr Kommun Kommunkoncern

2018 2017 2018 2017
Den löpande verksamheten
Årets resultat 57 352 31 695 136 150 61 433
Justering för av- nedskrivningar 65 789 58 311 96 133 78 432
Justering för upplösning av bidrag till statlig  
infrastruktur

2 805 3 463 2 805 3 463

Justering gjorda avsättningar Not 12 5 731 4 617 5 731 4 617
Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Justering för ej likvidpåverkande poster Not 13 37 017 -5 883 -49 364 -40 203
Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital

168 694 92 203 191 455 107 742

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Not 14 1 874 28 810 -2 110 56 647
Ökning (-)/minskning (+) av exploateringsfastigheter -22 240 -2 560 -22 240 -2 560
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och lager -8 23 -8 23
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 29 602 5 407 33 686 34 049
Kassaflöde från den löpande verksamheten 177 922 123 883 200 783 195 901

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar Not 15 -163 190 -332 265 -256 272 -372 049
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 871 7 006 36 604 44 081
Investering i finansiella anläggningstillgångar -616 -44 -616 -813
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 89 828 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -160 935 -325 303 -130 456 -328 781

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 100 000 100 000 100 000 100 000
Amortering av långfristiga skulder 0 0 -50 000 -62 000
Ökning (+)/minskning (-) övriga långfristiga skulder 1 545 290 1 525 -7 491
Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar Not 16 2 841 7 336 1 724 8 461
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104 386 107 626 53 249 38 970
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 -9 567 0 -9 567

Årets kassaflöde 121 373 -103 361 123 576 -103 477
Likvida medel vid årets början 66 022 169 383 66 983 170 460
Likvida medel vid årets slut 187 395 66 022 190 559 66 983

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGARRÄKENSKAPER 
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Balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern

Not 2018 2017 2018 2017
 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 17 1 209 982 1 135 657 1 838 042 1 798 967
Maskiner och inventarier Not 18 73 584 83 813 75 187 86 841
Pågående arbeten Not 19 156 571 163 154 235 371 178 971
Summa materiella anläggningstillgångar 1 440 137 1 382 624 2 148 600 2 064 779

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter Not 20 73 508 72 892 17 457 17 591
Långfristiga fordringar Not 21 18 229 21 070 25 563 27 287
Medfinansiering infrastruktur Not 22 60 094 62 899 60 094 62 899
Summa finansiella anläggningstillgångar 151 831 156 861 103 114 107 777
Summa anläggningstillgångar 1 591 968 1 539 485 2 251 714 2 172 556

  
Omsättningstillgångar   
Förråd Not 23 245 237 245 237
Exploateringsfastigheter Not 24 34 893 12 653 34 893 12 653
Fordringar Not 25 130 300 132 174 112 857 110 747
Kassa och bank Not 27 187 395 66 022 190 559 66 983
Summa omsättningstillgångar 352 833 211 086 338 554 190 620
SUMMA TILLGÅNGAR 1 944 801 1 750 571 2 590 268 2 363 176

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital Not 28 610 832 553 480 800 850 664 700

Varav årets resultat 57 352 31 695 136 150 61 433
Summa eget kapital 610 832 553 480 800 850 664 700

 
Avsättningar
Avsättningar pensioner Not 29 13 129 10 748 13 129 10 748
Avsättningar sluttäckning deponi 26 519 23 169 26 519 23 169
Summa avsättningar 39 648 33 917 39 648 33 917

 
Skulder
Långfristiga skulder Not 30 989 365 887 820 1 403 865 1 352 340
Kortfristiga skulder Not 31 304 956 275 354 345 905 312 219
Summa skulder 1 294 321 1 163 174 1 749 770 1 664 559

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 944 801 1 750 571 2 590 268 2 363 176

Pensionsförpliktelser Not 32 275 078 281 265 275 078 281 265
Borgensförbindelser Not 33 420 165 473 800 5 665 9 300
Övriga ansvarsförbindelser Not 34 5 430 6 555 8 306 6 555
Checkräkningskredit 80 000 80 000 80 000 80 000
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Noter till resultaträkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2018 2017 2018 2017

 
Not 1 Verksamhetens intäkter
Avgifter 98 834 99 572 98 834 99 572
Bidrag 164 837 145 285 164 837 145 285
Hyror och arrenden 21 546 23 434 98 987 102 766
Försäljning verksamhet/entreprenad 31 107 29 234 31 107 29 234
Övriga intäkter 31 399 25 401 119 260 62 839
Summa 347 723 322 926 513 025 439 696

Not 2 Exploateringsnetto
Intäkter sålda tomter 21 055 1 861 21 055 1 861
Kostnader sålda tomter -20 018 -778 -20 018 -778
Summa 1 037 1 083 1 037 1 083

Not 3 Realisationsvinst/realisationsförlust
Försäljning fastigheter, realisationsvinst 1 702 4 452 88 237 30 124
Försäljning inventarier, realisationsvinst 37 348 37 348
Summa 1 739 4 800 88 274 30 472

Not 4 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inklusive personal- 
omkostnadspålägg

 
-760 934

 
-706 414

 
-770 294

 
-706 414

Pensionskostnader inklusive löneskatt -63 526 -60 514 -63 526 -60 514
Entreprenad och köp av verksamhet -117 612 -108 157 -117 612 -108 157
Livsmedel -15 841 -14 332 -15 841 -14 332
Bidrag -33 597 -36 636 -33 597 -36 636
Driftskostnader 0 0 -40 075 -41 611
Underhållskostnader 0 0 -12 663 -6 574
Fastighetsskatt -286 -326 -2 129 -2 135
Övriga verksamhetskostnader -206 858 -198 648 -191 363 -197 339
Summa -1 198 654 -1 125 027 -1 247 100 -1 173 712

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetsfastigheter -39 688 -34 013 -34 013 -34 013
Fastigheter för affärsverksamhet -5 075 -3 777 -41 094 -24 096
Publika fastigheter -5 085 -4 606 -5 085 -4 606
Fastigheter för annan verksamhet -227 -785 -227 -785
Maskiner -820 -833 -820 -833
Inventarier -12 688 -10 938 -12 688 -10 938
Byggnadsinventarier -14 -14 -14 -14
Bilar och andra transportmedel -1 935 -1 647 -1 935 -1 647
Nedskrivning fastigheter för affärsverksamhet 0 -198 0 0
Nedskrivning inventarier -257 0 -257 0
Nedskrivning grundfondskapital 0 -1 500 0 -1 500
Summa -65 789 -58 311 -96 133 -78 432
 
Not 6 Skatteintäkter

Kommunalskatt 803 453 779 122 803 453 779 122
    varav preliminär skatteinbetalning 806 934 781 637 806 934 781 637
    varav preliminär slutavräkning innevarande år -1 042 -3 377 -1 042 -3 377
    varav slutavräkningsdifferens tidigare år -2 439 862 -2 439 862
Summa 803 453 779 122 803 453 779 122
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Noter till resultaträkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2018 2017 2018 2017

 
Not 7 Generella statsbidrag

Inkomstutjämning 108 313 92 283 108 313 92 283
Regleringsbidrag 2 687 -162 2 687 -162
Kostnadsutjämning 29 726 7 136 29 726 7 136
Utjämningsavgift LSS -22 549 -21 837 -22 549 -21 837
Fastighetsavgift 32 375 29 668 32 375 29 668
Generella statsbidrag 19 494 8 657 19 494 8 657
Summa 170 046 115 745 170 046 115 745

Not 8 Finansiella intäkter
Ränta utlåning 9 9 9 9
Ränta värdepapper, bankkonto med mera 216 33 216 33
Borgensavgift 2 100 2 410 0 0
Utdelning Kommuninvest 3 504 1 493 3 504 1 493
Övrigt 93 42 797 84
Summa 5 922 3 987 4 526 1 619

Not 9 Finansiella kostnader
Räntor på lån -4 902 -6 672 -12 281 -13 882
Övriga räntor och finansiella kostnader -197 95 -197 95
Ränta pensionsskuld -250 -170 -250 -170
Summa -5 349 -6 747 -12 728 -13 957

Not 10 Uppskjuten skatt
Älmhultsbostäder AB 0 0 -462 -3 765
Hvita Korset AB 0 0 -655 0
Summa 0 0 -1 117 -3 765

Not 11 Inkomstskatt
Älmhult Näringsfastigheter AB 0 0 0 344
Älmhults Terminalbolag AB 0 0 28 -11
Älmhultsbostäder AB 0 0 28 -5 216
Summa 0 0 56 -4 883

 
Not 12 Avsättningar och investeringsbidrag
Avsättning till fond, återställning avfallsanläggning 3 350 3 203 3 350 3 203
Pensionsavsättningar 2 381 1 414 2 381 1 414

Summa 5 731 4 617 5 731 4 617

Not 13 Justering för övriga ej likviditets- 
påverkande poster
Vinst överförd från exploateringsfastigheter -1 037 -1 083 -1 037 -1 083
Realisationsvinst anläggningstillgångar -1 739 -4 800 -88 120 -39 120
Överföring från anläggningstillgång till  
exploatering

 
39 793

 
0

 
39 793

 
0

Summa 37 017 -5 883 -49 364 -40 203

Not 14 Ökning/minskning av kortfristiga  
fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 1 874 28 810 -2 110 56 647
Summa 1 874 28 810 -2 110 56 647
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 Noter till kassaflödesanalys, tkr Kommun Kommunkoncern
2018 2017 2018 2017

 
Not 15 Investering i materiella anläggnings-
tillgångar
Fastigheter och anläggningar -32 612 -2 205 -125 694 -41 990
Inventarier -3 709 -18 687 -3 709 -18 687
Pågående arbete -126 869 -311 373 -126 869 -311 372
Summa -163 190 -332 265 -256 272 -372 049
 
Not 16 Minskning/ökning av långfristiga  
fordringar
Medfinansiering 2 841 7 336 2 841 7 336
Övriga långfristiga fordringar 0 0 -1 117 1 125
Summa 2 841 7 336 1 724 8 461

 Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2018 2017 2018 2017

 
Not 17 Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar
Ingående behållning 1 135 657 846 254 1 798 967 1 414 939
Anskaffning 32 612 2 205 62 600 42 038
Försäljning (bokfört värde) -1 132 0 -37 292 -10 625
Avskrivningar -50 075 -43 069 -79 153 -63 488
Nedskrivning 0 -1 720 0 0
Omklassificering 92 920 331 987 92 920 416 103
Summa 1 209 982 1 135 657 1 838 042 1 798 967

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 958 061 1 833 661 2 917 922 2 799 694
Ackumulerade avskrivningar med mera -748 079 -698 004 -1 079 880 -1 000 727
Netto 1 209 982 1 135 657 1 838 042 1 798 967

Not 18 Maskiner och inventarier
Ingående behållning 84 353 68 604 86 841 71 498
Anskaffning av inventarier 3 709 18 687 3 709 18 687
Avskrivningar -15 457 -13 426 -16 980 -13 432
Nedskrivning -257 0 -257 0
Omklassificering 1 236 10 488 1 874 10 088
Summa 73 584 84 353 75 187 86 841

Ackumulerat anskaffningsvärde 179 081 174 393 195 549 190 223
Ackumulerade avskrivningar med mera -105 497 -90 040 -120 362 -103 382
Netto 73 584 84 353 75 187 86 841

Not 19 Pågående arbete
Kommun
Ingående behållning 163 154 193 975 178 971 286 306
Omklassificering -133 452 -347 654 -133 563 -418 708
Anskaffningar 126 869 316 833 189 963 311 373
Summa 156 571 163 154 235 371 178 971
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Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2018 2017 2018 2017

 
Not 20 Aktier, andelar och bostadsrätter
Elmen AB 57 630 57 630 0 0
Kommentusgruppen 2 2 2 2
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 732 732 732 732
Kommuninvest i Sverige AB 14 317 14 317 14 317 14 317
Södra Skogsägarna 83 81 83 81
Bostadsrätter 87 87 87 87
Södra Smålands Avalls & Miljö AB 614 0 614 0
Inera AB 43 43 43 43
Lån till fiberföreningar 0 0 1 519 2 219
Falken och Vråken i Älmhult AB 0 0 0 50
HBV Husbyggnadsvaror 0 0 40 40
Handelsplats Älmhult AB 0 0 20 20
Summa 73 508 72 892 17 457 17 591
 
Not 21 Långfristiga fordringar infrastruktur
Älmhultsbostäder AB 0 0 6 418 6 127
Älmhult Näringsfastigheter AB 0 0 1 009 842
Älmhults Terminalbolag AB 0 0 -93 -95
Hvita Korset 0 0 0 -657
Friskis&Svettis ideell förening 4 000 4 000 4 000 4 000
Byggnadsföreningen Folkets Hus 2 000 2 000 2 000 2 000
Bygdegårdsföreningen Viljan 615 615 615 615
Kommuninvest förlagslån 2 900 2 900 2 900 2 900
Förskottering Pågatåg 8 714 11 555 8 714 11 555
Summa 18 229 21 070 25 563 27 287

Not 22 Medfinansiering infrastruktur   
Pågatåg 7 763 7 763 7 763 7 763
  Upplösning bidrag Pågatåg -2 391 -2 081 -2 391 -2 081
Haganäsleden 27 168 27 168 27 168 27 168
  Upplösning bidrag Haganäsleden -3 713 -2 626 -3 713 -2 626
Gångbro, plattformar 33 000 33 000 33 000 33 000
  Upplösning bidrag Gångbro/plattform -3 617 -2 297 -3 617 -2 297
Gång och cykelväg Diö-Liatorp 2 183 2 183 2 183 2 183
  Upplösning bidrag GC-väg -299 -221 -299 -221
Summa 60 094 62 889 60 094 62 889

Not 23 Förråd
Tekniska förvaltningen 90 54 90 54
IT-enhet 155 183 155 183
Summa 245 237 245 237

Not 24 Exploateringsfastigheter
Ingående behållning 12 653 10 094 12 653 10 094
Överfört från investeringar 40 591 4 420 40 591 4 420
Exploateringsutgifter -19 991 -1 459 -19 991 -1 459
Exploateringsinkomster -20 115 -3 704 -20 115 -3 704
Överfört från drift försäljning 21 755 3 302 21 755 3 302
Summa 34 893 12 653 34 893 12 653
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Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2018 2017 2018 2017

 
Not 25 Fordringar
Kundfordringar 29 224 27 507 31 251 29 616
Osäkra Kundfordringar -6 533 -5 206 -6 533 -5 205
Interimsfordringar 28 760 34 557 31 161 33 508
Momsfordran 19 587 25 609 19 587 25 609
Upplupna skatteintäkt och fastighetsavgifter 19 764 16 911 19 764 16 911
Fordran koncernföretag 32 382 22 551 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 116 10 245 17 627 10 309
Summa 130 300 132 174 112 857 110 748

Not 26 Kortfristiga placeringar
 
Not 27 Kassa och bank
Kontantkassor 80 51 80 52
Banker 187 740 65 331 187 740 65 331
Banker Älmhultsbostäder AB 0 0 2 804 0
Banker Elmen AB 0 0 360 961
Koncernkonto exklusive kommunen -425 640 -425 640
Summa 187 395 66 022 190 559 66 984
 
Not 28 Eget kapital
Eget kapital vid årets början 553 480 521 785 664 700 603 267
varav innehav utan bestämmande inflytande 0 0 2 499 2 517
Årets resultat 57 352 31 695 136 150 61 433
varav innehav utan bestämmande inflytande 0 0 46 17
Summa 610 832 553 480 800 850 664 700
varav innehav utan bestämmande inflytande 0 0 2 545 2 534
därav resultatutjämningsreserv 36 230 0 36 230 0

Not 29 Avsättningar pensioner
Ingående avsättning 10 748 9 334 10 748 9 334
Pensionsutbetalningar -294 -306 -294 -306
Nyintjänad pension -510 1 060 -510 1 060
Ränte- och basbeloppsuppräkning 210 111 210 111
Förändring av löneskatten 465 276 465 276
Övrigt 2 510 273 2 510 273
Summa 13 129 10 748 13 129 10 748
Varav avsättningar pensioner 10 566 8 650 10 566 8 650
Varav löneskatt pensioner 2 563 2 098 2 563 2 098
Överskott fond 9 721 8 307 12 778 8 307
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Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern

2018 2017 2018 2017

Not 30 Långfristiga skulder
VA-fond reservvatten 30 000 34 102 30 000 34 102
VA-fond vattenverk Älmhult 7 758 0 7 758 0
Enskilda vägar 419 1 419 419 1 419
Investeringsbidrag Bockatorp 220 355 220 355
Investeringsbidrag GC-väg 33 66 33 66
Investeringsbidrag Blåljushus 4 459 4 459 4 459 4 459
Investeringsbidrag Gatubelysning 109 163 109 163
Investeringsbidrag Handelsplats IKEA 34 757 36 578 34 757 36 578
Investeringsbidrag solceller Haganäs 912 0 912
Bidrag kalkning 698 678 698 678
  Summa långfristiga exklusive banklån 79 365 77 820 79 365 77 820
Banklån   
Lån Handelsbanken 0 50 000 0 50 000
Lån Kommuninvest 910 000 760 000 1 324 500 1 114 500
Långfristig skuld Elmen 0 0 0 20
Lån SEB 0 0 110 000
Summa banklån 910 000 810 000 1 324 500 1 274 520
Totalt långfristiga skulder 989 365 887 820 1 403 865 1 352 340

Not 31 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 82 248 87 701 109 120 103 046
Kortfristig skuld till koncernföretag 31 957 23 279 0 0
Årets aktivering GC-väg 33 33 33 33
Årets aktivering Blåljushus 560 560 560 560
Årets aktivering gatubelysning 55 55 55 55
Årets aktivering Handelsområde IKEA 2 024 2 024 2 024 2 024
Årets aktivering Bockatorp kapitaltjänst 75 75 75 75
Årets aktivering Bockatorp 60 60 60 60
Anställdas skatter 12 977 -1 971 12 977 -1 971
Arbetsgivaravgift 15 283 14 008 15 940 14 008
F-skatt 2 423 2 173 2 592 2 173
Avfallsskatt och naturgrusskatt 275 0 275 0
Upplupna löner och semester 62 016 57 088 62 939 57 088
Interimsskulder 46 294 44 654 85 929 80 043
Räntor på lån 2 315 2 268 3 306 3 320
Upplupna pensionskostnader 26 898 25 650 26 898 25 650
Löneskatt upplupna pensionskostnader 6 525 6 223 6 525 6 223
Förutbetalda skatteintäkter 6 860 5 836 6 860 5 836
Övriga kortfristiga skulder 6 078 5 638 9 737 13 996
Summa 304 956 275 354 345 905 312 219

Not 32 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse 281 265 292 910 281 265 292 910
Pensionsutbetalningar -11 934 -10 796 -11 934 -10 796
Nyintjänad pension 4 291 -1 547 4 291 -1 547
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 136 5 960 4 136 5 960
Förändring av löneskatten -1 208 -2 274 -1 208 -2 274
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 1 979 0 1 979
Övrigt -1 472 -4 967 -1 472 -4 967
Summa 275 078 281 265 275 078 281 265
varav pensionsförpliktelse 221 373 226 352 221 373 226 352
varav löneskatt 53 705 54 913 53 705 54 913
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Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2018 2017 2018 2017

Andel försäkring
Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 14 317
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 25 694
Totalt 40 011

Not 33 Borgensförbindelser
Älmhultsbostäder AB 340 000 390 000 0 0
Älmhults Näringsfastigheter AB 30 000 30 000 0 0
ElmNet 44 500 44 500 0 0
Ställda säkerheter 0 0 2 876 0
Älmhults Idrottsförening Konstgräs AB 0 2 100 0 2 100
Friskis&Svettis 5 600 7 200 5 600 7 200
Statliga lån till egnahem 65 0 65 0
Summa 420 165 473 800 8 541 9 300

Not 34 Övriga ansvarsförbindelser
Leasingavgifter för operationell leasing 5 430 6 555 6 555

Kommuninvest

Älmhults kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliganuvarande och framtida förpliktel- 
ser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kom-
muninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har in- 
gåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems- 
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommun- 
invest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommuner-
nas respektive insatskapital i Kommunmvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Älmhults ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 405 mdr och totala till-
gångar till 406 mdr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 1 420 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 434 mkr. 
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Driftsredovisning 
 

 
Belopp, tkr

Netto budget 
2018

Netto bokslut 
2018

Budget avvi-
kelse 2018

Netto bokslut 
2017

Politisk organisation 9 330 8 143 1 187 7 915

Kommunledningsförvaltning 47 833 47 423 410 48 471

Överförmyndarnämnd 1 378 1 471 -93 1 233

Teknisk förvaltning 69 914 73 001 -3 087 71 634

Miljö- och byggnämnd 9 193 5 690 3 503 8 287

Kultur- och fritidsnämnd 35 175 33 436 1 739 32 013

Utbildningsnämnd 390 881 382 694 8 187 368 877

Socialnämnd 313 466 315 638 -2 172 297 446

Gemensam nämnd 1 018 1 246 -228 935

Summa nämndsnetto 878 188 868 742 9 446 836 811

Finansiering:

Pensionsåtaganden 24 600 19 588 5 012 24 593

KS strategiska satsningar, ordinarie 836 811 25 310

Ej fördelad driftskostnad inv. 17 517 16 333 1 184 4 788

Återstående ej fördelade driftskostnader 
investeringar

 
8 025

 
0

 
8 025

 
0

Strategiska lönesatsningar 709 0 709 0

Flyktingverksamhet 0 0 0 -1 934

Intern skadereglering 100 -215 315 701

Förändring semesterlöneskuld 0 4 928 -4 928 2 034

Förändring timlöner 0 0 0 471

Övriga kostnader 196 594 -398 3 711

Volymjustering utbildningsnämnd, kost 13 300 25 441 -12 141 13 049

Interna poster -23 495 -19 502 -3 993 -24 121

Delsumma 41 788 47 978 -6 190 23 602

Verksamhetens nettokostnader 919 975 916 719 3 255 860 412

Nettokostnaden för kommunens nämnder var 868,7 mkr 
år 2018. Nämndernas nettokostnader visar sammantaget 
en positiv budgetavvikelse med 9,4 mkr, vilket motsvarar 
cirka 1,0 procent av den budgeterade nettokostnaden och 
får betraktas som en mindre avvikelse. Nämnderna redo-
visar både större positiva och negativa budgetavvikelser. 
Avvikelserna per nämnd beskrivs under respektive nämnds- 
redovisning.

Avvikelser avseende poster under kommunstyrelsen: 
Pensionskostnader blev lägre än budgeterat, men kommer 
successivt att öka. Främsta orsaken är att lönesatsningar 

skickar fler över gränsen för att tjäna in förmånsbestämd 
pension. 

Posten för kompensation för ej fördelad driftskostnad för 
investeringar har inte behövts användas till fullo under 
2018 men är intecknad.

Semesterlöneskulden inklusive kompensationsledighet har 
ökat från 47,2 mkr till 51,8 mkr.

Budgetposten för volymkompensation till utbildnings- och 
kostverksamheten uppvisar underskott. Interna poster avser 
internräntan under året.
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Verksamhetsköp externa utförare 2018 Belopp i tkr Procent av bruttokostnad

Ensamkommande placeringar 9 896 0,8
Personlig assistans 2 086 0,2
Externa placeringar vuxna 3 275 0,3
Lovföretag 1 275 0,1
Institutionsvård för vuxna 1 090 0,1
Institutionsvård barn och ungdom 8 316 0,7
Konsulentstödda familjehem 9 457 0,8
Externt köpta öppna insatser 895 0,1
Skyddat boende 1 751 0,1
Korttidsvistelse 200 0,0
Arbetsresor 403 0,0
Färdtjänst 2 718 0,2
Kostnader barn och familj 885 0,1
Konsumentvägledning 149 0,0
Överförmyndarverksamhet 492 0,0
Köp av förskoleverksamhet 7 567 0,6
Köp av grundskoleverksamhet inkl. fritidshem 28 113 2,3
Köp av gymnasieverksamhet 24 700 2,1
Köp av vuxenutbildning 572 0,0
Skogsförvaltning 1 204 0,1
Skadeavhjälpande 432 0,0
Alkoholtillstånd 188 0,0
Hushållsavfall  (slamsugning enskilda brunnar) 1 880 0,2
Hushållsavfall (transport till förbränning) 2 897 0,2
Hushållsavfall (transport sorterat avfall) 304 0,0
Återställning Äskya tippen 440 0,0
Löpande underhåll (tömning av fetavskiljare) 200 0,0
Asfaltering gator och vägar 1 200 0,1
Grusning av enskilda vägar 2 577 0,2
Sommarunderhåll  enskilda vägar 1 060 0,1
Vinterunderhåll enskilda vägar 1 390 0,1
Summa 117 612 9,8

Verksamhet på entreprenad
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Investeringsredovisning

Investeringsbudget, tkr Budget 
2018

 Utfall 
2018

Budget-
avvikelse

Tekniska förvaltningen 226 898 110 877 116 021

Kommunlednings- 
förvaltningen

 
2 960

 
1 107

 
1 853

Miljö- och byggnämnden 650 0 650

Kultur- och fritidsnämnden 52 173 5 473 46 700

Politisk verksamhet 0 54 -54

Utbildningsnämnden 42 284 43 308 -1 024

Socialnämnden 5 554 2 371 3 183

Finasiering 24 717 0 24 717

TOTALT 355 236 163 190 192 046

Kommunstyrelsen fastställde 2018 års investeringsbudget 
vid sammanträde den 7 november 2017. Avstämning av 
investeringsbudgeten för 2018 genomfördes och förslag 
på förändringar samt tilläggsbudget behandlades under 
april månad 2018. Investeringsramen för 2018 uppgår 
totalt till 355,2 mkr, se tabell nedan.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018 att kom-
munen övertar ägandet av konstgräsplanen, vilket belastar 
investeringsbudgeten med 2,2 mkr. Kommunstyrelsen har 
beslutat att förvärva fastigheterna Hvita korset 4, 7 och 
24 till en summa av 5 mkr. Investeringsmedel hämtades ur 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

Tekniska förvaltningen 
Upphandling och tilldelning av entreprenör för uppdraget 
gällande ombyggnationen av kommunens vattenverk är 
avslutet. Ombyggnationen påbörjades under hösten 2018. 
För övrigt inom VA-verksamheten pågår en uppdatering 
av pumpstationer samt byte av maskinutrustning och 
styrsystem på avloppsreningsverk i Älmhult och på lands-
bygden, ett projekt på cirka 6 mkr. För VA-sanering har 
förvaltningen budgeterat 13,5 mkr fördelade i ett antal 
olika projekt enligt upprättad plan för sanering. Priorite-
ringsområden är dag- och spillvattenledningar i Eneryda 
och Diö och inte minst byte av vattenledningar mellan 
Älmekulla och Gotthardsgatan.

För att få en fungerande slamhantering på avloppsrenings-
verket i Älmhult pågår en utredning avseende utbyggnad 
av slamplatta och skruvpress i stället för ombyggnad av 
vassbäddar, detta då kalkylen pekar på en mindre inves-
teringskostnad över tid med detta alternativ. Uppskattad 
investeringskostnad för slamplatta 19–23 mkr. Byggnation 
av slamplatta förutsätter omprioriteringar och nytt in-
vesteringsbeslut då detta projekt inte inryms i nuvarande 
investeringsram om 8 mkr för avloppsreningsverket.

När det gäller expansionen finns utbyggnad av Västra 
Bökhult etapp 2, Paradiset etapp 3, Sånnaböke samt ett 
par mindre projekt. Västra Bökhult etapp 1 var klar i 
höstas för bebyggelse och försäljning av tomter pågår. 
Förtätning i centralorten planeras i kvarteret Gunnar 
Gröpe samt stationsområdet. Beräknad årets produktion 
totalt cirka 20 mkr.

På fastighetssidan pågår slutavräkning av Elmeskolan 

och sporthallen. Bägge är nu tagna i bruk. I särklass det 
största projektet var Elmeskolan med slutnotan på cirka 
250 mkr inklusive byggherrekostnader. Ny sporthall i 
Haganäsområdet var upphandlat i mars 2017 och invigts 
i februari 2018. Slutnotan kommer att hamna på cirka 
35 mkr. Andra projekt som pågått under 2018 är ommål-
ning av fasad på Stinsahuset, ombyggnad av brandstation 
i Liatorp, mindre renovering av kontor på Bäckgatan, 
renovering av kök på Klöxhultskolan. Årets produktion 
beräknas uppgå till cirka 12 mkr.

Förnyelse av verksamhetslokalerna inklusive energiåtgär-
der beräknas uppgå till cirka 30 mkr. Här kan nämnas 
ventilation på Nicklagården och Solgården, brandstation 
i Liatorp, utbyte av pelletspannor till annan värmekälla, 
takrenovering kommunhus och Ryforsskola samt totalre-
novering av Klöxhultskolans kök.

Kultur- och fritidsnämnden 
Arbetet med om- och tillbyggnaden av simhallen kommer 
att påbörjas under hösten. Under hösten kommer simhal-
len att ha begränsade öppettider och minskad verksamhet 
då vattenreningen har begränsad kapacitet. Flera av de i- 
gångsatta projekten löper på under hösten.

Utbildningsnämnden 
De stora projekten vid Elmeskolan och Klöxhultskolan 
har slutredovisats. Dessa två projekt har medfört mindre 
negativa avvikelser. Sporthallen är i bruk, men en del kost-
nader återstår ännu. Bedömning att budgeten hålls och 
medför en smärre positiv budgetavvikelse.

Exploateringsredovisning  
Exploateringsområdena schablonindelas i en omsättnings-
del och en anläggningsdel.

Omsättningsdelen motsvarar det som skall omsättas i ex-
ploateringsområdet, det vill säga tomter som skall säljas. 
Anläggningsdelen motsvarar det som skall behållas och 
ägs av kommunen, det vill säga vägar, cykelvägar, lekplat-
ser, allmänmark och VA-ledningar.

Äldre exploateringsområden redovisas som anläggnings-
tillgångar där exploateringsavgifter

minskar det bokförda värdet. Avslut av dessa exploate-
ringsområden sker mot reavinst/reaförlust.

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 Hvita Korset 2,4 och 
7 gjordes där planarbetet pågår för ändring från industri 
till bostadsområde.
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Tkr

Budget 
2018

Prognos 
DR 

2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget 

bok 2018

Acku-
mulerat 

utfall

Acku-
mulerad 
budget

Acku-
mulerad 
prognos

Acku-
mulerad 

avvikelse

11501 - Inkomst 0 0 -19 315 19 315 0 0 -19 315 19 315

V Bökhult etapp 1 Utgift 10 500 10 500 9 449 1 051 45 000 50 000 50 112 -5 112

Netto 10 500 10 500 -9 866 20 366 45 000 50 000 30 797 14 203

11502 - Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

V Bökhult etapp 2 Utgift 7 500 500 114 7 386 7 500 500 114 7 386

Netto 7 500 500 114 7 386 7 500 500 114 7 386

11503 - Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Paradiset 3 och skola Utgift 15 458 5 000 2 682 12 776 20 000 5 000 2 721 17 279

Netto 15 458 5 000 2 682 12 776 20 000 5 000 2 721 17 279

12630 - Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Diö Dihult, gata  
och VA 

Utgift 800 0 0 800 800 0 0 800

Netto 800 0 0 800 800 0 0 800

14760 - Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Hagabo bostads- 
område

Utgift 3 890 1 000 925 2 965 2 500 2 500 2 463 37

Netto 3 890 1 000 925 2 965 2 500 2 500 2 463 37

14740 - Inkomst 0 0 0 0 0 0 -395 395

Hagabo Vattenrike Utgift 2 000 500 8 1 992 2 000 1 000 322 1 678

Netto 2 000 500 8 1 992 2 000 1 000 -73 2 073

10344 - Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Gunnar Gröpe 2 och 4 Utgift 9 000 9 000 3 422 5 578 9 000 9 000 3 422 5 578

Netto 9 000 9 000 3 422 5 578 9 000 9 000 3 422 5 578
19650 - Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Hvita Korset Utgift 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0

Netto 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0

SUMMA EXPLOATE-
RING

 
54 148

 
31 500

 
2 285

 
51 863

 
91 800

 
73 000

 
44 444

 
47 356
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Taxefinansierad verksamhet

	Produktion och leverans av dricksvatten till abonnenterna
	Avledning och rening av abonnenternas avloppsvatten
	Avledning och eventuell rening av dagvatten

Vatten- och avloppsredovisning  
Verksamhetsområden

 
Arbete med klimatpåverkan  
Planering för framtida klimatpåverkan finns idag i alla 
projekt. Det kan gälla reningsverk, vattenverk och led-
ningar. Ökad och häftigare nederbörd, varmare klimat 
och högre grundvattennivåer är starka parametrar som 
påverkar VA-systemet. Det som ständigt står på plane-
ringsagendan är:

• Minska förekomsten av tillskottsvatten som läcker in  
 i avloppsnäten 
• Vattensäkerhet 
• Dagvattenfördröjning  
• Energieffektivisering 
• Ledningskondition 
• Förebygga översvämningar 

Dricksvatten 
Under året 2018 har VA-avdelningen arbetat med ett 
antal olika projekt. Det största och mest omfattande 
har varit om- och utbyggnad av det stora vattenverket i 
Älmhult som drog i gång under slutet av året. Projektet 
kommer att ta pågå till och med 2021.

Under år 2018 har även reservvattenprojektet med över-
föringsledning för vatten och avlopp mellan Älmhult och 
Delary slutförts.

Avlopp 
Inom området avlopp har större planerade projekt för-
senats och tagit annan karaktär under året. Det handlar 
om slamhantering på reningsverket, projektering av 
pumpstation i Paradiset, dagvattenkulvert centrum och 
fördröjning av Drivån. Vad gäller slamhanteringen har 
extern konsult visat att en slamplatta är ett bättre alterna-
tiv än dagens lösning med vassbäddar. En mer fördjupad 
utredning än tidigare har krävts och därmed förskjutit 
projektet.

Pumpstationen i Paradiset har inte kunnat projekteras 
under 2018 på grund av vakans av VA-ingenjör och det-
samma gäller dagvattenkulvert i centrum och fördröjning 
av Drivån.

Ledningsnät 
Olika åtgärder på ledningsnätet har också utförts inom 
ramen för VA-sanering. Tilltänkt takt har dock inte kun-
nat hållas av flera olika anledningar. Bland annat har en 
av VA-ingenjörstjänsterna under stora delar av året varit 
vakant samtidigt som både produktionsavdelningen och 
externa aktörer haft många andra projekt att hantera. 
Dessutom har ytterligare ledningsnätsprojekt utförts 

under året, såsom ledningar till Älmekulla och intag till 
vattenverk, som varit mer komplicerade, dyrare och tagit 
mer tid i anspråk än vad som först beräknats.

Övervakningssystem 
Arbetet med att uppgradera och samordna styrsystemen 
för drift och övervakning av vatten- och avloppsverken 
samt alla pumpstationer fortgår. Detta är ett omfattande 
och kostnadskrävande arbete men det är helt nödvändigt 
för att upprätthålla säkerheten och en god tillgänglighet. 
Det pågår även ett arbete för att identifiera vilka anlägg-
ningar som ska anslutas till fiber.

Exploateringsområden 
Under 2018 har arbetet fortgått med utbyggnad av gata 
och VA för Västra Bökhult, etapp 1. Projektering för ut-
byggnad av Paradiset etapp 3, kommer att påbörjas under 
hösten 2017. Paradiset etapp 3, innebär möjliggörande 
för ny förskola samt några ytterligare bostäder. 

Byggnation av fler bostäder innan 2021, då nya vattenver-
ket kan leverera mer dricksvatten för att möta behovet, är 
inte möjligt. 

Framtiden 
Vårt nya vattenverk i Älmhults som påbörjades under 
2018 kommer att stå färdigt 2021. Med ett nytt vatten- 
verk skapas produktionskapacitet för att möta såväl 
dagens som framtidens behov av dricksvatten i takt med 
samhällsexpansionen.

En stor del av den befintliga VA-infrastrukturen härrör 
från 60–70 talet och det finns därmed ett omfattande 
renoverings- och utbytesbehov. Detta är ett växande pro-
blem som måste börja hanteras och åtgärdas i en betydligt 
snabbare takt framöver. Något som är absolut nödvändigt 
för att inte kvaliteten på VA-tjänsterna ska försämras. 

Samtidigt med en åldrande VA-infrastruktur ställer den 
snabba befolkningstillväxten också stora krav på både 
ekonomiska och personella resurser. Det handlar om 
att på bästa möjliga vis planera, bygga och förvalta de 
utbyggnader och ombyggnader av VA-systemet som är 
nödvändiga för att möta det framtida behovet av VA. 

Sammanfattningsvis kan sägas att omfattande förstärk-
ningar av VA-organisationen är nödvändigt för att bibe-
hålla en tillfredsställande nivå på kommunens VA-tjänster.

Verksamhetens resultat 
VA-verksamheten visar ett positivt resultat i bokslutet för 
2018 med cirka 3 600 tkr som fonderats för utbyggnad 
av Älmhults vattenverk. Drift och under håll av VA-verk 
samt underhåll av ledningsnätet har under året varit cirka 
1 800 tkr respektive 1 100 tkr högre än budgeterat.

Ledningsförnyelse har skett i enlighet med VA-sanerings-
planen som tagits fram med en investeringsbudget på 
åtta miljoner för 2018. Utfört arbete för cirka 4 000 tkr, 
innebär att 4 000 tkr flyttas till 2019. Förnyelsetakten 
måste öka framöver.
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Resultaträkning, vatten- och 
avloppsredovisning, tkr 

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter 43 495 40 734

Verksamhetens kostnader -29 290 -26 429

Avskrivningar -10 818 -9 868

Nedskrivningar 0 0

Verksamhetens nettokostnad 3 388 4 437

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -3 388 -4 437

Resultat före extraordinära poster 0 0

Redovisat resultat 0 0

Balansräkning, vatten- och  
avloppsredovisning, tkr 

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

 
291 782

 
213 660

Maskiner och inventarier 33 428 17 111

Pågående arbeten 89 550 156 308

Summa anläggningstillgångar 414 760 387 079

Kortfristiga fordringar 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 414 760 387 079

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital inklusive årets 
resultat *

 
6 961

 
6 961

Fond reservvatten Delary 37 758 34 102

Summa eget kapital 44 719 41 063

Avsättningar

Avsättningar pensioner 125,0 95

Skulder

Långfristiga skulder 369 917 342 808

Kortfristiga skulder 0 3 113

Summa skulder 369 917 345 921

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

 
414 760

 
387 079

Pensionsförpliktelser 1 854 1 854

 
* Eget kapital är lika ackumulerat resultat från och med 2006

Enligt beslutet i kommunfullmäktige från 2013-06-24, ska 
en fond uppgå till 30 000 tkr till och med 2018 då reserv-
vattentäkten i Delary beräknas tas i bruk. Den fonden är 
nu klar och kommer att aktiveras när projektet slutförs och 
börjar skrivas av.

Kommunfullmäktige har i februari i år beslutat om en an-
dra fond för om- och tillbyggnad av vattenverket i Älmhult 
för ytterligare 30 000 tkr. Summa fondering efter bokslutet 
2018 uppgår till 7 800 tkr. 
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Redovisning av renhållningsverksamhet 
 
Verksamhetsbeskrivning

 
Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt-  
och annat industriavfall samt oljeförorenade jordmassor. 
På grund av ökad efterfrågan pågår planering och anlägg-
ning av nya ytor. En renhållningsordning med avfallsplan 
och föreskrifter är antagen.

Lagstiftning som tillkommit under senare år har inneburit 
att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är färdig-
deponerad skall den förses med en sluttäckning enligt för-
ordning (2001:512) om deponering av avfall som trädde i 
kraft den 1 januari 2002. Sluttäckningen av gamla deponi-
ytor som påbörjades 2009, pågick även under 2017. 

Ansvaret för sluttäckta deponin ytor och lakvattendam-
mar kommer att kvarstå i kommunens ansvar och inte 
övergå i det kommunala bolaget. Ansvar för drift och 
skötsel samt kostnadsfördelning och avkastning till slut-
täckning kommer att regleras i särskilt avtal som utarbe-
tas under 2019.

Anläggningen för lakvattenbehandling integreras med 
övrig exploatering i Haganäs så att det skapas förutsätt- 
ningar för att kunna tillskapa ett tilltalande och tillgäng-
ligt strövområde. Det renade vattnet från lakvattendam-
marna leds genom överföringsledning till Drivån. 

Verksamhetens resultat 
I bokslutet för 2018 har det avsatts 3,3 mkr för sluttäck-
ningen av både gamla och nyanlagda deponier på Äskya. 

Det gör att den totala avsättningen per 2018-12-31 blev 
över 26,5 mkr. Enligt plan skulle sluttäckningen av gamla 
deponiytor vara klar 2019 men verkligheten talar snarare 
om 2023–2025.  
 
I bokslutet för 2018 har det avsatts 3,3 mkr för sluttäck-
ningen av både gamla och nyanlagda deponier på Äskya. 
Det gör att den totala avsättningen per 2018-12-31 blev 
över 26,5 mkr. Enligt plan skulle sluttäckningen av gamla 
deponiytor vara klar 2019 men verkligheten talar snarare 
om 2023–2025. 

Framtid 
Ett intensivt arbete tillsammans med de fyra kommunerna 
Markaryd, Lessebo, Tingsryd, Växjö kring att bilda ett 
gemensamt bolag har genomförts under året. Detta har 
resulterat i ett renhållningsbolag under namnet Södra 
Smålands Avfall och Miljö (SSAM) bildats och övertar 
ansvaret från första januari 2019. 

	Verksamheten ansvarar för insamling av avfall från hushåll samt  
 drift av kommunens avfallsanläggning Äskya. Anläggningen har  
 även mottagning av förorenade massor samt miljöfarligt avfall  
 och deponiceller för miljöfarligt avfall.
	Verksamheten ansvarar även för återvinningscentralerna som  
 finns i Liatorp och på Äskya. Renhållningen hanterar återvin-  
 ningsstationerna på uppdrag av FTI, (Förpacknings och tidnings- 
 insamlingen). 

Resultaträkning renhållnings- 
verksamhet, tkr

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter    

Insamling av hushållssopor 22 977 22 583

Sortering av hushålls- och  
industriavfall

 
3 309

 
2 208

Summa intäkter 26 285 24 791

Verksamhetens kostnader   

Drift taxefinansierad verksamhet -16 628 -16 840

Drift Äskya avfallsanläggning -3 635 -2 078

Årets återställning av deponin -439,3 -100,6

Avsättning återställning av 
deponin

 
-3 350

 
-3 203

Avskrivningar/nedskrivningar -1 751 -1 829

Summa kostnader -25 804 -24 051

Verksamhetens nettokostnad 482 740

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader (intern 
ränta)

 
-482

 
-740

Redovisat resultat 0 0
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Älmhults kommun följer den kommunala redovisningslagen 
och principen om rättvisande bild. Kommunen följer Rådets 
för kommunal redovisnings rekommendationer med något 
undantag. Under året har inga byten av redovisningsprinciper 
skett. 

Avsteg från lag eller rekommendation
Älmhults kommun följer inte KRL 5 kap 7§ om bidrag till 
statliga infrastrukturella investeringar vad gäller tidpunk-
ten för upplösning av bidraget. Enligt lagen ska bidraget 
börja upplösas från det år när beslutet tas. För att få en 
mer rättvisande bild av kommunens resultat har kommu-
nen valt att redovisa de infrastrukturella investeringarna 
när de verkligen utfaller. 

Periodisering av skatteintäkter  
Följande kommunalskatteintäkter resultatredovisas för år 
2018:

• De preliminära månatliga skatteintäkterna.

• En prognos över slutavräkningen för år 2018.

• En prognos över korrigering av slutavräkning 2017.

Slutavräkningen för år 2018 har bokats upp enligt prog-
nos från Sveriges kommuner och landsting från december 
2018. Prognosen innebär att slutavräkningen blir negativ, 
minus 61 kr per invånare. Det innebär en sänkning av 
skatteintäkterna med 1,0 mkr.

Enligt SKL:s prognos uppstår en korrigeringspost på mi- 
nus 147 kronor per invånare den 1.11.2016 för 2017. 
Detta innebär en sänkning av skatteintäkterna med 2,4 mkr. 
Skatteintäkterna för 2017-2018 baseras på ett invånaran-
tal på 16 556 personer respektive 17 084 personer.

Semesterlöneskuld, pensionsskuld med mera  
De anställdas fordran i form av ferielön, uppehållslön, 
sparade semesterdagar, kompensationsledighet och ef-
terskottslöner avseende december har inte bokförts som 
kortfristig skuld i och med att uppgiften inte finns att 
tillgå ännu. En post avseende efterskottslöner ligger kvar 
sedan årsskiftet och är en uppskattning av kostnaderna.

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 
kommunen har till arbetstagare. Skulden redovisas enligt 
den så kallade ”blandmodellen”. Den samlade pensions-
skulden finns dels under avsättningar för pensioner och 
dels som en pensionsförpliktelse i balansräkningen. Pen-
sionsåtagande som uppkommit före 1998 redovisas som 
pensionsförpliktelse. Alla poster inkluderar löneskatt. 
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som 
finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensions-
skulden. De förtroendevaldas pensioner ingår i pensions-
skulden. Skandias gör beräkningen av skuldens storlek. 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som kost-
nad i resultaträkningen och är upptagen som kortfristig 
skuld i balansräkningen. 

Kommuninvests utdelning och inbetalning av insats  
Ränta och utdelning från Kommuninvest bokförs som in-
täktsränta utifrån följande bedömning: Insatt kapital hos 
Kommuninvest ekonomisk förening har ett tillförlitligt 
och bestående värde som därför ska vara lika med bokfört 
värde och det värde som uppges på årsbesked/kontout-
drag från föreningen.

Redovisning av lånekostnader  
I enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekom-
mendation RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader har 
lånekostnader redovisats enligt huvudmetoden vilket 
innebär att inga lånekostnader ingår i investeringarnas 
anskaffningsvärde. 

Leasing  
Rådets för kommunal redovisning rekommendation RKR 
13.1 om redovisning av hyres- leasingavtal tillämpas. 
Kommunen har skrivit leasingavtal med finansbolag om 
hyran av bilar till sociala omsorgen, hyran av kopierings-
apparater, elevdatorer på gymnasiet, trygghetslarm på 
äldreboenden samt moduler på Internationella förskolan. 
Vid klassificering av dessa avtal har i första hand gjorts en 
bedömning av syftet med hyran framför köp. Alla ovan-
nämnda leasing/hyresavtal har klassificerats som opera-
tionella då dess syfte inte är finansiering av viss utrustning 
utan är typiska hyresavtal med kortare hyrestid och de 
fördelar som förhyrning har jämfört med ägande, fram för 
allt reparation och underhåll och att alltid kunna ha mo-
dernast möjliga utrustning. Klassificering som operationel-
la leasingavtal innebär att ingående värdet av leasingavtal 
inte har upptagits i balansräkningen som tillgång.  
  
Redovisning av intäkter  
Älmhults kommun följer Rådets för kommunal redovis-
ning rekommendation RKR 18 om intäkter från avgifter, 
bidrag och försäljning förutom vad gäller anslutnings-
avgifter inom VA-verksamheten (se anslutningsavgifter). 
Det innebär bland annat att skatteintäkter och beräknade 
intäkter för kommunal fastighetsavgift periodiseras på 
tolftedelar till det år intäkten hänför sig, att uttag av ren- 
hållnings- och VA-avgifter regleras av självkostnadsprin-
cipen, att investeringsbidrag periodiseras över den beräk-
nade nyttjandeperioden för projektet. Förskole-, äldre-
omsorgsavgifter, matabonnemang intäktsförs i samband 
med faktureringen. 

Särredovisning av VA-verksamheten  
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ställer bland 
annat krav på att VA-verksamheten skall särredovisas 
från andra verksamheter. Det innebär bland annat att en 
resultat- och balansräkning skall upprättas för VA-verk-
samheten och att över/underuttag skall utjämnas inom 
verksamheten under en treårsperiod. I delårsbokslutet 
finns särredovisning av VA-verksamheten i form av en 
kort verksamhetsbeskrivning, resultat- och balansräkning. 
I resultaträkningen finns overheadkostnader för tekniska 
förvaltningen med, men inte för andra gemensamma funk-
tioner då de är av ringa belopp. 

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar  
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Särredovisning av renhållningsverksamheten  
Renhållningsverksamheten består av två delar en som är 
taxefinansierad det vill säga del som kommunerna måste 
tillhandahålla enligt miljöbalkens kap 27, och en del som 
är principiellt konkurrensutsatt med fri prissättning. Syftet 
med särredovisningen är att visa:

a) Att intäkter från det kommunala renhållningsupp_ 
 draget på aggregerad nivå och över tid inte överstiger   
 verksamhetens självkostnader. 

b) Att visa att intäkter från den konkurrensutsatta verk-  
 samheten på aggregerad nivå och över tid inte under-  
 stiger verksamhetens självkostnader.

Anläggningsavgifter (anslutningsavgifter)  
Älmhults kommun följer Rådets för kommunal redovis-
ning rekommendation om intäkter från avgifter, bidrag 
och försäljning RKR 18 avseende kommunala anlägg-
ningsavgifter. Detta innebär att anläggningsavgifter som 
uppgår till väsentligt belopp, betraktas som en skuld för 
tjänster som skall utföras över ett antal år i framtiden och 
en medfinansiering av investeringsutgifter. VA-verksamhe-
ten har under 2013 sett över sin VA-taxa. Det gäller att få 
en rättvisare fördelning mellan fasta delen av taxan och 
den rörliga delen. Den framtida höjningen av VA-taxan 
kommer att läggas helt på anläggningsavgiften och den 
fasta delen av taxan för att på det sättet bättre spegla den 
verkliga kostnaden för drift av VA-anläggningar respek-
tive produktionskostnaden för dricksvatten. 

Kommunfullmäktige har 2013 i enlighet med lagen om 
allmänna vattentjänster LAV (2006:412) fattat beslut 
om bildandet av en reservfond för ny vattentäkt i Delary 
om 30 mkr. De tidigare reserverade medel har överförts 
därmed till fonden, plus 2014 och 2015 års överskott som 
totalt gav en behållning på över 23,8 mkr. I årsbokslutet 
2016 har cirka 7,9 mkr överförts till fonden och därmed 
fått ett nytt saldo på över 31,7 mkr. I bokslutet 2017 har 
cirka 2,4 mkr överförts till fonden och därmed fått ett 
nytt saldo på över 34,1 mkr. 

Kommunfullmäktige har i februari i år beslutat om en 
andra fond för om- och tillbyggnad av vattenverket i 
Älmhult för ytterligare 30 mkr. Från fonden till reserv-
vattentäkt har till den nya fonden överförts 4,1 mkr plus 
årets resultat som ger ett nytt saldo på 7,8 mkr. 

Exploateringsverksamhet  
Älmhults kommun följer Rådets för kommunal redovis-
ning rekommendation om klassificering av anläggnings-
tillgångar i exploateringsverksamheten RKR11 Materiella 
tillgångar. De tomter som producerats för försäljning i 
exploateringsverksamheten redovisas som omsättnings-
tillgångar. Omklassificering av markreserv till omsätt-
ningstillgång sker när detaljplan fastställts och vunnit 
laga kraft. Beräkning av anskaffningsvärde och värdering 
görs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 
RR2:02 Varulager. Redovisning av kommunens mark-
exploatering följer Rådets för kommunal redovisning 
idéskrift om redovisning av kommunalexploatering samt 
rekommendationen om redovisning av intäkter RKR18. 

Vid försäljning sker redovisning av intäkter och kostna-
der löpande som exploateringsnetto i resultaträkningen. 
Slutredovisning av ett exploateringsområde sker när alla 
tomter är sålda eller senast tredje året efter det år exploa-
teringen påbörjats tredje året efter det år exploateringen 
påbörjats. Exploateringsnetto vid bokslut 2018 uppgick 
till cirka 1,6 mkr 

Anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångar i balansräkningen tas upp till an- 
skaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Ingen avskrivning görs på anläggningstillgångar med be- 
stående värde.  Exempel på sådana tillgångar är konst, 
gatu- och vägkroppar, grundkonstruktion av torg och par-
keringsplatser, våtmarker för kväverening, dagvattensystem 
med diken, fördröjningsdammar, lakvattendammar med 
mera. Avskrivningar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod. Som underlag har Rådet för kommunal 
redovisning idéskrifter ”Avskrivningar – avgränsning, vär- 
dering och nyttjandeperioder för immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar” och idéskrift om redovisning av 
kommunalexploatering använts. Det innebär att när det  
gäller framför allt byggnader så tillämpas komponentav-
skrivning. En byggnad består av olika komponenter som 
var för sig värderas och en nyttjandeperiod bedöms utifrån 
dess tekniska kvalitet och fysisk livslängd. Exempel på 
sådana komponenter är väggar, tak, fasad, väggbeklädnad, 
kök, kylanläggning, VVS-installationer, elinstallationer med 
mera och har avskrivningstider allt från 10 till 100 år. 

Komponentavskrivning har tillämpats på VA-anläggningar, 
gator och vägar, dagvattensystem med fördröjningsdammar, 
samt lakvattensystem med dammar. 

Linjär avskrivning har tillämpats enligt nominell metod och  
avskrivningen påbörjas innevarande år månaden efter slut- 
besiktningen eller när tillgången tas i bruk. Internränta be- 
räknas månadsvis på restvärdet och debiteras även pågå-
ende projekt om produktionstiden beräknas vara längre än 
ett år (12 månader). 

Finansiella tillgångar  
Älmhults kommun följer de rekommendationer som Rådet  
för kommunal redovisning tagit fram (RKR 9). Finansiella 
tillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvär-
det och det verkliga värdet på balansdagen. 

Investering – avgränsning  
Till investering räknas utgift för ny- om- och tillbyggnad  
av fastighet/anläggning eller inköp av maskiner och in- 
ventarier där summan överstiger ett basbelopp och livs-
längden bedöms vara minst tre år (inventarier). Datorer, 
smartphones och annan datautrustning skrivs alltid av på 
3 (tre år). I annat fall betraktas utgiften som driftkostnad.  

Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter  
I december 2016 kom information från Rådet för kom-
munal redovisning om redovisning av rivnings- och sa- 
neringsutgifter. Huvudregeln är att om en avsättning inte 
skulle ha redovisats tidigare, att återställningsutgifter ska 
kostnadsföras. Detta då sådana utgifter betraktas som 
återställande till tidigare nivå och då anses inte föranleda 
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några framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential. 

Om kommunen förvärvar mark eller fastighet för avsett 
ändamål och åtar sig ett rivnings- och saneringsansvar 
kan utgifterna aktiveras i balansräkningen som investe-
ring. Dock får återställningsutgifterna och förvärvspriset 
inte överstiga marknadspriset. Det innebär att förvärvet 
görs med en ”rabatt” som minst motsvarar återställnings-
utgifterna. Om kommunen har ansvar för en verksamhet 
som föranlett behovet av återställning behöver det göras 
en bedömning om kommunen redan tidigare skulle ha 
redovisat en avsättning för utgifterna i enlighet med RKR 
10.2 Avsättningar. 

I de fall det inte förelegat någon förpliktelse för kommu-
nen att återställa mark innan upprättande och faststäl-
lande av detaljplan för ett exploateringsområde skett, bör 
återställningsutgifter bli hänförbara till tomtmarken och 
redovisas som utgift för anskaffning och iordningsstäl-
lande av tomt.

Nedskrivning av anläggnings- och finansiella tillgångar  
I delårsbokslutet har ingen nedskrivning av materiella 
tillgångar skett och inte heller återföring av tidigare ned-
skrivna tillgångar.

Försäljning av kommunens tillgångar  
Kommunen har den 31 januari 2018 utfärdat ett köpe-
brev om överlåtelsen av fastigheten Virestad 1:2 (skola 
och förskola i Virestad) till Virestad Friskola ekonomisk 
förening, mot en köpeskilling om 1 800 000 kr (en miljon 
åtta hundratusen kronor). 

Enligt lagen om kommunalredovisning ska köpet redo-
visas det året avtal undertecknas och köpare får tillträde 
till fastigheten. Det innebär att både köpeskillingen och 
bokfört restvärde på tillträdesdagen samt kostnader i 
samband med försäljningen, till exempel besiktning och 
värdering av fastigheten, städ- och flyttkostnader och inte 
minst arvode till mäklaren aktiverats det vill säga redovi-
sas i resultaträkningen. Reavinsten får inte ingå i kommu-
nens balanskrav. 

Avsättning sluttäckning av deponi  
Enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall, 
skulle en anpassningsplan av Äskya avfallsanläggningen 
lämnas till tillsynsmyndigheten senast sommar 2002. God-
kännande av den lämnade anpassningsplanen erhölls från 
länsstyrelsen 2008. Samtidigt beviljade Miljööverdomsto-
len Äskya avfallsanläggningen ett nytt tillstånd utan tids- 
begränsning för fortsatt verksamhet. Enligt detta ska gam- 

la deponin sluttäckas och nya ytor anläggas för mottag-
ning av miljöfarligt och annat industriavfall. Utgifter 
för sluttäckning av 12 hektar (ha) gamla deponin enligt 
dagens priser beräknas till cirka 45 mkr. I bokslutet för 
2015 har använts 2,4 mkr av avsatta medel för befintlig 
deponi och avsätts 112 tkr för den nya ytan. Det gör att 
den totala avsättningen per 2016-12-31 blev 20 mkr. 

I bokslutet 2018 har cirka 3,3 mkr avsatts till återställ-
ningen av deponin, nytt saldo på kontot blev 26,5 mkr.

Enligt plan skulle sluttäckningen av gamla deponiytor 
vara klar 2019. En ny tidsplan och kostnadsberäkning är 
på gång att tas fram i och med att anläggningen tar emot 
tillräckligt med schaktmassor som används som utjäm-
ningsmaterial och som kommunen till och med få betalt 
för. Trots att tidsplanen inte kommer att hålla så ser man 
ändå en chans att utföra jobbet till lägre kostnad än om 
man skulle köpa alla utjämnings- och täckningsmassor. 
Lakvattensystem runt deponin var klar 2013 som gör att 
risken för miljöförorening är minimal.   

Älmhults kommun gör avsteg från god redovisningssed  
enligt RKR 10:2 avseende beräkning av deponin då nu-
värdesberäkning är ej gjord. Avsättningen kommer från 
resultatet och motsvarar beräknad kostnad för sluttäck-
ning.    

Koncernkonto  
Tillgångar placerade i koncernkonto redovisas som likvida 
medel i kommunen. De kommunala bolagens andel redo-
visas som kortfristig skuld i kommunen och som kortfris-
tig fordran i respektive bolag.

Redovisning av bidrag till statlig infrastruktur  
Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning 5 kap 
7 § om redovisning av bidrag till statlig infrastruktur ska 
sådana bidrag som avses i 2 kap 1 § lagen (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter, tas upp i balansräkningen 
och upplösas med årliga enhetliga belopp under längst  
25 år eller tas som en kostnad i resultaträkningen. Upplös- 
ningen ska påbörjas samma år som när beslutet om bidra-
get fattats. 

Älmhults kommun följer inte lagens bestämmelser i frågan 
om tidpunkten för bidragets upplösning. Erfarenhet av 
sådana projekt har visat att det är lång tid mellan beslut 
och förverkligande, ibland 4–5 år. Älmhults kommun an-
ser att det inte ger en mer rättvisande bild av kommunens 
samlade ekonomi om kommunen tar upp en kostnad i sin 
resultaträkning som inte finns. Som tidpunkt för upplös-
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 Politisk organisation

Periodens väsentliga händelser  
Året började med beskedet att Älmhults hedersmedbor-
gare 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 organi-
sationen. Riksdags-, regions- och kommunvalet ägde rum 
i september månad och redan i oktober tillträdde den nya 
kommunstyrelsen då den nya kommunallagen möjlig-
gjorde detta.

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

Sommaren var ovanligt varm och torr och det har påver-
kat kommunen. Till exempel kommunens bönder, under 
sommaren fördes en kontinuerlig dialog med dem och 
länsstyrelsen kring situationen. Även kommunens vatten-
verk gick på högsta kapacitet och under hösten besluta-
des, 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 kom-
mun och det beslutades att göra ett omtag och att skapa 
ett eget dokument för denna, brett förankrat i polititiken. 
De nya fullmäktige ska besluta denna.

Under året har kommunen arbetat med det nya renhåll-
ningsbolaget Södra Småland Avfall och Miljö som tar över 
renhållningsverksamheten i januari 2019. Älmhults kom-
mun 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 kommun-
gränserna för att skapa effektivitet och detta är ett gott 
exempel.

Efter den parlamentariska gruppens utredning framkom 

behovet av en teknisk nämnd. Nämnden kommer att an-
svara 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 kommu-
nen: 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 nämn-
der, 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 be-
slut under året. Visionen och den nya modellen som inne-
bär att kommunen ska arbeta mer i processer (hängrännor 
istället för stuprör) kommer att påverka arbetet på ett 
positivt sätt, för både kommuninvånare och medarbetare.

Det nya ekonomistyrningssystemet innebär förändringar 
för arbetet med budget och uppföljning och kommer att 
påverka nämndernas arbetssätt. Fullmäktige kommer från 
och med 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 kon-
takterna 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.

Resultatmål 
Saknar resultatmål.

Kommunfullmäktiges ordförande  Helen Bengtsson (S)                     Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S)
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Årsbokslut för nämndens drift

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 2 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse 
budget bok 

2018 

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Kommunfullmäktige 893 940 940 791 149 149

Kommunstyrelsen 3 344 3 712 3 712 3 398 314 314

Fast arvode övriga nämnder 1 992 2 150 2 150 1 986 164 164

Kommunala pensionärsrådet 12 22 22 14 8 8

Tillgänglighetsrådet 8 14 14 11 3 3

Kommunalt partistöd 747 775 775 774 1 1

Kursverksamhet förtroendevalda 115 103 103 59 44 44

Revision 792 814 814 777 37 37

Valnämnd 12 500 500 333 167 167

Kommunfullmäktiges förfogande 0 200 200 0 200 200

Kommunstyrelsens oförutsedda 0 100 100 0 100 100

Resultat 7 915 9 330 9 330 8 143 1 187 1 187

Ekonomi 

Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018 

Den politiska verksamheten visar ett överskott. Politikens 
förfogandemedel återstår i sin helhet. Men även kom-
munstyrelsen, 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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 Kommunstyrelse – kommunledningsförvaltning
Ordförande Eva Ballovarre (S)             1:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)               2:e vice ordförande Elizabeth Peltola (C)

	Styrning, ledning, samordning och utveckling av kommunen
	Central ekonomi-, personal-, kommunikations-, IT-, utveck- 
 lings- och kanslifunktion

	Övergripande och översiktlig planering
	Kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
	Säkerhetsfrågor

Periodens väsentliga händelser 
Även under 2018 nåddes det övergripande målet om minst 
en procents befolkningsökning med råge och den 31 
december hade Älmhult 17 568 invånare, vilket motsvarar 
2,4 procent.

Under året har kommunledningsförvaltningen genomfört 
ett flertal stora utvecklingsarbeten.

Utifrån en tydlig politisk viljeinriktning om att öka till-
gängligheten och effektivisera arbetsprocesserna med 
hjälp av digitalisering och automatisering, har IT-enheten 
lett ett arbete med att ta fram en verksamhetsplan för di-
gitalisering. Avsikten är att ett politiskt ställningstagande 
ska ske tidigt under 2019. 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 finanspo-
licy, 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 standardi-
sera 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 Älm- 
hults 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 genomför-
ande 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 en-
treprenör 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 bostads-
enheter under året.

Ett flertal dialoger har ägt rum med externa aktörer som 
är intresserade av att bygga bostäder och verksamhets-
lokaler 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 hand-
lägga ökat och dessutom har en del erfarna medarbetare 
gått i pension, blivit sjukskrivna eller slutat av andra an-
ledningar 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 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 ut-
vecklingsmålen och Sveriges miljömål har Älmhult valt 
att fokusera på fem fokusområden och där fastställt såväl 
riktlinjer som mätbara mål. Bland annat har kommunor-
ganisationen 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 

Ansvarsområden:
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lägre budget än tidigare år blev denna en stor succé. Till 
stor del beroende på det lyckade greppet att flytta in festi-
valen 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 visi-
talmhult och vård & socialt stöd.

För att förbättra och utveckla den interna kommunika-
tionen har en turné, tillsammans med IT-enheten, pågått i 
kommunens verksamheter under 2018 för att implemente-
ra 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 ta-
git fram tre filmer: en riktad mot inflyttare, en besökarfilm 
och en film för näringslivet.

Turistinformationen har flyttat fram sina positioner ge-
nom etablering av InfoPoints och en attraktivare hemsida 
och når nu fler besökare. Samverkansforum inom destina-
tionsarbetet 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, befolkningsutveck-
ling, arbetstillfällen och investeringar, kommer att avta 
under de närmsta åren. Bostadsbyggandet kommer, efter 
två mer modesta år, att återigen ta fart. Under 2019 prog-
nostiseras byggnation av cirka 130 bostäder och ytterli-
gare cirka 180 bostäder under 2020.

Intresset från företag att bedriva verksamhet i kommu-
nen 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 kommu-
nen, nya företag att flytta hit och att stimulera till nyföre-
tagande. En nyckel till framgång kommer att bli hur väl 
kommunen lyckas med kompetensförsörjning till företa-
gen men också till kommunen som arbetsgivare.

Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområ-
den 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 förtät-
ning och betydligt högre byggnation än i dag. Förutsätt-
ningarna för tillväxt i hela kommunen finns, men kräver 
särskilda insatser och initiativ för att detta ska bli verklig-
het även utanför Älmhults tätort. Utmaningarna är med 
andra ord fortsatt stora, men det är också möjlighetena! 

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.

Framöver kommer digitalisering att bli en av de stora frå- 
gorna för förvaltningen och hela kommunen. Det finns fle- 
ra skäl till detta. Utöver att öka tillgängligheten för med-
borgarna till kommunens service och tjänster är det ett 
sätt att möta det stora kompetensbehov som ligger fram-
för kommunen de kommande åren. Det blir helt nödvän-
digt att effektivisera våra processer eftersom det inte kom-
mer 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 styr-
ning 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 au-
tomatiserar sina verksamheter. En väsentlig del i det nya 
systemet blir också att ta fram en ny vision för Älmhults 
kommun.
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Resultatmål = Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Kommunen ska understödja näringslivets utveckling

Arbetstillfällen i kommunen 11 268 10 903  →

Insiktsmätning 76 75  →

Antal nyetableringar enligt upplysningscentralen 148 95  →

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

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.

Produktionen av bostäder ska öka

Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas 
varje år

64 100  →

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 beräk-
nas 131 bostäder vara färdigställda. Under 2020 beräknas 178 bostäder stå färdigställda.

Kommunen ska ha en hög planberedskap

Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 500 bostadsenheter 600 500  →

Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya varumärket

Minst 75 procent av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult - 75 % - -

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 procent av invånarna stolta över Älmhult. Detta har föranlett att vi intensifierat arbetet med att höja attrak-
tiviteten. Nästa mätning genomförs under år 2019 och först då vet vi det faktiska utfallet. Måttet mäts via medborgarundersökning vartannat år 
(2019).

Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen

Följa ranking enligt aktuell hållbarhetsmätning 121 Förbättrad ran-
king från 196  
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Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

  
Driftredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 
2 2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok  

2018

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Övrig politisk verksamhet 3 826 3 473 3 624 3 593 -120 31

Fysisk och teknisk planering 32 315 395 272 43 123

Näringslivsfrämjande 
åtgärder

 
836

 
745

 
715

 
882

 
-137

 
-167

Konsument- och energi-
rådgivning

 
175

 
223

 
213

 
209

 
14

 
4

Turistverksamhet 1 124 849 849 948 -99 -99

Miljö, hälsa och hållbar 
utveckling

 
605

 
775

 
624

 
796

 
-21

 
-172

Allmän kulturverksamhet, 
övrigt

 
517

 
530

 
550

 
523

 
7

 
27

Flyktingverksamhet -240 0 0 -5 5 5

Arbetsmarknadsåtgärder 1 068 1 010 1 010 795 215 215

Buss, bil- och spårbunden 
trafik

 
2 908

 
2 700

 
2 600

 
2 415

 
285

 
185

Gemnesamma verksamheter 37 619 37 213 39 861 36 995 218 2 866

Resultat 48 470 47 833 50 441 47 423 410 3 018

Kulturkalender 
Våren 2019

ISDANS 
VERTICAL INFLUENCES

12 januari Diö ishallKl. 16.00
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 Kommunstyrelse – teknisk förvaltning
Ordförande Eva Ballovarre (S)           1:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)           2:e vice ordförande Elizabeth Pelola (C)

	Markförvaltning och exploateringsverksamhet
	Gator och trafik
	Parker och lekplatser
	Renhållning
	VA-verksamhet

	Fastighetsförvaltning
 Räddningstjänst
	Skogsförvaltning
	Kostverksamhet
	Fritidsverksamhet

Periodens väsentliga händelser 
Tekniska förvaltningen leder samhällsbyggnads- och in-
frastrukturprocessen 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 process är mark- och exploateringsverksamheten 
som kommer att ha en sammanhållande funktion genom 
processen.

För att förstärka ledningsprocessen och skapa förutsätt- 
ningar för en stark politisk förankring och demokratisk 
insyn i samhällsbyggnads- och infrastrukturprocessen har 
den parlamentariska beredningen föreslagit och kom- 
munfullmäktige beslutat om inrättande av en teknisk 
nämnd 2019. 

Markförvaltning och exploateringsverksamhet 
Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för 
en fortsatt kostnads- och resurseffektiv samhällsexpan-
sion har tekniska förvaltningen förstärkt organisationen 
genom rekrytering av en mark- och exploateringsingenjör. 
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 och 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 totalförsvarspla-
neringen och kravbilden som riktas mot kommunerna 
har avsevärt höjts under de senaste åren. Under 2018 har 
kunskapsuppbyggnad genomförts inom såväl totalförsvar 
som säkerhetsskydd. Under 2018 antogs ny informations-
säkerhetspolicyn för kommunen vilken kommer att imple-
menteras 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 Bök-
hult som färdigställdes under 2018. 

Fastighetsförvaltning 
Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 1 200 
tkr för 2018. Till de större projekt som färdigställts under 
2018 kan nämnas byggnationen av Elmehallen, anpass-
ningar på Linneskolan och en tillbyggnad på Klöxhultsko-
lan. Projekt som startade 2018 och slutförs 2019 är bland 
annat Stinsahuset, Liatorps brandstation, Bokhultets 
förskola i Diö. Utbyte av värmesystem pågår på tre fast-
igheter Hallaryds skola, Pjätteryds skola och Solgården i 
Göteryd. Under året har det beviljats bidrag från Bover-
ket och Naturvårdsverket på totalt cirka 10 000 tkr som 
delfinansiering av dessa investeringar.

Under året har det varit två försäkringsärenden 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 vat-
tenskada på Linneskolan. 

På Gunnar Gröpe pågår det miljöundersökningar som blir 
klara på nyåret. När det gäller järnvägsstationen så beräk-
nas renoveringen starta första kvartalet 2019.

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

Ett integrationsprojekt för nyanlända har genomförts. I 
detta har en utbildningssatsning med målsättningen att 
deltagarna skulle lära sig yrket för att sedan självständigt 
kunna utföra arbetet genomförts. 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 rädd-
ningstjänstens arbete genom flertalet bränder i skog och 

Ansvarsområden:
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mark. Torkan och värmen resulterade i extremt höga 
brandsriskvärden som i princip varade från maj till 
au-gusti månad. Älmhults kommun har varit förskonat 
från större bränder. Räddningstjänsten har under 2018 
bistått andra kommuner med resurser för att hantera 
skogsbränderna såväl inom Kronobergs län som omfat-
tande 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 räddningsstatio-
nen i Liatorp påbörjats för att säkerställa god arbetsmiljö 
för brandmännen.

En grundförutsättning för en väl fungerande verksamhet 
är att lyckas med rekrytering och utbildning av räddnings-
personal 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 
Förvaltningen tog initiativ till personalförstärkning ge- 
nom en kostutvecklare inom ledningsfunktionen. 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 ut- 
maningen från extern aktör rörande entreprenad av Elme-
skolans 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 tjäns-
ter 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 under-
budgeterad, livsmedelspriserna har höjts under året och 
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 exploa-
teringsområden, 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 på 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 är resurs- och 
kompetensbristen en begränsning i förutsättningarna att 
verkställa politiskt fattade beslut om investeringar.

Markförvaltning och exploateringsverksamhet 
Ambitionen under kommande år skall knyta ihop utma-
ningarna mellan olika aktörers behov samt verka för en 
marknadsmässig och kostnadseffektiv mark- och exploa-
teringsverksamhet.

Utmaningen är 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 och 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. Kommunens ökade digitalisering medför att 
arbetet med informationssäkerheten 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 budgetpro-
cessen 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 re-
surser i form av kompetens och resurser. Alternativt måste 
en anpassning av ambitionsnivån till befintliga förutsätt-
ningar genomföras. Det beror bland annat på att vi genom 
kommunens expansion redan idag har utökat med nya 
bostadsområden som kräver underhåll utöver vad nuva-
rande resurser medger. Detta förhållande kommer även att 
prägla verksamhetsåret 2019 och måste beaktas kopplat 
till ambitionsnivån och resurssättningen framöver. En vik-
tig 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 sam-
verkan med fastighetsavdelningen är framtagandet av 
en lokalförsörjningsplan för kommunala verksamheter. I 
samband med detta arbetet behöver en processkartlägg-
ning 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 ska 
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renoveras, byggas om eller till vilka som skall ersättas 
genom nyinvestering.

Starkt fokus kommer att riktas på föräldlingsprojektet 
med ytterligare engergi- och fastighetseffektiviseringar 
under de närmaste fem åren.

Räddningstjänst 
På sikt kommer man över en tröskeleffekt beträffande re-
krytering 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 infö-
randet av ett länsgemensamt inre befäl i SOS-centralen i 
Växjö. Detta är ett led i den länsgemensamma samverkan 
inom ledningsområdet som är etablerad i länet. I den stat-
liga utredningen av svensk räddningstjänst påtalas vikten 
av en strategisk ledningskomponent samlokaliserad med 
SOS-centralen vilket är helt i linje med kommande lagstift-
ning och det pågående arbetet i länet.

Kostverksamhet 
Analys av kostverksamhetens ekonomiska läge har redovi-
sats för kommunstyrelsen och förvaltningens förslag är en 

höjning av avgifter för måltidsabonnemang inom äldreom-
sorgen 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, 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 kommer kommunen att få en allt större areal 
tätortsnära skog och detaljplanelagd ”Natur”, mark som 
i stor utsträckning är kostsam att sköta vilket kräver ett 
större finansiering 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. Detta innebär att när 
planerade exploateringar är genomförda kommer kommu-
nens nettokostnader för skötsel av ”Natur” och tätortsnä-
ra skog att öka betydligt jämfört med idag. Detta kommer 
att beaktas i budgetprocessen för år 2020 och framåt.

Resultatmål = Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Trygghet och hälsa

Kommunen ska årligen uppvisa en nedåtgående trend i Strada, 
olycksfallsredovisning

21 16  →

Inga vattenprover på utgående vatten från vattenverk ska visa på 
”Otjänligt”.

0 0  →

Miljöriktiga verksamhetslokaler. Fastighetsförvaltningen jobbar kontinuerligt med energiminskande åtgärder. Effekten redovisas på helåret.

Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad energiförbrukning 
per m2 total bruksarea, BRA.

 
134

140  
KW/m2  →

Tillgänglig räddningstjänst

Tiden från olycka till dess att vi börjar påverka olycksförloppet ska 
kortas.

< 7,0 
minuter

< 10,0 
minuter  →
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Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok 

2018

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Teknisk adminstration 4 370 5 355 5 355 4 127 1 228 1 228

Fysisk och teknisk planering 1 199 576 576 -462 1 038 1 038

Näringslivsbefrämjande åtgärder 224 180 180 27 153 153

Gator och vägar 11 833 10 987 10 987 15 552 -4 565 -4 565

Parker och lekplatser 1 998 1 760 1 760 1 782 -22 -22

Räddningstjänst 16 778 18 329 18 329 18 427 -98 -98

Kris och beredskap 34 0 34 0 -34

Totalt egentlig verskamhet 36 402 37 221 37 187 39 487 -2 266 -2 300

Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Avfallshantering 0 0 0 0 0 0

Skog- och tätortsnära skog -214 140 705 -56 196 761

Total affärsverksamhet -214 140 705 -56 196 761

Lokalförsörjning 3 575 427 257 -774 1 201 1 031

Lokalvård -1 100 0 0 -1 000 1 000 1 000

Teknisk service 154 0 150 62 -150 88

Total intern service 2 629 427 407 -1 712 2 139 2 119

Kostenheten 32 818 32 126 35 940 35 283 -3 157 657

Resultat 71 635 69 914 74 239 73 001 -3 087 1 238

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. Kompensa-
tion 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 kun-
na uppbära driftsbidrag, däremot ställdes ett effektivise-
ringskrav med cirka 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. Den största avvikelsen beror på att 
drift- och personalkostnader för Elmeskolans kök aldrig 
kompenserats. En beräkning som gjordes pekar på cirka 
2 500 tkr. För övrigt ersättning till friskolor ligger back 
med cirka 300 tkr, samkörning av varor samt allmänna 
prishöjningar av livsmedel.

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 resul-

tat. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen i KIR- 
projektet för nyanlända lyckats ta in 5 personer för ut-
bildning och på det sättet sparat flermiljonbelopp. Totalt 
blev överskott cirka 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. Bök- 
hult, 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.

Årsbokslut med prognos för nämndens investeringar 
Tekniska förvaltningen har fått enligt beslut i KS en inves-
teringsbudget för 2018 som enligt förvaltningens förslag 
ligger på cirka 227 mkr inklusive tilläggsbudget från 2017 
(cirka 56 mkr). 

VA-verksamheten 
Gällande ombyggnationen av kommunens vattenverk är 
upphandling och tilldelning av entreprenör för uppdraget 
avslutat. Ombyggnationen påbörjas under hösten 2018. I 
budgeten 2018 finns det 40 mkr, hela projektet beräknas 
uppgå till cirka 200 mkr. Årets investering har uppgått till 
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cirka 16 mkr.

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

För att få en fungerande slamhantering på avloppsrenings-
verket i Älmhult pågår en utredning avseende utbyggnad 

av slamplatta och skruvpress i stället för ombyggnad av 
vassbäddar, detta då kalkylen pekar på en mindre inves-
teringskostnad över tid med detta alternativ. Uppskattad 
investeringskostnad för slamplatta 20–24 mkr. Byggnation 
av slamplatta förutsätter omprioriteringar och nytt inves-
teringsbeslut då detta projektet inte inryms i nuvarande 
investeringsram på 8 mkr för avloppsreningsverket.

Exploatering av V Bökhult etapp 1 är under full utbygg-
nad av bostäder. Det finns flera projekt i planen som Pa-
radiset 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 cirka 16 mkr.
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 Överförmyndarnämnd
Ordförande Eva Ballovarre (S)                Vice ordförande Elizabeth Peltola (C)                  

Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning

Periodens väsentliga händelser 
Staten har infört nya regler för ersättning till kommu-
nerna för ensamkommande barn. Reglerna gäller från och 
med 1 juli 2017 och innebär att den statliga ersättningen 
till kommunerna i praktiken minskar kraftigt.

Överförmyndarnämnden har 2017-04-25, § 15 beslutat 
att införa professionell god man tillsammans med Ljungby 
kommun.

Förväntad utveckling - framtid 
En gemensam överförmyndarnämnd planeras för Älm-
hults, Ljungby och Markaryds kommuner från och med 
2019.

Resultatmål 
-

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift 
Avvikelsen från budget uppgår till -93 tkr. Under 2018 har 
uppbokade intäkter från 2017 försämrat resultatet med 
120 tkr.

Driftsredovisning, tkr 
Verksamhet

Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos  DR 2 
2018

Bokslut 2018 Avvikelse  
budget bok 

2018

Avvikelse  
prognos bok 

2018

Överförmyndarnämnden 1 233 1 378 1 378 1 471 -93 -93

RESULTAT 1 233 1 378 1 378 1 471 -93 -93

Ansvarsområden:
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Periodens väsentliga händelser 
2018 har varit ett framgångsrikt och intensivt år för 
verksamheten. Älmhult befinner sig i ett expansivt 
skede och förvaltningen arbetade med ett 30-tal olika 
detaljplaner, alltifrån större exploateringsområden till 
mindre områden. Detaljplanen för Paradiset etapp 3, som 
möjliggör skola, förskola och bostäder, har antagits. Vita 
Korset, Hagahem och Furulund är andra detaljplaner där 
arbete pågår för att ha en fortsatt god planberedskap för 
bostäder. En detaljplan för Haganäsparken har antagits, 
arbetet med en ny detaljplan för Froafälle, med inriktning 
verksamheter och handel längs väg 23, har påbörjats och  
arbetet med ny ringväg och nytt handels- och centrum-
område i västra Älmhult pågår för fullt.

Planberedskapen för bostäder är knappt 600 bostads-
enheter. Det är en minskning sedan den förra årsredo-
visningen. Det beror på att tomterna börjar bebyggas på 
främst Västra Bökhult samtidigt som endast en större 
detaljplan med bostäder antogs under 2019.

Behovet av grundkartor och fastighetsutredningar har 
ökat eftersom mer mark detaljplanerats. Det har varit 
stor efterfrågan på kartunderlag för bygglovsändamål 
och det har tagits fram drygt 200 nybyggnadskartor 
och kartutdrag, vanligtvis med fältmätning. Det ökande 
byggandet har även medfört en ökad efterfrågan på ut-
sättningar av byggnader, anläggningar med mera. Med  
det följer också ökat inmätningsbehov.

Inom byggenheten har bygglov beviljats som kan resultera 
i cirka 140 bostäder. 96 bostäder har under året fått slut-
besked. 32 beslut om bostadsanpassning har fattats. På 
byggsidan märks en ökning av tillsynsärenden.

Bemanningen inom plan och bygg har under tidig höst 
utökats med en tjänst inom respektive avdelning, dessa 
tjänster finanserias med hjälp av byggbonus under 2018.

Inom livsmedel har bortprioriteringar fått göras på grund 
av tjänstledighet och sjukfrånvaro. Det innebär att cirka 
65 procent av den planerade kontrollen har utförts. Under 
2019 får därför extra timmar planeras in för att ta i kapp 

kontrollskulden. I övrigt har arbetet i stort löpt på enligt 
tillsynsplanen.

Resultatet från mätningen ”Insikt” som är en service-
mätning av kommunernas myndighetsutövning visar att 
bygg, miljö- och hälsa och livsmedel har fått ett högre 
Nöjd-kund-index (NKI) jämfört med snittet i landet. Bygg 
fick ett NKI på 73, jämfört med snittet i landet på 63. 
Miljö- och hälsa fick ett NKI på 70, jämfört med snittet 
i landet på 69 och livsmedel fick ett NKI på 83, jämfört 
med snittet i landet på 75. 

Förväntad utveckling - framtid 
Det stora intresset för att flytta till Älmhult och bygga be-
döms medföra en ärendeökning till förvaltningen i form 
av bygglovsgivning, tillsyn och remisshantering av planer.

Inom kart- och mätenheten utökas bemanningen 2019  
och mätutrustningen uppgraderas för att klara av de  
många mätuppdragen. Särskilt viktigt är det också  
att inom det närmsta året prioritera aktuell byggnads-
redovisning i kommunens kartdatabas, vilken är grunden 
för planering, byggande och redovisning. Under 2019 
fortsätter arbetet med att finna effektiv karteringsmetod 
samt utveckla GIS.

Inom byggsidan behöver mer tid avsättas för tillsyns-
ärenden. Prognosen är även att antalet bygglov kommer 
öka väsentligt under 2019 och 2020.

På miljösidan krävs att extra timmar planeras för livs-
medelskontrollen för att företagen ska få det antal 
kontrolltimmar över tid som de betalar för. I övrigt 
finns stort behov av att se över om enheten har rätt 
resurser avseende bemanning samt arbeta för att minska 
sårbarheten genom att det i största mån ska finnas minst 
två personer som kan hantera en viss ärendetyp.

Under nästa år planeras en uppgradering av nuvarande 
ärendehanteringssystem och arbetet ska påbörjas för 
att digitalisera bygglovsprocessen. Utöver det kommer 
projektet ”förenkla helt enkelt” att prioriteras.

 Miljö- och byggnämnd
Ordförande Tommy Lövquist (S)        Vice ordförande Roland Johansson (M)

	Detaljplaner
	Bygglov
	Mät- och kartverksamhet

	Miljö- och hälsoskydd
	Bostadsanpassning

Ansvarsområden:
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Inriktnings- och resultatmål = Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Gott bemötande

MoB Bemötande 100 % 100 %  →

Kommentar: Målet får anses som uppfyllt eftersom 99 procent anger att de fått gott bemötande.

Tydlig information

MoB Tydlig information 90 % 100 %  

Kommentar: 91 procent upplevde att de fått tydlig information. Målet är inte uppfyllt, eftersom målet är satt till 100 procent.

Snabb ärendehantering

MoB Snabb handläggning. 94 % 100 %  

Kommentar: 86 procent anger att de anser att ärendet har hanterats snabbt. Målet är 100 procent.
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Tkr

Budget 
2018

Prognos 
DR 

2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget 

bok 2018

Projekt Inkomst 0 0 0 0

GIS Utgift 200 200 0 200

netto 200 200 0 200

Projekt Inkomst 0 0 0 0

Miljö- och 
byggreda

Utgift 200 200 0 200

netto 200 200 0 200

Projekt Inkomst 0 0 0 0

Totalsta-
tion

Utgift 250 250 0 250

netto 250 250 0 250

Summa to-
talt netto

 
650

 
650

 
0

 
650

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok 

2018

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Nämnd 125 200 100 105 95 -5

Byggande -143 -879 -879 -771 -108 -108

Planer 1 122 680 770 410 270 360

Mätning och kartor 1 506 1 343 943 1 043 300 -100

Administration 3 720 4 395 4 228 1 858 2537 2370

Miljöskydd 317 427 427 602 -175 -175

Hälsoskydd 173 295 295 207 88 88

Livsmedel 493 610 410 536 74 -126

Bostadsanpassning 974 2 122 2 122 1 700 422 422

Resultat 8 287 9 193 8 416 5 690 3 503 2 726

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018 
Miljö- och byggnämnden gör ett överskott på 3 503 tkr. 
Resultatet beror framförallt på att 2 500 tkr från byggbo-
nus avseende utveckling av GIS förts över till miljö- och 
byggnämnden. Projektet är förvaltningsövergripande och  
har fått bortprioriterats under året eftersom förvaltnin-
gen inte haft bemanning att driva projektet i och med 
att fokus varit att hanterade det ökade antalet kart- och 
mätuppdraget.

Utöver det fick nämnden 520 tkr i byggbonus för att  
finansiera utökning av tjänster inom förvaltningen.  
Kartmätenheten har fått en större intäktsökning med 
anledning av uppdragen har ökat till enheten.

Personalkostnaderna visar sammantaget på ett litet under-
skott. Övriga kostnader visar också på ett litet underskott. 
Den största avvikelsen finns på bostadsanpassning där det 
blir ett överskott på 422 tkr.

Totalt har nämndens nettoförbrukning minskat med 1,2 
procent jämfört med 2017. Intäkterna har ökat med 52 
procent samma period medan lönekostnaderna ökat 13,8 
procent. I samtliga procentsatser är bidraget för GIS bort-
räknat.

Analys av avvikelse prognos DR2 2018 och bokslut 2018 
Skillnaden beror framförallt på att 2 500 tkr från byggbo-
nus avseende utveckling av GIS förts över till miljö- och 
byggnämnden under hösten.

Årsbokslut med prognos för nämndens investeringar 
Under året har nämnden haft budget för tre investerings-
projekt. Samtliga investeringsprojekt är påbörjade och 
kommer att slutföras under 2019.
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 Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande Anton Härder (S)                   Vice ordförande Gusten Mårtensson (C)        

	Allmän fritidsverksamhet
	Allmän kulturverksamhet
	Bibliotek

	Idrotts- och fritidsanläggningar
	Fritidsgårdar

Periodens väsentliga händelser 
Under 2018 har kultur och fritidsnämndens verksamhe-
ter arbetat med att ta fram förslag till policydokument, 
bland annat kulturpolicy, fritidspolicy och biblioteks-
plan. Ett nytt koncept provades som ersättning till den 
tidigare Familjefestivalen och det blev en stadsfestival, 
Älmhultsfestivalen. Andra evenemang som genomfördes 
var Kulturnatta, för andra gången och en Pridefestival för 
fjärde gången. 
 
Biblioteket genomförde en lyckad satsning med att ta bib-
lioteket till låntagarna, genom sin satsning ”Sommarhäng 
med bibblan”. Under sju veckor cyklade personal ut till 
badstranden i Bökhult med ett minibibliotek. Överlag har 
biblioteket ökat antalet besökare och antalet lån. 
 
Kommunens femte idrottshall, Elmehallen, invigdes under 
2018. I samband med invigningen fick Älmhults kommun 
ta emot Smålandsidrottens pris, Årets idrottskommun 
2017. Älmhults kommun fick också projektpengar bevil-
jade av Jordbruksverket och Länsstyrelsen för att tillsam-
mans med hembydgsföreningarna i Göteryd, Hallaryd och 
Pjätteryd, Hallaryds IF och Skogsstyrelsen arbeta för att 
göra området runt Helge å till ett attraktivt besöksmål. 
Arbetet ska vara klart 2020. 

Kulturskolan har haft 380 elever i aktivitet under hösten 
2018. Kulturskolan har släppt sin första spellista på Spo-
tify, ”Älmhult makes music 2018”. 

Fritidsgården öppnade under året en ny verksamhet med 

inriktning mot gymnasieungdomar, Freja. Freja finns i  
källaren på Haganässkolan och delar lokal med pingis- 
föreningen Damsnäs IF. Fritidsgården har också varit  
aktiva under större arrangemang i kommunen som Pride-
festivalen och Kulturnatta.
 
Förväntad utveckling - framtid 
Viktigaste arbetet under 2019 kommer att vara att skapa 
olika mötesplatser för medborgare i alla åldrar och med 
varierande intressen, för att öka kommunens attraktivitet 
som boendeort och besöksmål.

Under 2019 kommer de första delmomenten i Älmhults 
kommuns fleråriga projekt för att hylla Ingvar Kamprad 
att realiseras.

Under 2019 kommer man att prova ett nytt koncept – 
scensommar, för att ha olika evenemang riktade till olika 
målgrupper. Under året kommer också nya förslag för 
kulturpolicy och fridspolicy, samt biblioteksplan att läg-
gas fram för beslut i fullmäktige.

Biblioteket kommer att delta i regeringens satsning på 
folkbiblioteken ”Digital först” och också fortsätta att 
vara en resurs för kommuninvånarnas digitala lärande.

Fritidsgårdarna kommer att arbeta mycket för att ytter-
ligare stärka sitt samarbete med skolorna i kommunen 
för att locka fler besökare till verksamheten. De kommer 
också att fortsätta att arbeta för att stärka verksamheten i 
fler delar av kommunen än Älmhults tätort.

Ansvarsområden:
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Resultatmål = Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Varierat fritids- och kulturutbud

Minst 90 procent av besökarna på fritidsgården ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med verksamheten.

 
-

 
87 %

 
-

 
-

Minst 90 procent av kulturskolans elever ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med verksamheten.

 
95 %

 
90 %   

→

Minst 90 procent av besökarna på huvudbiblioteket ska vara nöjda 
eller mycket nöjda med verksamheten.

 
-

 
90 %

 
-

 
-

Kommunens kulturutbud i form av biblioteksverksamhet, ut-
ställnings- och konstverksamhet samt teaterföreställningar och 
konserter, ska upplevas som innehållsmässigt variationsrikt och att 
de håller en hög kvalitetsnivå.

 
-

60 i 
betygs- 

index

 
 
-

 
 
-

Kommentar: Ingen enkät är gjord på fritidsgården under året. Uppföljning inom huvudbiblioteket och medborgarundersökning (kommunens kulturutbud) görs  
vartannat år det vill säga 2019.

Andelen flickor i fritidsgårdens verksamhet ska öka med fem  
procentenheter per år.

 
29 %

 
40 %  

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Fritidsgården har under året varit på skolorna och gjort undersökningar för att ta reda på vad flickorna önskar att det ska finnas för 
aktiviteter på en fritidsgård.

Minst 90 procent av föreningarna ska vara nöjda med kommunens 
service.

 
-

 
90 %

 
-

 
-

Kommentar: Simhallen står inför en omfattande renovering och tillbyggnation. Under sommaren har simhallen varit delvis stängd med hänsyn till vattenläckage vilket 
påverkat anläggningens tillgänglighet. Ingen uppföljning genomförd. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, det vill säga 2019.

Minst 90 procent av besökarna i simhallen ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med verksamheten.

 
-

 
76 %

 
-

 
-

Kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska vara utrustade 
och tillgängliga i den omfattningen att medborgarna vill och kan 
nyttja dessa. Betygsindex idrotts- och motionsanläggningar, med-
borgarundersökning.

 
 
 
-

60 i 
betygs-

index

 
-

 
-

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok 

2018

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Nämnd 210 165 165 160 5 5

Gemensamma kostnader 936 567 930 435 132 495

Allmän kulturverksamhet 2 191 3 113 2 699 2 664 449 35

Fritidsverksamhet 15 680 17 003 16 753 16 481 522 272

Bibliotek 7 992 8 201 8 165 8 208 -7 -43

Ungdomsverksamhet 2 145 2 837 2 450 2 480 357 -30

Kulturskola 2 859 3 289 3 089 3 008 281 81

Resultat 32 013 35 175 34 251 33 436 1 739 815

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

225



       - Älmhults kommun • Årsredovisning 2018 - 70

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

N
ä

m
N

d
s-

 o
c

h
 b

o
la

g
sr

ed
o

vi
sN

iN
g

a
r

Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018 
Nämnden visar ett positivt resultat om 1 739 tkr. Nämn-
den har under året fått mer statliga bidrag än väntat och 
det har inneburit att viss ordinarie verksamhet har fått stå 
åt sidan. Verksamhetsmässigt har det största överskottet 
uppstått på fritidsverksamheten och beror på att det har 
varit färre ansökningar om bidrag än budgeterat. Det näst 
största överskottet har uppstått på kulturverksamheten 
och beror på en ej tillsatt tjänst samt att föreningar inte 
har sökt bidrag i den utsträckning som väntat. Även på 
ungdomsverksamhet och kulturskolan har det uppstått 
överskott, mestadels kopplat till vakanta tjänster delar  
av året.

Analys av avvikelse prognos DR2 2018 och bokslut 2018 
Den största avvikelsen har uppstått under gemensamma 

kostnader och beror på en medfinansiering som ej blev 
utbetald under 2018. Under allmän kulturverksamhet 
har det också uppstått en avvikelse, denna beror till stor 
del på att en tjänst inte blev tillsatt som planerats under 
hösten.

Årsbokslut med prognos för nämndens investeringar 
Årets största investeringsprojekt, simhallen, påbörjades så 
smått i slutet av året. Flertalet investeringar blev genom-
förda under året, däribland flera mindre investeringar på 
biblioteket, inventarier till en ny fritidsgård, tillgänglighet 
på Bökhults badplats samt multiaktivitetsarenan. Under 
året köptes även konstgräsplanen från Älmhult IF samt 
inventarier till den nya idrottshallen Elmehallen.

  
Tkr

Budget 
2018

Prognos DR 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok 

2018

Kultur och fritid Inkomst 0 0 0 0

Investeringar Utgift 52 173 4 328 5 473 46 700

Netto 52 173 4 328 5 473 46 700
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 Utbildningsnämnd
Ordförande Stefan Jönsson (S)                1:e vice ordförande Håkan Pettersson (S)             2:e vice ordförande Tomas Simonsson 

	Förskola
	Fritidshem
 Grundskola
	Internationell skola

	Gymnasieskola
	Komvux, inklusive arbetsmarknadsåtgärder och KY/YH
	Särskoleverksamhet

Ansvarsområden:

Periodens väsentliga händelser 
2018 präglades till stor del av resultatet av skolinspektio-
nen, som genomfördes under 2017. Inspektionen ledde till 
ett stort antal punkter som skulle åtgärdas. Flera av dem 
var också kopplade till vitesföreläggande. Det var flera 
verksamheter, som fick påpekanden som behövde åtgär-
das. Även viss kritik riktades mot huvudmannens arbete.

Under året rekryterade också en ny grundskolechef, som 
började vid halvårsskiftet. Efter sommaren slutade förvalt-
ningschefen och grundskolechefen gick in som tillförord-
nad chef under hösten.

Under hösten inleddes arbetet Samverkan för bästa skola, 
tillsammans med Skolverket. Under hösten träffade två 
utvecklare från Skolverket en huvudmannagrupp, Haga-
nässkolan, Linnéskolan och Gemöskolan. Höstens arbete 
är grunden för kommande insatser tillsammans med Lä-
rosäten. Kompetenssatsning för kommunens barnskötare 
avslutas under våren. Då har 60 av kommunens barn-
skötare getts förutsättningar för utveckling i sitt uppdrag 
utifrån förskolans styrdokument, begreppet undervisning, 
vilka teoretiska perspektiv som styr handlandet i verksam-
heten och en större förståelse kring förskolans yrkesspråk. 
Kompetenshöjningen för barnskötarna har varit ett sätt 
att säkerställa kvalitén på verksamheten.

Under 2018 ägde den sista delen av genomförandefasen 
i  Kompetensförsörjning i realtid (KIR) rum. Pedagogiska 
metoder kunde finslipas och framförallt kunde de olika 
språkstödfunktioner synkroniseras med varandra och med 
yrkeskurserna. Samarbetet med Socialförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen kunde och stärkas väsentligt och en 
struktur sattes för möten kring det gemensamma arbetet.

Förväntad utveckling - framtid
Utbildningsnämndens verksamheter kommer även under 
2019 att präglas av ett ökat barn- och elevantal. Det 
kommer att ställa krav på våra lokaler och vi kommer att 
behöva rekrytera ny personal.

Arbetet för att ta fram underlag för en ny skola i Västra 
Bökhult går in i en intensiv fas under våren, men också 
planering för de kommande åren, när det gäller såväl hög-
stadieskola som gymnasieskola kommer att vara i fokus 
under 2019.

I samverkan för bästa skola kommer nulägesanalysen 
att slutföras och utbildningsinsatsen kommer att inledas. 
Utbildningsinsatserna kommer troligen genomföras i sam-
arbete med Linnéuniversitetet.

Digitalisering är ett område som kommer utvecklas under 
2019. Haganässkolan är uttagen som en försöksverksam-
het för de kommande digitala nationella proven. Detta 
ställer stora krav på den digitala infrastrukturen men 
också på att lokalerna är anpassade med till exempel el 
vid bänkarna. Vi kommer utveckla de digitala hjälpmed-
len för att spara omdömen om elevernas progression på 
ett överskådligt och säkert sätt. Annan utveckling inom 
området är provkalendern och Onlinestöd. Onlinestöd 
skall finnas som studiehandledning men också i enskilda 
kurser med video, chatt och länkbibliotek.
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Resultatmål = Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Trygg och god pedagogisk miljö i förskolan

Andel föräldrar som upplever att förskolan erbjuder en trygg och 
god pedagogisk miljö som lägger grund för ett livslångt lärande ska 
vara minst 90 procent.

 
92 %

 
93 % 

 
→

Kommentar: Under april fick vårdnadshavare inom förskola och fritidshem möjlighet att besvara en trivselenkät. Andelen föräldrar som läm-
nade positiva svar om trivseln var oförändrat på hög nivå för förskolan men sjönk för fritidshem. Inflytande och delaktighet i vad som pågår på 
förskolan är en av flera faktorer som påverkar måluppfyllelsen. Det sker bland annat genom föräldramöten, på vilka utbildningens syfte och mål 
kommuniceras, och genom att dokumentation delas i sociala medier och på dokumentationsväggar. Det intensiva arbetet som pågått på förskolor-
na kring normkritiskt förhållningssätt, arbetet mot kränkande behandling och alternativa kommunikationssätt bedöms också bidra till den höga 
måluppfyllelsen.

Trygg och god pedagogisk miljö i fritidshem

Andelen föräldrar som upplever att fritidshemmen erbjuder en trygg 
och god pedagogisk miljö ska vara minst 90 procent.

 
80 %

 
94 % 



Kommentar: Analysen av resultatet i vårens trivselenkät för fritidshem visar att svarsfrekvensen måste stiga för att öka reliabiliteten. Arbete pågår 
med åtgärder utifrån Skolinspektionens föreläggande att förbättra verksamheten. Respektive fritidshem har identifierat sina utvecklingsområden, 
till exempel synliggöra verksamheten mer för vårdnadshavarna och öka elevernas delaktighet. Förste fritidspedagog har tillsatts för att stödja 
fritidshemmens utvecklingsarbete.

Trygga elever

Andel elever i åk 2 på gymnasiet som känner sig trygga ska på lång 
sikt vara minst 90 procent.

90 % 95 %  

Andel elever i åk 5 som känner sig trygga ska på lång sikt vara 
minst 90 procent.

90 % 93 %  

Andel elever i åk 8 som känner sig trygga ska på lång sikt vara 
minst 90 procent.

84 % 90 %  
 


Kommentar: Skolbarometerns undersökning som bland annat mäter elevernas känsla av trygghet genomfördes under hösten och resultatet har ny-
ligen presenterats. Bland eleverna i årskurs 5 har tryggheten ökat sedan 2017, men i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet har den sjunkit. Minsk-
ning av antal klasser i årskurs 8, där sju klasser gjordes om till sex, har skapat oro och påverkat trygghetsmätningen. På gymnasiet har rykten 
cirkulerat, som kan ha påverkat tryggheten negativt. Ryktena har vid kontroll visat sig vara osanna. Varje skolenhet arbetar nu med sitt resultat, 
vilket bland annat kommer att påverka skolornas likabehandlingsplaner. Under 2018 har huvudmannaplan tagits fram för arbetet att motverka 
kränkande behandling och diskriminering. Fältarbetarprojektet, som är en del för att öka tryggheten, har haft vakanser och rekryteringsproblem, 
men bedöms ta ny fart vårterminen 2019. Även heltidsmentorer bedöms vara en faktor som påverkar tryggheten positivt.

Betygsmedelvärdet

Betygsmedelvärdet i årskurs 9 år 2020 ska vara minst 230 poäng 
(kommunala skolor)

  
210.0

 
 225.0  

Kommentar: Förvaltningen arbetar för att öka måluppfyllelsen generellt genom ett antal olika åtgärder som till exempel Älmhultsmodellen, som är 
en satsning innehållande ”Bedömning för lärande”, digitalt lärande, utbildning i specialpedagogik med mera. Optimering av undervisning har fort-
satt på Gemöskolan under våren och på Haganässkolan under hösten. Tjänstedesignprojektet har resulterat i satsning på lärmiljöer på Linnéskolan 
och Klöxhultsskolan. Effekten av insatserna är svår att mäta och särskilja, framför allt på kort sikt. Glädjande har meritvärdet i årskurs 9 ökat 
något från föregående år från 205 till 210. Men det återstår en hel del arbete innan den politiska målnivån nås.

Inom satsningen Samverkan för bästa skola pågår en nulägesanalys för att identifiera förbättringsområden för att uppnå full måluppfyllelse och 
likvärdighet. Arbetet pågår både på huvudmannanivå och skolnivå för deltagande skolor. Nästa steg är att tillsammans med Skolverket utarbeta en 
plan för insatser och sen genomförande under läsåren 2019/2020 och 2020/2021.

Minska skillnad i betygsmedelvärde mellan pojkar och flickor

Skillnaden i betygsmedelvärde mellan pojkar och flickor i årskurs 9 
ska minska till max 15 poäng år 2020 genom att pojkarnas medel-
värde ökar mer än flickornas.

 
 

22.0

 
 

25.0 
 


Kommentar: När det gäller skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärde är skillnaden något bättre än budgeterat. Pojkarnas meritvärde har 
ökat, men dessvärre har flickornas meritvärde minskat. Det är viktigt att flickornas meritvärde fortsatt ligger på en hög nivå, medan arbetet med 
att höja pojkarnas pågår. Översyn har skett av betygsfördelningen inom respektive ämne för att identifiera ämnen med stora skillnader, till exempel 
mellan pojkar och flickor eller över tid. Resultatet används som analysunderlag för att kunna utveckla undervisningen mot att möta elevernas 
olika behov. En metod som haft positiv effekt på både pojkars och flickors skrivförmåga, men främst pojkars är Skrivande för lärande.
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Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Totalt antal elever på gymnasiet Haganäs

Totalt antal elever på Haganässkolan ska motsvara 100 procent 
av antal elever i målgruppen 16–18 år i Älmhult på sikt (inklusive 
elever från andra kommuner)

 
87%

 
100% 

 


Kommentar: Kommentar: Den högre nivån hösttermin 2018 på Haganässkolans av andel av målgruppen beror på flera äldre elever, som inte ingår 
i målgruppen 16–18 år.

Ett intensivt utvecklingsarbete pågår efter Skolinspektionens föreläggande för att förbättra verksamheten. Skolan deltar också i Samverkan för 
bästa skola. Detta förväntas leda till ökad måluppfyllelse och ökad attraktivitet tillsammans med fortsatt varumärkesarbete. Ett större antal elever 
vid Haganässkolan ställer nya krav på lokalerna och framförallt på specialsalar som blir en trång sektor.

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok 

2018

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Nämnd- och styrelseverksamhet 562 1 950 1 950 955 995 995

Ledning 7 511 7 806 7 668 7 474 332 194

Förskola 93 771 99 388 98 633 95 051 4 337 3 582

Öppen förskola (Familjecentral) 1 109 1 220 1 220 1 283 -63 -63

Fritidshem 20 522 22 734 18 807 18 097 4 637 710

Grundskola 162 642 171 509 175 518 174 230 -2 721 1 288

Särskola 7 182 8 802 8 802 9 212 -410 -410

Gymnasieskola 65 103 65 454 66 829 66 818 -1 364 11

Gymnasiesärskola 3 258 5 231 4 348 2 488 2 743 1 860

Grundskola vuxenutbildning 1 674 1 907 1 832 1 970 -63 -138

Övergripande vux 921 5 007 5 381 5 328 -321 53

Gymnasie vuxenutbildning 2 453 865 1 017 970 -105 47

Särvux 218 172 493 329 -157 164

Yrkesvux 1 088 1 139 1 135 554 585 581

Svenska för invandrare 863 -2 303 -2 752 -2 065 -238 -687

Resultat 368 877 390 881 390 881 382 694 8 187 8 187

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift
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Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018 
Utbildningsnämndens resultat för 2018 blev 382,7 mkr 
att jämföra med budgeterade 390,9 mkr vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse om 8,2 mkr. Det motsvarar 2,1 
procent av nettoramen.

Det är framförallt intäkterna som har blivit högre än 
budgeterat vilket till stor del beror på högre bidrag från 
migrationsverket och ökad volymkompensationen från 
kommunstyrelsen på grund av den faktiska volymök-
ningen under året som blev högre än prognosen. Men 
den positiva budgetavvikelsen beror också på lägre per-
sonalkostnader på grund av vakanta tjänster och lägre 
kostnader för lokalvården på grund av återbetalning från 
tekniska förvaltningen. Viktigt att poängtera är att den 
volymökning som skett under året har kunnat hanteras i 
befintliga lokaler men att brytpunkten för behov av nya 
lokaler snart är nådd och kommer medföra ökade kost-
nader för nämnden. Att det i årets resultat innehåller  
5,5 mkr som avser överförda medel från 2017 gällande  
bidrag från skolverket och migrationsverket är också 
något som behöver tas i beaktan.

Förskolans positiva budgetavvikelse beror till stor del på 
att det faktiska genomsnittet barn i verksamheten inte 
kom upp i budgeterade nivåer för 2018. Inom förskolan 
fanns det 2018 56 barn mindre än budgeterat. Samma 
gäller för fritidshemmen där antal barn i verksamheten låg 
67 barn under budgeterade nivåer. En del av förklaringen 
till fritidshemmets positiva budgetavvikelse är troligen 
också att vissa kostnader hamnat på grundskoleverk-
samheten. Detta är ett vanligt problem då det ibland är 
svårt att fördela kostnaderna mellan dessa verksamheter. 
Grundskolans underskott är därför troligen inte lika stort 
som redovisningen visar men på grund av att det genom-
snittliga antal elever i verksamheten 2018 gick över bud-
geterat antal elever med 17 så bör ändå en mindre budget-
avvikelse finnas här. Inom gymnasiet har volymerna inte 
budgeterats som inom övriga verksamheter. Men utifrån 
antagandet att varje elev kostar 110 tkr så skulle det vara 
595 elever som budgeterats 2018 och då gymnasiet 2018 
i genomsnitt haft 610 elever i sin verksamhet så innebär 
det att de gått över budgeterade volymer vilket troligen 
bidragit till gymnasiets negativa budgetavvikelse.

Under året har EU-projektet Kompetensförsörjning i 
realtid (KIR) avslutats och för utbildningsnämndens del 
medförde projektet 2018 en negativ budgetavvikelse om 
260 tkr. Detta till stor del på grund av återsökningar som 
medfört avslag.

Analys av avvikelse prognos DR2 2018 och bokslut 2018 
Jämfört med prognosresultat mot budget (390,9 mkr) i 

DR 2 medför årets resultat om 382,7 mkr en förbättring 
med 8,2 mkr. En stor del av förbättringen beror på att 
prognosen i augusti har gjorts med stor försiktighet. En 
annan orsak är att tekniska förvaltningen återbetalade 
2,4 mkr för lokalvården i december. Detta på grund av att 
de använt extratjänster i verksamheten som finansierats 
av arbetsförmedling. Att lönerevisionen var sen och inte 
blev klar förrän i november påverkar också försiktigheten 
i prognosen. Även Kommunstyrelsens volymkompensa-
tion och bidraget från migrationsverket har bidragit till en 
ökad försiktighet i prognosen.

Årsbokslut med prognos för nämndens investeringar 
Utbildningsnämnden har 2018 en budget för ersättnings-
investeringar om 2,9 mkr och en för strategiska inves-
teringar om 39,4 mkr. Av de strategiska investeringarna 
hanterar tekniska förvaltningen 37,6 mkr. Totalt uppgår 
således nämndens investeringsbudget till 42,3 mkr, varav 
43,6 mkr har förbrukats under året.

Utbildningsnämndens utfall 2018 innebär en negativ  
budgetavvikelse om 1,3 mkr för 2018. Av dessa ligger  
0,3 mkr på tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltning-
ens investeringar är i flertalet fall fleråriga och hänsyn 
behöver tas till slutprognos och totalbudget för projekten. 
En del av förklaring till att tekniskas budgetavvikelse 
2018 är så låg trotts större underskott i några projekt är 
att projektet tillbyggnad Bokhultets förskola pågår och 
inte hann slutföras under 2018. Kvarvarande medel kom-
mer dock överföras till 2019 och prognos för projektet 
är att ett litet överdrag av budgeten om 0,3 mkr kommer 
ske. Av de andra projekt som tekniska förvaltningen 
drivit så är de flesta nu färdiga. Det som saknas är sökta 
bidrag från Länsstyrelsen gällande solcellsstöd som väntas 
inkomma i början av nästa år. De projekt som på totalen 
har en negativ budgetavviksels är Klöxhultsskolans om-
byggnad och Elmeskolan. Elmeskolan är ett väldigt stort 
projekt vilket medför att budgetavvikelsen är minimal i 
förhållande till totalbudgeten. Klöxhultsskolans budgetav-
vikelse är däremot betydligt större och beror till stor del 
på att arbetena blev betydligt mer omfattande än vad som 
beräknats i kalkylen. En annan budgetavvikelse är projek-
tet Bygghall/tält Haganäs där budgeten för projektet ligger 
först i budget 2019. Projektet har dock påbörjats tidigare 
genom att tältet köpts in under hösten 2018.

Av Utbildningsnämndens egna investeringar överskrids 
budgeten med totalt 1,0 mkr vilket till stor del beror på 
investeringar i utemiljön på Klöxhults skolan. Utöver 
detta så har förskolan gått över budget vad gäller inves-
teringar kopplade till inventarier och digitalisering. Detta 
till stor del på grund av utökning samt flytt av verksamhet.
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Tkr

Budget 
2018

Prognos 
DR 

2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget 

bok 2018

Acku-
mulerat 

utfall

Acku-
mulerad 
budget

Acku-
mulerad 
prognos

Acku-
mulerad 

avvikelse

17011 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Klöxhultsskola 
ombyggnad

Utgift 1 411 1 747 2 700 -1 289 6 289 5 000 6 289 -1 289

Netto 1 411 1 747 2 700 -1 289 6 289 5 000 6 289 -1 289

17020 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Linnéskolan 
anpassning

Utgift 2 650 2 650 2 615 35 2 615 2 650 2 615 35

Netto 2 650 2 650 2 615 35 2 615 2 650 2 615 35

17060 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Bokhultets förskol-
tillbyggnad

Utgift 4 300 3 000 1 527 2 773 1 527 4 300 4 600 -300

Netto 4 300 3 000 1 527 2 773 1 527 4 300 4 600 -300

17070 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Skogens förskola 
om-/tillbyggnad

Utgift 3 050 3 050 2 965 85 2 965 3 050 2 965 85

Netto 3 050 3 050 2 965 85 2 965 3 050 2 965 85

17340 Inkomst 0 0 0 0 0 0 -100 100

Ny sporthall 
Haganäs

Utgift 5 124 5 000 4 879 245 34 755 35 000 34 756 245

Netto 5 124 5 000 4 879 245 34 755 35 000 34 656 344

Projekt UTB Inkomst 0 0 0 0 0 0 -350 350

Strategiska investe-
ringar

Utgift 21 057 21 537 22 973 -1 916 259 416 248 500 250 416 -1 916

Netto 21 057 21 537 22 973 -1 916 259 416 248 500 250 066 -1 566

*17860- Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygghall/tält 
Haganäs

Utgift 0 0 250 -250 250 3 600 3 600 0

Netto 0 0 250 -250 250 3 600 3 600 0
Projekt UTB Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Strategiska investe-
ringar

Utgift 1 755 1 755 1 921 -166 1 921 1 755 1 921 -166

Netto 1 755 1 755 1 921 -166 1 921 1 755 1 921 -166

Projekt UTB Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Ersättningsinveste-
ringar

Utgift 2 937 2 937 3 758 -821 3 758 2 937 3 758 -821

Netto 2 937 2 937 3 758 -821 3 758 2 937 3 758 -821

*Beslutad budget för projektet finns i utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2019. Dock finns beslut från investeringsmedel till tekniska nämnden.  
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Periodens väsentliga händelser 
Året har präglats av rekryteringssvårigheter i hela verk-
samheten. Detta samtidigt som det finns ett ökat behov av 
insatser från kommuninvånare vilket gör att socialförvalt-
ningen har ett ansträngt läge. Detta har även medfört att 
konsultkostnader tillkommit.

Socialförvaltningen arbetar i flera processer för att klara 
kvalitén för invånarna när resurserna inte räcker till. För 
att kunna upprätthålla kvalitetsnivån har arbetsgrupper 
slagits samman, digitaliseringen har börjat användas i 
större uträckningen, arbetsuppgifter har fördelats om och 
nya yrkesroller rekryteras.

Det krävs ett gemensamt arbete av alla förvaltningar till-
sammans för att klara kompetensförsörjningen i Älmhult 
framöver.

Under hösten 2018 har ett nytt verksamhetssystem införts 
för att vara i drift den 1 januari 2019. I samband med det 
nya systemet har en ny handläggningsmetod, individens 
behov i centrum (IBIC), implementerats.  Inledningsvis 
ger det ökade kostnader för förvaltningen vid införandet i 
form av utbildningsinsatser och resursförstärkning.

Under året har nämnden fått extra intäkter i form av bi-
drag från Migrationsverket som avser ansökningar gjorda 
2016 och 2017. Denna intäkt gör att socialnämndens un-
derskott 2018 minskar. 2019 räknar inte socialnämnden 
med några extra intäkter från Migrationsverket.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)   
2018 har IFO fortsatt arbetet med den nya organisation 
som infördes i februari 2017. Mindre justeringar har 
gjorts mellan enheter och fortsatt är syftet att verksamhe-
ten ska innehålla mindre enheter med arbetsledning som 
ger möjlighet till ett närmre ledarskap för medarbetarna.  
Medarbetarna får stöd och trygghet i det dagliga arbe-
tet och det nära ledarskapet ger större förutsättning att 
behålla personal och få en stabil arbetsgrupp. Enhetsche-
ferna har arbetat fokuserat och målinriktat med den nya 
organisationen och personalomsättningen har minskat 
under slutet av året. 

Ärendeinflödet har under året varit mycket högt, många 
placeringar har gjorts och fler hushåll är i behov av 
försörjningsstöd. För att hantera arbetssituationen har 

konsulter kompletterat verksamheten. En extra löneöver-
syn för de personal som arbetar med barn och unga inom 
IFO har genomförts. Syftet var att behålla kompetent per-
sonal, minska personalomsättning samt justera lönerna till 
rikssnittet. 

Ett aktivt arbete för att öka antalet personer i egen för-
sörjning har genomförts bland annat med workshops och 
samverkansmöten med Arbetsförmedling och utbildnings-
förvaltning. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i 
uppdrag att arbeta med att etablera pågående samverkan 
och att genomföra robotisering av ansökan om försörj-
ningsstöd/ekonomiskt bistånd. Uppdragen ska slutföras 
under 2019. 
 
Det länsövergripande processarbetet “Barnens bästa 
gäller! - i Kronoberg” har startats under 2018. Arbetet 
bygger på samverkan mellan socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen, med fokus på det förebyggande 
arbetet. Under året har en avveckling av HVB Hagapark 
genomförts och en stödboendeenhet har planerats. 

Äldreomsorgen, ÄO 
Under januari 2018 blev hemtjänst västra en del av hem- 
tjänst centrala 2 med samlingslokal på Almgården. Orga-
nisationsförändringen genomfördes på grund av svårig-
heter att rekrytera personal i ytterområdena, svårigheter 
för personalen att ta ut ledighet och för att säkerställa 
att kommuninnevånarna ska få sina beviljade insatser 
utförda. 

På särskilda boende har det inte funnits några tomma 
rum, förutom vissa parlägenheter. Det har varit en ökning 
av personer som fått bifall till vård- och omsorgsboende 
vilket har skapat en längre tid från beslut till verkstäl-
lighet. Socialnämnden tog beslut under hösten 2018 att 
öppna en ny demensavdelning med åtta platser på Nickla-
gården, “Elmiersgården röd”. Detta minskade behovet 
marginellt.

På Almgårdens korttidsenhet har det varit fullt hela året 
och flera av de som har beviljats särskilt boende har fått-
vänta här. 

Inom ÄO har det varit svårt att rekrytera undersköterskor 
vilket visade sig tydligt när vikarier inför sommaren skulle 
rekryteras.

 Socialnämnd
Ordförande Lars Ingvert (S)               1:e vice ordförande Ann Johansson (S)                  2:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C)             

	Äldreomsorg
	Omsorg om personer med funktionshinder
	Individ- och familjeomsorg

	Kommunal hälso- och sjukvård
	Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Ansvarsområden:
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Omsorg funktionsvariation, OF  
En ny organisation startades i januari 2018 där verkstäl-
ligheten fördelades på fem enhetschefer. 

Under 2018 har mobila teamet, boendestöd inom social-
psykiatrin, flyttat in i nya lokaler tillsammans med IFO:s 
behandlingsenhet. Detta för att öka samverkan i familjer 
som har behov av stöd från båda verksamheterna.

Antalet ansökningar inom lag om stöd och service till  
vissa funktionshindrade, LSS, och socialpsykiatrin har 
varit stor under året. En konsult har anlitats under tre 
månader för att hantera situationen. Beslut har tagits av 
kommunstyrelsen om ny gruppbostad och planeringen för 
denna har påbörjats. Daglig verksamhet har utökat sin 
verksamhet och från lokalerna på Möckelns station utgår 
nu bland annat de personer som arbetar som statsvärdar. 
I somras erbjöds barn och ungdomar inom LSS att delta 
i lägervistelse i Älmhult. Lägret anordnades i egen regi 
av verksamheten på korttidstillsynen/korttidsvistelsen 
Lingonet.

Inom personlig assistans har det varit svårt att rekrytera 
personal och det har inneburit en ökning av övertid för 
den befintliga personalen. 

Förväntad utveckling – framtid 
Socialförvaltningen har under hösten 2018 infört ett nytt 
verksamhetssystem som är gemensamt för alla verksamhe-
ter inom socialförvaltningen. Systemet kommer initialt att 
medföra ökade kostnader vid implementeringen i form av ut-
bildningsinsatser och resursförstärkning. Det nya verksam-
hetssystemet kommer att göra det möjligt för den invånare 
som har behov av stöd och hjälp från socialförvaltningen 
att själv följa sitt ärende via en portal. Fler e-tjänster kom-
mer att utvecklas kopplat till det nya systemet som kom-
mer att underlätta för invånarna och medarbetarna.

Vidare kommer socialförvaltningen att arbeta mer med att 
utveckla och förändra arbetssätt då andelen personer som 
kommer att behöva stöd och hjälp kommer att öka. Arbe-
tet kommer att fokusera på att hitta möjliga processer som 
går att digitalisera/automatisera och utnyttja välfärdstek-
niken för att Älmhultsborna ska känna sig trygga, delak-
tiga och självständiga.

Verksamheterna kommer att fortsätta att arbeta med att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. För-
valtningen har en övergripande kompetensförsörjnings-
plan sam att de fyra verksamhetsområden har individuella 
utvecklings- och kompetensplaner för sina medarbetare.

En omvärlds - och verksamhetsanalys för att kunna be-
skriva nuläget och framtida utmaningar inom socialnämn-
dens ansvarsområde kommer att tas fram. Analysen kom-
mer att vara ett underlag vid socialnämndens revidering av 
mål, indikatorer och målvärde i verksamhetsplan. 

Individ- och familjeomsorgen, IFO 
Verksamheten kommer att fokusera på att fler medborgare 
kommer i sysselsättning och att fler barn/unga och familjer 
kan få stöd på hemmaplan. Ett arbete pågår med att ro-
botisera hanteringen av ansökningar för försörjningsstöd 

och att etablera en hållbar samverkan tillsammans med 
utbildningsförvaltning och Arbetsförmedling.

Samverkan med utbildningsförvaltningen via det gällande 
samverkansavtalet fortgår och kommer även utvecklas 
via det länsövergripande processarbetet “Barnens bästa i 
Kronoberg gäller!”.

IFO kommer under 2019 fokusera mera på förebyggande 
arbete. Behandlingsenheten kommer att utvecklas genom 
utbildning i Funktionell familjeterapi, FFT, detta för att med 
en beprövad metod få möjlighet att ge familjer individuellt 
stöd på hemmaplan. Även socialpsykiatrins boendestödjare 
deltar i utbildning vilket ger möjlighet till ytterligare sam-
verkan hos brukare med insatser från både IFO och OF.

Myndighet och Hälso- och sjukvård 
Verksamheten ska utvecklas och organiseras på ett sätt så 
att den enskilde ges möjlighet att utföra sina vardagliga 
aktiviteter på ett, för den enskilde, meningsfullt sätt. Verk-
samheten ska arbeta förebyggande och rehabiliterande så 
att den enskilde kan klara sig själv så länge som möjligt 
och därmed minska behovet av hemtjänst eller skjuta fram 
behovet av en plats på vård- och omsorgsboende. Det för-
utsätter ett nära samarbete mellan biståndshandläggare 
och hälso- och sjukvårdspersonal där välfärdstekniken är 
en naturlig del i arbetet för att öka frihet och självständig-
het för den enskilde. Tidiga ADL-bedömningar i samband 
med ett nytt eller utökat hjälpbehov ska vara en etablerad 
arbetsmetod. 

Äldreomsorg, ÄO 
ÄO:s största utmaning är att kunna rekrytera personal 
och för det behöver verksamheten skapa det goda ryktet 
om branschen så att attraktiviteten ökar.

ÄO kommer att arbeta mycket med teknik framöver, allt 
för att kommuninvånaren ska kunna vara självständig så 
länge som möjligt. 

Under våren 2019 kommer man i verksamheten att testa 
tillsynskameror, robotdammsugare och sängar som hjälper 
brukaren upp.

Omsorg funktionsvariation, OF 
Översynen av LSS-lagen kommer att påverka utvecklingen 
inom verksamheten framförallt inom personlig assistans. 
Det kommer framöver att tillkomma personer med behov 
av stöd inom samtliga enheter i alla åldersgrupper. Den 
fortsatta psykiska ohälsan i samhället kommer innebära 
ett ökat behov av boendestöd. Boendestödet kommer att 
utvecklas genom utbildning i Funktionell familjeterapi, 
FFT, detta för att med en beprövad metod få möjlighet att 
ge familjer individuellt stöd på hemmaplan. Behandlings-
enheten deltar också i utbildningen vilket ger möjlighet till 
ytterligare samverkan hos brukare med insatser från både 
IFO och OF.

Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med färdig-
ställande av ny gruppbostad i samarbete med tekniska 
förvaltningen och Älmhultsbostäder. Ett behov av bostad 
med särskild service, i form av servicebostad, förväntas 
framöver. Det påbörjade arbetet med brukardelaktighet 
och kvalitetetsarbete kommer att fortsätta med stöd av 
kompetensutveckling i lågaffektivt bemötande, alternativ 
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kommunikation och anställning av fler stödpedagoger.

 

Resultatmål = Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 

Inriktningsmål Resultatmål Utfall Mål Bedömning Trend

Verksamheten ska präglas av respekt, värdighet och trygghet

100 procent av de personer 
som har kontakt med social- 
förvaltningen upplever trygg-
het i kontakten.

81 %/ 
87 %

 

 
100 % 

 
 


Kommentar: Detta mäts en gång per år i Socialstyrelsens brukarundersökningar inom äldreomsorgen. I den brukarundersökning som SKL tillhan-
dahåller för funktionshinderområdet (OF) ställer man två frågor som är kopplade till trygghet. 

*Siffrorna visar antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten/
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo på ett särskilt boende. 

Alla personer som söker kon-
takt med socialförvaltningen 
får kontakt senast nästkom-
mande vardag. 

 
 
 

100 %

 
 
 

100 %

 


 
 


Alla brukare som har behov 
av stöd/insats har en namn-
given kontakt och vet när 
uppföljning av stödet/insatsen 
ska göras.

 
100 %

 
 

100 % 
 



Kommentar: Målet som rör hur snabbt personer får kontakt med förvaltningen mäts årligen i den kommungemensamma servicemätningen. För 
kommunen som helhet 2018 uppger 88 procent att de fått svar på skickat e-postmeddelande inom 2 dagar. I genomsnitt svarar socialförvaltning-
en på e-postmeddelande inom 8 timmar. Inom IFO och ÄO får 100 procent av de som skickar e-post svar inom 1 dygn, inom OF får 67 procent 
svar inom 1 dygn och 33 procent får svar inom 2 dygn (15 timmar).

Upplever trygghet i kontakten

Älmhult ska vara Sydsveriges 
tryggaste kommun vad avser 
såväl faktisk som upplevd 
trygghet.

100 procent av de perso-
ner som har kontakt med 
socialförvaltningen upplever 
trygghet i kontakten.

81 %/ 
87 %*

 
100 %  

Kommentar:: Detta mäts en gång per år i Socialstyrelsens brukarundersökningar inom äldreomsorgen. I den brukarundersökning som SKL till-
handahåller för funktionshinderområdet (OF) ställer man två frågor som är kopplade till trygghet.

*Siffrorna visar antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjäns-
ten/Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo på ett särskilt boende. 

Upplever trygghet i kontakten

Kommunen ska vara och 
agera som möjliggörare. Vi 
ska sträva efter enkelhet, 
närhet till god service och hög 
tillgänglighet.

Medborgaren upplever att det 
är enkelt att få kontakt med 
rätt funktion.

 
 
 
 
-

 

 
100 %*

 
 
 
 
-

 
 
 
 
-

Kommentar:: Under 2018 har ett nytt verksamhetssystem upphandlats som kommer att ge möjlighet att tillhandahålla en medborgarportal.  
Genom portalen den som har stöd från socialförvaltningen kunna ta del av det som berör hen och också möjliggöra en snabbare och säkrare 
kontakt med myndigheten.

*Siffran visar Nöjd Medborgarindex för hela kommunen.

På olika sätt bör vi berätta 
historien om IKEA och Linné, 
bygden och den speciella Älm-
hultsandan. ”Story telling” 
är viktigt för att bygga profil, 
identitet och stolthet.

Medborgarna har kunskap om 
vilket stöd socialförvaltningen 
kan erbjuda.

 
 
 
 
-

 

 
100 %*

 
 
 
 
-

 
 
 
 
-

Kommentar:: Under 2018 har förvaltningen kvalitetssäkrat informationen som förvaltningen har på webbsidan. Förvaltningen har under första 
delen av 2018 bloggat om väsentliga händelser.

*Inget resultat finns ännu för 2018.
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Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok 

2018

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Nämnd 264 258 258 212 46 46

Gemensamma kostnader 9 420 14 905 3 279 -3 598 18 503 6 877

Individ och familjeomsorg 38 167 42 728 50 715 55 707 -12 979 -4 992

Äldreomsorg 182 664 183 228 185 184 184 879 -1 650 305

Omsorgen om personer med funk-
tionsnedsättning

 
66 931

 
72 347

 
78 161

 
78 438

 
-6 091

 
-277

Resultat 297 446 313 466 317 597 315 638 -2 171 1 959

Ekonomi
Årsbokslut för nämndens drift 
Vid delårsbokslutet var prognosen minus 4,1 mkr och 
bokslutet minus 2,4 mkr. Inom förvaltningen har det både 

skett försämringar samt förbättringar. Förbättrad prog-
nos beror bland annat på utbetalda stimulansmedel från 
socialstyrelsen.

Analys av avvikelse Budget 2018 mot Bokslut 2018 
Förvaltningen arbetar hela tiden med att se över sina  
kostnader och har bland annat slagit samman arbetsgrup-
per, digitalisering används i större utsträckning och arbets-
uppgifter har omfördelats.

IFO enheten har påbörjat ett arbete med att utveckla 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och utbildningsför-
valtningen. Tillsammans ska samarbetsformer utvecklas 
som gör att kommuninvånare i behov av försörjningsstöd 
snabbare kommer i sysselsättning och därmed blir själv-
försörjande. Parallellt pågår ett arbete att införa auto-
matisering/robotisering av handläggning av ekonomiskt 
bistånd. Det här förväntas i förlängningen medföra att 
tid frigörs för socialsekreterare att istället arbeta mer med 
klienten så att hen kan bli självförsörjande.

Insatsenheten kommer inrikta arbetet på att minska an- 
talet placeringar för att istället arbeta mer med hemma-
planslösningar i samarbete med behandlingsenheten.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Ett 
boende arbetar med täthetsschema och socialpsykiatrin, 
boendestöd i hemmet, har börjat arbeta med TES Plane-

ring, ett insatsplaneringsverktyg. Personlig assistans har 
ett pågående arbete med införande av TES kopplat till 
Försäkringskassan för redovisning av timmar. Korttids-
verksamheten Lingonet säljer platser till andra kommuner 
vilket ger intäkter.

Årsarbetstidsavtalet sades upp under 2017 och inneståen-
de tid betalades ut under första halvåret 2018 till en total 
kostnad på 1 750 000 kronor som påverkar årets resultat 
negativt. 

Under året har nämnden fått extra intäkter i form av bi-
drag från Migrationsverket som avser ansökningar gjorda 
2016 och 2017. Denna intäkt gör att socialnämndens un-
derskott 2018 minskar. 2019 räknar inte socialnämnden 
med några extra intäkter från Migrationsverket.

Trots detta så kvarstår ett underskott och det beror på 
kostnader som vi inte kan styra över till exempel ökat 
behov av försörjningsstöd, placeringar, öppnade av  
Nicklagården.

Investeringsredovisning 
Detaljerad redovising framgår i särskild bilaga.

  
Tkr

Budget 
2018

Prognos 
DR 

2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget 

bok 2018

Acku-
mulerat 

utfall

Acku-
mulerad 
budget

Acku-
mulerad 
prognos

Acku-
mulerad 

avvikelse

Socialnämnden Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringar Utgift 5 554 5 604 2 367 3 187 2 393 5 554 5 254 300

netto 5 554 5 604 2 367 3 187 2 393 5 554 5 254 300
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Periodens väsentliga händelser 
Året präglas av ett stort behov av gemensamma nämndens 
insatser, som har gjort att hantering av ärenden dragit ut 
på tiden och ärenden har inte kunnat fördelas. För att få 
ett flöde i ärendehantering har timanställning och konsult 
varit inne i verksamheten. 

Samtidigt med ökande ärendemängd slutade erfarna med- 
arbetare. Rekrytering av ny personal har medfört intro-
duktion och ytterligare ökad kostnad vid förlust av kun-
skap och kompetens. Detta har genererat högre kostnader 
än budgeterat.

Förväntad utveckling - framtid  
En omvärldsbevakning av kringliggande kommuner och 
gemensamma nämnder ger att det även fortsättningsvis 
kommer finnas ett behov av de familjerättsliga tjänster 
som kan erbjudas medborgarna. Ärenden kommer även 
fortsättningsvis att kunna vara av en komplexare art och 
kräva mer av handläggarna inom familjerätten.

Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att genomly-
sa verksamheten för att se över möjligheterna att använda 
resurserna på alternativa vis. Redovisning ska ske på sam-
manträdet i februari.

 Gemensam nämnd för familjerätt
Ordförande Lars Ingvert (S),  1:e vice ordförande Bo Ederström (M), Ljungby  2:e vice ordförande Malin Stadig (KD), Markaryd

Resultatmål = Uppfyllt      = Delvis uppfyllt      = Ej uppfyllt 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend

Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till 
familjer att bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd 
nås och att färre utredningar påbörjas 100 %

 

100 % 
 


De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet 
i kontakten och får ett professionellt bemötande 95 % 100 %  

Gemensamma nämnden ska öka tillgängligheten genom att 
under en tvåårsperiod 2018–2019 ta fram tre e-tjänster

 
1

 
3  

70 procent av samarbetssamtalen ska inledas inom två veckor 15 % 70 %  

Gemensamma nämnden ska under 2018 upprätta ett samver-
kansavtal för att långsiktigt säkerställa samverkan med individ- 
och familjeomsorgen i Älmhult, Markaryd och Ljungby

100 %

 
100 %  

Kommentar: Enkät avseende upplevt bemötande samt trygghet två gånger per år: maj och oktober. Enkäten ger svar på: kön, upplevd trygghet, 
bemötande och tillgänglig.

Ekonomi 
Resultatet för Gemensamma nämnden 2018 blev ett nega-
tivt resultat med -228 tkr

Orsaken är att ett ökat antal ärenden inkommit och att 
flera erfarna medarbetare valt att sluta. För att klara av 
den ökande mängden ärenden och nya medarbetare under 
upplärning har timanställda och konsulter använts.

 

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos DR 
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse  
budget bok 

2018

Avvikelse 
prognos bok 

2018

Familjerätt 935 1 018 1 498 1 246 -228 252

Resultat 935 1 018 1 498 1 246 -228 252
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Älmhults Näringsfastigheter AB

Verksamhet 
Bolaget startades 1950 och skall uppföra och förvalta in-
dustri-, handels- och kontorslokaler i Älmhults kommun.

Periodens väsentliga händelser 
Fastigheten Älmhult 8:7 har enligt försäljningsavtal över-
låtits till moderbolag den 1 mars 2018. 

Förväntad utveckling – framtid 
Efterfrågan på lokaler är fortsatt stabil men en svagare 
ton på efterfrågan när det kommer till kontorslokaler. 

Resultatmål 
Resultatmålet är inte uppfyllt under året.

Ekonomi 
Före bokslutsdispositioner redovisas en förlust med  
-1 754 tkr. Bokslutsdispositioner inklusive utnyttjande av 
koncernbidrag +632 tkr och skatt medför att årets förlust 
blir -789 tkr.

Analys av avvikelse Budget 2018 mot Bokslut 2018 
Upplösning av obeskattade reserver var ej med i budget. 
Utfallet för hyresvakanser fick ett lägre utfall mot budget.  
Nedskrivning av Bulten 1 ligger till grund för det högre 
utfallet av avskrivningar. 

Analys av avvikelse Prognos DR2 mot Bokslut 2018 
Nedskrivning av Bulten 1 medförde en högre avskrivning.

Älmhults Terminal AB 

Verksamhet  
Älmhults Terminal AB startade sin verksamhet i början av 

1990-talet. Bolaget ägs numera av Älmhults kommun och 
IKEA Svenska AB. Syftet med bolagets verksamhet är att 
genom att uppföra och förvalta en kombiterminal i Älm-
hults kommun främja transportservicen inom regionen. 
Med kombitransporter menas transporter med växelflak, 
kombiflak och containrar som förs mellan väg och järn-
väg. Kombiterminalen är öppen för alla företag. Anlägg-
ningen är i dagsläget utarrenderad till IKEA Svenska AB. 

Periodens väsentliga händelser 
Senaste arrendeavtal tecknades med IKEA Svenska AB 
(ISAB) den 26 juni 2017. Arrendetiden är 2017-01-01 
– 2017-12-13. Arrendeavgifter utgörs av rörelsens kost-
nader i ÄTAB, med 5 procents pålägg, samt netto av 
finansiella poster. Lagstadgad moms tillkommer. Arren-
det betalas tertialvis i förskott, utifrån erhållen faktura. 
Samma avtal gäller för 2018 enligt villkor i avtalet i fall 
att ingen part kräver omförhandlingar.  

Älmhults terminalbolaget AB (i fortsättningen ÄTAB) har 
under 2018 utfört väsentliga reparationer och förnyelse av 
spåret. De gamla modulerna har ersatts med nya moderna 
moduler som skapat en trevlig kontors- och personal-
miljö. I samband med markarbete till de nya modulerna 
har asfaltarbete utförts runt omkring, framför entrén och 
parkeringsplatsen.  

  

  Kommunala bolag

Resultaträkning, tkr 2018 2017

Intäkter 5 254 4 774

Fastighetskostnader -2 950 -3 330

Bruttoresultat 2 304 1 444

Övriga kostnader -663 -467

Avskrivningar -3 299 -2 104

Rörelseresultat -1 658 -1 127

Finansiella intäkter 59 1

Finansiella kostnader -155 -149

Resultat efter finansiella poster -1 754 -1 275

Bokslutsdispositioner 797 0

Skatt på årets resultat 168 344

Årets resultat -789 -931

Balansräkning, tkr 2018 2017

Materiella anläggningstillgångar 20 919 26 447

Omsättningstillgångar 10 859 6 701

Summa tillgångar 31 778 33 148

Eget kapital 710 1 499

Obeskattade reserver 242 407

Långfristiga skulder 30 000 30 000

Kortfristiga skuler 826 1 242

Summa skulder och eget 
kapital

 
31 778

 
33 148

Resultaträkning, tkr 2018 2017

Intäkter 1 232 883

Fastighetskostnader -475 -292

Bruttoresultat 757 591

Avskrivningar -255 -199

Rörelseresultat -452 -351

Finansiella intäkter 0 1

Finansiella kostnader -4 0

Resultat efter finansiella poster 46 42

Bokslutsdispositioner 12 24

Skatt på årets resultat -28 -11

Årets resultat 30 55

Balansräkning, tkr 2018 2017

Materiella anläggningstillgångar 5 393 4 897

Omsättningstillgångar 368 592

Summa tillgångar 5 761 5 489

Eget kapital 4 865 4 835

Obeskattade reserver 422 434

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 474 220

Summa skulder och eget 
kapital

 
5 761

 
5 489
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Förvändad utveckling – framtid 
Älmhults terminal är starkt beroende av utvecklingen 
inom IKEA, som svarar för den dominerande marknaden i 
området för denna typ av transporter. Eftersom IKEA har 
en tendens att öka sina marknadsandelar i lågkonjunk-
tur och öka ännu mer i högkonjunktur är det en stabil 
partner att arbeta tillsammans med. För Älmhults termi-
nal gäller i första hand att försöka få flera tåg att trafikera 
terminalen. Avtalsstrukturerna kommer att ses över under 
innevarande år. 

Combiterminalens spår är i stort behov av förnyelse och 
modernisering. Det skulle också innebära en utbyggnad 
söderut så att hela tågset kan lastas på samma gång. I 
budget 2019 planeras investeringar på 2,7 mkr utföras, 
därav 1,7 mkr på ny toppbeläggning och 1 mkr på spåret.  

Ekonomi 
Det är viktigt att särskilja Terminalbolagets resultat och 
driftsoperatörens resultat. De är två helt oberoende bolag. 
Terminalbolaget äger själva anläggningen och driftsope-
ratören verksamheten det vill säga lyft av flak och conta-
inrar. Sen finns det en eller flera tågoperatörer som är en 
tredje länk i hela processen. 

Älmhults Terminal AB har under senare åren visat posi-
tiva resultat: 2015 115 tkr; 2016 48 tkr; 2017 42 tkr. I 
bokslutet 2018 visar bolaget ett fortsatt positivt men svagt 
resultat.

Årsbokslut för investeringar

PEAB markarbete nya moduler 125 000

Cramo Adapteo montage nya moduler 278 800

Peab markarbete nya moduler slutfaktura 218 806

PEAB asfaltläggning 124 846

Strukton Rail 200 000

Summa 947 452

Älmhultsbostäder AB

Verksamhet 
Bolaget startades 1989 och skall inom Älmhults kommun 
förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomt-
rätter samt bygga bostäder, lokaler och därtill hörande 
kollektiva anordningar. Bolagets syfte är att med tillämp-
ning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Älmhults kommun.

Periodens väsentliga händelser 
Nybyggnation av 48 lägenheter pågår i kv. Kvarnen 10, 
Älmhult. Beräknad inflyttning sker etappvis 2019-05-01 
och 2019-08-01. Projektering pågår av nybyggnation av 
78 lägenheter i kv. Haganäs 3.

Förväntad utveckling – framtid 
Efterfrågan på bostäder överlag är stor men en tröghet i 
uthyrning i nyproduktion visar sig.

Resultatmål 
Här följs nämndernas resultatmål upp. ”Resultatmålet är 
uppfyllt” alternativt ”Resultatmålet är inte uppfyllt under 
året”.

Ekonomi 
Här ska en analys av årets resultat göras genom att dels 
redovisa eventuella väsentliga avvikelser mot prognosen 
i delårsrapport 2 på ett tydligt vis och dels kommentera 
bokslut mot budget.

Analys av avvikelse Budget 2018 mot Bokslut 2018 
Vinst vid fsj. aktier i dotterbolag ej medtagit i budget. 
Bättre uthyrningsgrad än budgeterat medfört högre intäkter.

Resultaträkning, tkr 2018 2017

Intäkter 91 880 124 231

Fastighetskostnader -55 112 -50 383

Brutto resultat 36 768 73 848

Övriga kostnader -8 349 -8 731

Avskrivningar/nedskrivningar -23 208 -14 872

Rörelseresultat 5 211 50 245

Finansiella intäkter 89 715 65

Finansiella kostnader -8 937 -9 247

Resultat efter finansiella poster 85 989 41 063

Bokslutsdispositioner 3 032 -7 534

Skatt på åretsresultat 1 536 -7 343

Årets resultat 90 557 26 186

Balansräkning, tkr 2018 2017

Materiella anläggningstillgångar 560 557 533 702

Omsättningstillgångar 28 759 20 802

Summa tillgångar 589 316 554 504

Eget kapital 204 958 114 401

Obeskattade reserver 11 305 14 337

Långfristiga skulder 340 000 390 000

Kortfristiga skulder 33 053 35 766

Summa skulder och eget 
kapital

589 316 554 504
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Resultaträkning, tkr 2018 2017

Intäkter 5 809 4 124

Brutto resultat 5 809 4 124

Övriga kostnader -2 677 -2 479

Avskrivningar -3 490 -2 392

Rörelseresultat -358 -747

Finansiella kostnader -329 -198

Resultat efter finansiella poster -687 -945

Bokslutsdispositioner 0 65

Årets resultat -687 -880

ElmNet AB

Verksamhet 
Bolaget uppgift är att verka inom IT-kommunikation ba- 
serad på egen ägd och hyrd infrastruktur. Bolagets syfte 
är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip 
främja näringslivsutveckling och samhällsutveckling i 
Älmhults kommun, i första hand genom att tillhandahålla 
fibernät.
 
Periodens väsentliga händelser 
Under 2018 har bolaget förvärvat fibernäten i Liatorps 
respektive Diö tätorter. Utbyggnaden av återstående lands-
bygdsområden (Pjätteryd och Diö-Stenbrohult) pågår för 
fullt, här upplever vi dock en brist på resurser i entrepre-
nörsledet vilket gör att utbyggnaden inte går riktigt så fort 
som vi hade önskat. Vi konstaterar också att intresset för 
att ansluta sig till fibernätet i de övertagna byanätspro-
jekten ökat vilket naturligtvis är glädjande men samti-
digt så medför det förhållandevis kraftiga utökningar av 
schaktlängder (ökat med cirka 4 mil) och därtill hörande 
kostnader (ökat med cirka 9 miljoner kronor) och dessa 
tillkommande kostnader saknar i dagsläget finansiering.

Förväntad utveckling – framtid 
ElmNet kommer under 2019 att fortsätta utbyggnaden 
av fibernät i de övertagna byanätsprojekten, den 31 de-
cember återstår det cirka 6 mil fibernät och cirka 170 
fastigheter att ansluta i dessa områden. Målsättningen är 
att samtliga delar av nätet där vi ensamma ansvarar för 
entreprenaden ska vara färdiggrävda innan semestern. På 
de sträckor där samförläggning med E.ON kommer att 
ske blir färdigställandet beroende av E.ONs planering. Vid 
sidan av utbyggnaden på den återstående landsbygden så 
kommer det befintliga fibernätet att förtätas allt eftersom 
nya kunder anmäler intresse.

Älmhult tätorts expansion fortsätter och ElmNet kommer 
att vara med och bygga ut sitt fibernät till nyexploaterade 
områden.

Under 2019 fortsätter arbetet med att ansluta ett stort 
antal VA-anläggningar (pumpstationer, reningsverk, vat-
tenverk) till ElmNets fibernät.

ElmNets bedömning är att ett väl utbyggt fibernät i såväl 
tätorter som landsbygden kommer att vara av stor bety-
delse både för kommunens attraktivitet som boendekom-
mun men även för företagens möjlighet till utveckling/
etablering i kommunen. ElmNet har nu ett väl utbyggt 
fibernät i Älmhults tätort vilket gör att vi med förhållan-
devis kort varsel kan tillhandahålla fiberanslutning i såväl 
bostadsområden som industri- och handelsområden.

Telias nationella nedsläckning av telenätet rullar vidare 
och även om det inte aviserats någon nedsläckning i Älm-
hults kommun under 2019 så kommer återstående telenät 
att släckas ned inom de närmsta åren. Ett väl utbyggt fi- 
bernät som finns geografiskt nära hushåll och företag kom- 
mer att vara av stor vikt den dagen telenät och ADSL inte 
längre finns som alternativ.

En gemensam utmaning för ElmNet, byanäten och Älm-
hults kommun är hur förtätning av befintliga byanät ska 
kunna ske i framtiden, exempelvis inför en större satsning 
på digitala sjukvårdstjänster, trygghetslarm via fiber m.m. 
Förtätning på landsbygden medför stora investeringar och 
utan bidrag från det offentliga kommer byanäten själva 
inte att klara detta.

Resultatmål 
Resultatmålet är delvis uppfyllt; Älmhults kommuns mål- 
sättning är att senast år 2020 ska alla kommunens perma-
nenthushåll ha erbjudits möjlighet att ansluta sig till ett 
fibernät. ElmNets bedömning är att vi tillsammans med 
samverkande byanät redan har uppfyllt det målet, i vart 
fall vad gäller enfamiljshus/villor.

Inför 2018 satte ElmNet ett mål om cirka 3 500 kunder 
i drift vid årets slut, resultatet blev cirka 3 280 kunder i 
drift, avvikelsen beror framförallt på resursbrist i entre-
prenörsledet.

Ekonomi 
Vid årets början fanns det cirka 2 990 kunder anslutna till 
bolagets stamfibernät (exklusive de kommunala verksam-
heterna), motsvarande siffra den 31 december var cirka  
3 280 kunder.

Bolaget har en kommunal borgen om totalt 44,5 mkr, den 
31 december var 44,5 mkr av dessa nyttjade. 
  
ElmNets resultat för helåret 2018 är ett underskott på cirka  
687 tkr efter finansiellt netto. Detta innebär ett något bättre  
årsresultat än vad budget och prognos angav (-743 tkr). 

Avskrivningarna för det stamnät Kommunfullmäktige år 
2010 tog beslut om att bygga belastar resultatet ovan med 
cirka 1 143 tkr.

Balansräkning, tkr 2018 2017

Materiella anläggningstillgångar 135 059 119 060

Omsättningstillgångar 4 005 3 865

Summa tillgångar 139 064 122 925

Eget kapital 37 978 38 657

Långfristiga skulder 64 435 54 903

Kortfristiga skulder 36 651 29 365

Summa skulder och eget 
 kapital

 
139 064

 
122 925
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Elmen AB

Resultaträkning, tkr 2018 2017

Intäkter 0 0

Fastighetskostnader 0 -5

Bruttoresultat 0 -5

Försäljnings och administra-
tionskostnader

 
-89

 
-172

Rörelseresultat -89 -177

Resultat från andelar i  
koncerntfg

 
-6 544

 
0

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -49 -46

Resultat efter finansiella poster -6 682 -223

Årets resultat -6 682 -223

Balansräkning, tkr 2018 2017

Materiella anläggningstillgångar 59 59

Finansiella anläggningstillgångar 70 209 79 560

Omsättningstillgångar 2 807 0

Summa tillgångar 73 075 79 619

Eget kapital 61 924 68 606

Kortfristiga skulder 11 151 11 013

Summa skulder och eget 
kapital

 
73 075

 
79 619

Verksamhet
Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun och 
är kommunens moderbolag. Elmen AB har dotterbolagen 
Elmnet AB (100 procent), Hvita korset (100 procent), 
Älmhultsbostäder AB (100 procent), Älmhults närings- 
fastigheter AB (100 procent) och Älmhults Terminal AB 
(51 procent). Ändamålet med bolaget är att samordna 
verksamheten i koncernens bolag i syfte att uppnå opti-
malt resursutnyttjande och nytta för kommunkoncernen. 

Periodens väsentliga händelser
Elmen AB har haft ett antal dialogmöten med dotterbola-
gen och följt utvecklingen i dessa. Viktiga ställningstagan-
den har gjorts i bolagen där Älmhultsbostäder AB såväl 
genomfört försäljning, som påbörjad nybyggnation av bo-
stadsfastigheter. ÄNAB har sålt stationshuset till Älmhults 
kommun och Elmnet AB har fortsatt bygga ut fibernätet 
i hög takt. Hvita korset AB har sålt sina fastigheter till 
Älmhults kommun.

Förväntad utveckling – framtid
Elmen AB kommer framöver att ha en mera aktiv roll som 
moderbolag för att verkligen leva upp till ändamålet med 
bolaget. 

Verksamheterna i de i koncernen ingående företagen för- 
väntas utvecklas positivt den närmaste framtiden. Ingen 
väsentlig förändring av verksamheternas inriktning för-
väntas. Inför framtiden finns möjligheter till olika former 
av styrning inom det finansiella området samt möjlighet 
att tillskapalikformighet inom ramen för styrsystemet. 
Detta kommer att utredas närmare.

Resultatmål
Inte aktuellt.

Ekonomi
Under perioden har Elmen AB inte haft några intäkter. 
Kostnaderna har uppgått till cirka 89 000 kronor där  
revisionskostnader för 44 000 kronor är den största 
posten. Övriga kostnader avser i huvudsak försäkringar. 
I samband med försäljningen i Hvita Korset AB resultat-
fördes nedskrivning av andel i koncernföretag med 6,5 
miljon kronor.

Bolaget har ingen egen personalutan utgörs i stort sätt av 
styrelsen. Del av tjänst som VD och ekonomistöd köps av 
Älmhults kommun.

Analys av avvikelse Budget 2018 mot Bokslut 2018
Bolaget har under året följt budgeterade kostnader i allt 
väsentligt förutom att försäljningen av Hvita Korset AB 
fastigheter gjordes och resultateffekterna av detta var inte 
budgeterat.

Analys av avvikelse Prognos DR2 mot Bokslut 2018
Avvikelsen mot prognosen är i allt väsentligt försäljningen 
av Hvita Korsets AB fastigheter till kommunen och dess 
resultateffekt för bolaget.

Årsbokslut med prognos för investeringar
Inga investeringar har gjorts under verksamhetsåret 2018.

Hvita Korset AB

Balansräkning, tkr 2018 2017

Materiella anläggningstillgångar 0 3 336

Omsättningstillgångar 5 000 0

Summa tillgångar 5 000 3 336

Eget kapital 62 -504

Obeskattade reserver 0 0

Långfristiga skulder 0 2 846

Kortfristiga skulder 4 938 1 267

Summa skulder och eget 
kapital

 
5 000

 
3 336

Resultaträkning, tkr 2018 2017

Intäkter 0 0

Fastighetskostnader 0 0

Bruttoresultat 0 0

Övriga kostnader -154 -249

Försäljnings- och administra-
tionskostnader

 
-31

 
0

Övriga rörelseintäkter 1 681 0

Avskrivningar -18 -18

Rörelseresultat 1 478 -267

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -6 -5

Resultat efter finansiella poster 1 472 -272

Bokslutsdispositioner -632 0

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 840 -272
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Verksamhet  
Bolaget innehållande fastigheterna Hvita korset 4 och 24 
köptes i syfte att kunna bygga bostäder på dessa tomter. 
Nu är planerna så långt gångna att bostadsbyggnation 
är planerad på tomterna och beslut har fattats att Hvita 
korset AB och sålts till Älmhults kommun. 

Periodens väsentliga händelser
Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under året.

Fastigheterna såldes till Älmhults kommun för fem miljo-
ner kronor under december månad.

Förväntad utveckling – framtid
Bolaget har sålts och ska avvecklas under 2019.

Resultatmål
Inte aktuellt.

Ekonomi 
Kostnaderna har uppgått till 209 000 kronor där huvud-
delen, 154 000 kronor utgörs av driftskostnader och av-

skrivningar 18 000 kronor. Finansiella kostnader uppgår 
till 6 000 kronor. I samband med försäljningen av fastig-
heterna uppstod försäljningskostnader om 31 000 kronor. 
Fastigheterna såldes för 5 000 000 kronor och detta gene-
rade en realisationsvinst om 1 681 000 kronor. Därutöver 
har bokslutsdispositioner om 632 000 kronor gjort vilket 
gjorde att årets resultat blev en vinst om 840 000 kronor.
Bolaget har ingen egen personal utan består endast av en 
styrelse. 

Analys av avvikelse Budget 2018 mot Bokslut 2018
Bolaget har under året följt budgeterade kostnader i allt 
väsentligt förutom att försäljning av fastigheterna gjordes 
och detta var inte budgeterat.

Analys av avvikelse Prognos DR2 mot Bokslut 2018
Avvikelsen mot prognosen är i allt väsentligt försäljningen 
av fastigheterna till kommunen.

Årsbokslut med prognos för investeringar
Inga investeringar har gjorts under verksamhetsåret 2018.
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Budget 2018

Netto, tkr KF-beslut 
juli -17

Tilläggs-
budget

Beslut  
kommun-
styrelsen

Komp.  
Elmehallen 

Strategiska 
löner

Beredskap 
förråd

Gällande 
budget

Politisk  verksamhet 9 330 9 330

Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning 47 237 500 300 -204 47 833

Teknisk förvaltning 68 485 1 225 204 69 914

Överförmyndarnämnd 1 378 1 378

Miljö- och byggnämnd 9 026 167 9 193

Kultur- och fritidsnämnd 33 198 350 1 627 35 175

Utbildningsnämnd 390 881 390 881

Socialnämnd 312 266 800 400 313 466

Gemensam nämnd familjerätt 1 018 1 018

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 24 600 24 600

KS strategiska satsn, ordinarie 1 086 -400 686
Utvecklingspott "vet" 800 -650 150

Strategiska lönesatsningar 876 -167 709

Reserverad driftskostnad inv. 19 144 -1 627 17 517

Återstående ej fördelad driftskostnad 
investeringar

8 025 8 025

Volymjustering 13 300 13 300

Intern skadereglering 100 100

Avgår interna poster -23 299 -23 299

Totalt 917 451 1 300 1 225 0 0 0 919 976

Skatteintäkter, bidrag -940 672

Finansiella intäkter -3 460

Finansiella kostnader 17 100

-7 056

ÖVRIGA BILAGOR

Nedan redovisas de förändringar som skett i nämndernas budgetar sedan kommunfullmäktiges budgetbeslut i juli 2017.

Resultatmål KF 2018 9 581 tkr

TF KS 7/11 § 188, effektivisering 2 201 tkr jfr med 3 426 tkr -1 225 tkr

KLF KS 2018/26 hantering av över-/underskott  -500 tkr

KLF KS 2018/26 hantering av över-/underskott Soc -800 tkr

Summa 7 056 tkr
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Investeringsredovisning bokslut 2018

Nämnd, tkr   Budget 2018
Prognos DR2

2018
Bokslut

2018

Socialnämnden 27122 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Inkontinens Utgift 150 200 43

Socialnämnden Almgården netto 150 200 43

Socialnämnden 27201 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Parkering ÄO Utgift 50 0 0

Socialnämnden  Ekebo netto 50 0 0

Socialnämnden 27271 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Brandsäkra arkivskåp Utgift 100 0 0

Socialnämnden 70310 netto 100 0 0

Socialnämnden 27272 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Brandsäkra arkivskåp Utgift 50 0 0

Socialnämnden 70471 netto 50 0 0

Socialnämnden 27273 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Omställning demens Utgift 100 0 0

Socialnämnden Ekebo netto 100 0 0

Socialnämnden 27274 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Brandsäkra arkivskåp Utgift 50 0 0

Socialnämnden 70110 netto 50 0 0

Socialnämnden 27281 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Inventarier Utgift 200 200 191

Socialnämnden IFO n. Espl 18 netto 200 200 191

Socialnämnden 27285 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Ny teknik Utgift 920 1 020 0

Socialnämnden ÄO / OF / IFO netto 920 1 020 0

Socialnämnden 27288 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Inventarier Utgift 200 200 191

Socialnämnden IFO n. Espl 18 netto 200 200 191

Socialnämnden 27289 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Nyckelskåp SÄBO Utgift 150 150 0

Socialnämnden   netto 150 150 0

Socialnämnden 27295 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Nytt verksamhets- Utgift 2 434 2 800 946

Socialnämnden system netto 2 434 2 800 946

Socialnämnden 27296 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Inventarier IFO Utgift 800 900 810

Socialnämnden Stena netto 800 900 810

Socialnämnden 27297 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Förstärkning Utgift 50 50 55

Socialnämnden GSM larm netto 50 50 55

Socialnämnden 27298 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Parkering Utgift 50 0 0

Socialnämnden Hemtjänst Ekebo netto 50 0 0

Socialnämnden 27299 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Hjälpmedelssystem Utgift 100 0 0
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Socialnämnden   netto 100 0 0

Socialnämnden 27300 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Elmiersgården röd Utgift 100 0 105

Socialnämnden möbler netto 100 0 105

Socialnämnden 27301 Inkomst 0 0 0

Socialnämnden Almgården målning Utgift 50 0 30

Socialnämnden möbler demens netto 50 0 30

Utbildningsnämnden 17011 Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Klöxhultsskola Utgift 1 411 1 747 2 700
Utbildningsnämnden ombyggn. netto 1 411 1 747 2 700
Utbildningsnämnden 17020 Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Linnéskolan Utgift 2 650 2 650 2 615
Utbildningsnämnden anpassning netto 2 650 2 650 2 615
Utbildningsnämnden 17060 Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Bokhultets fsk Utgift 4 300 3 000 1 527
Utbildningsnämnden tillbyggn. netto 4 300 3 000 1 527
Utbildningsnämnden 17070 Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Skogens fsk Utgift 3 050 3 050 2 965
Utbildningsnämnden Om/tillbyggn. netto 3 050 3 050 2 965
Utbildningsnämnden 17340 Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Ny sporthall Utgift 5 124 5 000 4 879
Utbildningsnämnden Haganäs netto 5 124 5 000 4 879
Utbildningsnämnden Projekt UTB Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Strategiska Utgift 21 057 21 357 22 973
Utbildningsnämnden investeringar netto 21 057 21 357 22 973
Utbildningsnämnden *17860- Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Bygghall/tält Utgift 0 0 250
Utbildningsnämnden Haganäs netto 0 0 250
Utbildningsnämnden Projekt UTB Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Strategiska Utgift 1 755 1 755 1 921
Utbildningsnämnden investeringar netto 1 755 1 755 1 921
Utbildningsnämnden Projekt UTB Inkomst 0 0 0
Utbildningsnämnden Ersättnings- Utgift 2 937 2 937 3 758
Utbildningsnämnden investeringar netto 2 937 2 937 3 758
Miljö- och byggnämnden Projekt Inkomst 0 0 0

Miljö- och byggnämnden GIS Utgift 200 200 0

Miljö- och byggnämnden netto 200 200 0

Miljö- och byggnämnden Projekt Inkomst 0 0 0

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggreda Utgift 200 200 0

Miljö- och byggnämnden netto 200 200 0

Miljö- och byggnämnden Projekt Inkomst 0 0 0

Miljö- och byggnämnden Totalstation Utgift 250 250 0

Miljö- och byggnämnden netto 250 250 0

Tekniska nämnden 11501 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

V Bökhult etapp 1

Utgift 10 500 10 500 9 449
Tekniska nämnden Netto 10 500 10 500 9 449
Tekniska nämnden 11502 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

V Bökhult etapp 2

Utgift 7 500 500 114
Tekniska nämnden Netto 7 500 500 114
Tekniska nämnden 11503 -  Inkomst 0 0 0
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Tekniska nämnden

Paradiset 3 och skola

Utgift 15 458 5 000 2 682
Tekniska nämnden Netto 15 458 5 000 2 682
Tekniska nämnden 12630 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Diö Dihult, gata och va 

Utgift 800 0 0
Tekniska nämnden Netto 800 0 0
Tekniska nämnden 14760 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

 Hagabo bostadsområde

Utgift 3 890 1 000 925
Tekniska nämnden Netto 3 890 1 000 925
Tekniska nämnden 14740 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Hagabo Vattenrike

Utgift 2 000 500 8
Tekniska nämnden Netto 2 000 500 8
Tekniska nämnden 10344 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Gunnar Gröpe 2 o 4

Utgift 9 000 9 000 3 422
Tekniska nämnden Netto 9 000 9 000 3 422
Tekniska nämnden 19650 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Hvita Korset

Utgift 5 000 0 5 000
Tekniska nämnden Netto 5 000 0 5 000
Tekniska nämnden 10340 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Centrumförnyelse mm

Utgift 1 000 1 000 732
Tekniska nämnden Netto 1 000 1 000 732
Tekniska nämnden 10341 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

 Centrumutveckling

Utgift 500 100 20
Tekniska nämnden Netto 500 100 20
Tekniska nämnden 10343 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Stortorget

Utgift 2 000 1 000 35
Tekniska nämnden Netto 2 000 1 000 35
Tekniska nämnden 10370 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Trafiksäkerh, fys hinder

Utgift 1 000 300 230
Tekniska nämnden Netto 1 000 300 230
Tekniska nämnden 10450 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Torngatans förlängning

Utgift 0 -1 850 1 861
Tekniska nämnden Netto 0 -1 850 1 861
Tekniska nämnden 10462 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

 Ö Esplanaden träd o belysning

Utgift 0 0 0
Tekniska nämnden Netto 0 0 0
Tekniska nämnden 10550 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Torvströvägen

Utgift 7 200 7 200 5 789
Tekniska nämnden Netto 7 200 7 200 5 789
Tekniska nämnden 10830 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Förlängn N Ringvägen

Utgift 2 000 1 000 202
Tekniska nämnden Netto 2 000 1 000 202
Tekniska nämnden 14100 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

 GC-vägar samtl områden

Utgift 1 000 500 0
Tekniska nämnden Netto 1 000 500 0
Tekniska nämnden 14200 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Asfaltprogram toppbeläggn

Utgift 9 000 9 000 9 155
Tekniska nämnden Netto 9 000 9 000 9 155
Tekniska nämnden 14620 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Gatuåtgärder

Utgift 1 000 500 51
Tekniska nämnden Netto 1 000 500 51
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Tekniska nämnden 14660 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Lekplatser förnyelse

Utgift 400 400 164
Tekniska nämnden Netto 400 400 164
Tekniska nämnden 14930 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Industristamspår

Utgift 300 300 0
Tekniska nämnden Netto 300 300 0
Tekniska nämnden 14500 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Va-sanering samtliga områden

Utgift 8 200 6 000 4 005
Tekniska nämnden Netto 8 200 6 000 4 005
Tekniska nämnden 15060 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Bilbyte

Utgift 500 500 395
Tekniska nämnden Netto 500 500 395
Tekniska nämnden 15400 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Slamhantering

Utgift 7 400 7 400 525
Tekniska nämnden Netto 7 400 7 400 525
Tekniska nämnden 15500 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Nytt styrsystem/fiberanslutning

Utgift 1 500 1 500 1 244
Tekniska nämnden Netto 1 500 1 500 1 244
Tekniska nämnden 15560 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Uppdatering pumpstationer

Utgift 3 200 2 200 1 326
Tekniska nämnden Netto 3 200 2 200 1 326
Tekniska nämnden 15600 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Maskinutrustning mm ARV, VV

Utgift 3 000 3 000 2 384
Tekniska nämnden Netto 3 000 3 000 2 384
Tekniska nämnden 15780 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Fördröjning Drivån

Utgift 1 500 1 000 0
Tekniska nämnden Netto 1 500 1 000 0
Tekniska nämnden 15790 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Ledningar Älmekulla

Utgift 4 000 7 000 5 450
Tekniska nämnden Netto 4 000 7 000 5 450
Tekniska nämnden 15810 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Vattenintag Delary

Utgift 2 400 4 000 4 612
Tekniska nämnden Netto 2 400 4 000 4 612
Tekniska nämnden 15830 Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden Överföringsledningar

reservvattentäkt Delary

Utgift 9 900 4 500 2 917
Tekniska nämnden Netto 9 900 4 500 2 917
Tekniska nämnden 15850 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden Om- tillbyggnad vattenverk

Älmhult

Utgift 40 000 10 000 15 641
Tekniska nämnden Netto 40 000 10 000 15 641
Tekniska nämnden 17000 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Ombyggnad av lokaler

Utgift 2 000 2 000 3 334
Tekniska nämnden Netto 2 000 2 000 3 334
Tekniska nämnden 17012 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden Förädlingsprojekt skola med

bidrag

Utgift 0 1 000 57
Tekniska nämnden Netto 0 1 000 57
Tekniska nämnden 17013 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Utemiljöer skola med bidrag

Utgift 0 0 11 312
Tekniska nämnden Netto 0 0 11 312
Tekniska nämnden 17121 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Ny transformator Haganäs

Utgift 950 430 950
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Tekniska nämnden Netto 950 430 950
Tekniska nämnden 17150 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Kommunhuset anpassning

Utgift 2 000 1 000 403
Tekniska nämnden Netto 2 000 1 000 403
Tekniska nämnden 17230 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Renovering Bäckgatan

Utgift 500 370 221
Tekniska nämnden Netto 500 370 221
Tekniska nämnden 17262 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Stationshuset Älmhult

Utgift 10 000 3 500 3 135
Tekniska nämnden Netto 10 000 3 500 3 135
Tekniska nämnden 17290 -  Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Brandstation Liatorp

Utgift 6 500 3 230 1 300
Tekniska nämnden Netto 6 500 3 230 1 300
Tekniska nämnden 17320 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Fastighetsmiljöer

Utgift 1 500 1 500 1 225
Tekniska nämnden Netto 1 500 1 500 1 225
Tekniska nämnden 17400 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Energibesparande åtgärder

Utgift 13 600 7 000 2 096
Tekniska nämnden Netto 13 600 7 000 2 096
Tekniska nämnden 17420 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Pelletspannor byte

Utgift 3 000 800 441
Tekniska nämnden Netto 3 000 800 441
Tekniska nämnden 17471 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

IT-nät äldreboende

Utgift 900 145 159
Tekniska nämnden Netto 900 145 159
Tekniska nämnden 17480 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Stinsahuset

Utgift 500 500 1 216
Tekniska nämnden Netto 500 500 1 216
Tekniska nämnden 17910 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Klöxhult kök renovering

Utgift 11 500 2 000 693
Tekniska nämnden Netto 11 500 2 000 693
Tekniska nämnden 17920 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Ombyggnad avdelningskök

Utgift 4 100 1 000 130
Tekniska nämnden Netto 4 100 1 000 130
Tekniska nämnden 20410 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Kosten inventarier

Utgift 700 700 0
Tekniska nämnden Netto 700 700 0
Tekniska nämnden 16240 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Sopbilar, servicebilar

Utgift 1 500 0 0
Tekniska nämnden Netto 1 500 0 0
Tekniska nämnden 16250 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Maskiner sopkärl

Utgift 1 400 400 254
Tekniska nämnden Netto 1 400 400 254
Tekniska nämnden 16290 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Övrigt renhållningen

Utgift 500 500 884
Tekniska nämnden Netto 500 500 884
Tekniska nämnden 18300 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Fordon och maskiner

Utgift 2 000 2 000 3 432
Tekniska nämnden Netto 2 000 2 000 3 432
Tekniska nämnden 20500 - Inkomst 0 0 0

Ny transformator Haganäs
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Tekniska nämnden

Räddningsutrustning

Utgift 800 600 0
Tekniska nämnden Netto 800 600 0
Tekniska nämnden 20510 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Fordon FIP/IVPA/Ledning

Utgift 500 0 0
Tekniska nämnden Netto 500 0 0
Tekniska nämnden 20541 - Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Skyddsutrustning

Utgift 500 169 669
Tekniska nämnden Netto 500 169 669
Tekniska nämnden 20551- Inkomst 0 0 0
Tekniska nämnden

Kommunikation och ledning

Utgift 800 0 348
Tekniska nämnden Netto 800 0 348
Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Div. investeringar Utgift 2 410 0 0

Kultur- och fritidsnämnd netto 2 410 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Konstgräsplan Utgift 2 238 0 2 238

Kultur- och fritidsnämnd Haganäs netto 2 238 0 2 238

Tekniska nämnden Projekt Inkomst 0 0 0

Tekniska nämnden Simhall Haganäs Utgift 43 300 4 500 847

Tekniska nämnden Ombyggn. netto 43 300 4 500 847

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Citat Utgift 100 100 0

Kultur- och fritidsnämnd netto 100 100 0

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Belysning Utgift 40 100 37

Kultur- och fritidsnämnd bibliotek netto 40 100 37

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Inventarier Utgift 50 50 46

Kultur- och fritidsnämnd Freja netto 50 50 46

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Medier till Utgift 300 300 295

Kultur- och fritidsnämnd bokbussen netto 300 300 295

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Inv. till bibliotek Utgift 100 100 143

Kultur- och fritidsnämnd handelsboden netto 100 100 143

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Ljudabsorbent Utgift 40 40 36

Kultur- och fritidsnämnd bibliotek netto 40 40 36

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Digitala ans tavl. Utgift 100 40 85

Kultur- och fritidsnämnd bibliotek netto 100 40 85

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Gräsklippar t. Utgift 60 60 0

Kultur- och fritidsnämnd idrottsplatser netto 60 60 0

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Toalett till Diö Utgift 400 0 0

Kultur- och fritidsnämnd badplats netto 400 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Bökhults bad- Utgift 1 100 300 517

Kultur- och fritidsnämnd plats tillgängl. netto 1 100 300 517
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Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Lokalanpassn. Utgift 935 0 0

Kultur- och fritidsnämnd mötesplatser netto 935 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Multiaktivitets- Utgift 800 800 800

Kultur- och fritidsnämnd arena netto 800 800 800

Kultur- och fritidsnämnd Projekt Inkomst 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd Inventarier Utgift 200 200 429

Kultur- och fritidsnämnd Elmehallen netto 200 200 429

Finansförvaltningen Projekt Inkomst 0 0 0

Finansförvaltningen Reserv Utgift 24717 0 0

Finansförvaltningen Reserv netto 24717 0 0

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Laddningsstationer Utgift 780 780 0

Kommunledningsförvaltning netto 780 780 0

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Elektronisk tavla Utgift 150 150 0

Kommunledningsförvaltning netto 150 150 0

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Kommunikation/säkerhet Utgift 500 950 858

Kommunledningsförvaltning netto 500 950 858

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Politikerplattform Utgift 0 -12 -12

Kommunledningsförvaltning netto 0 -12 -12

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Raindance konsolidering Utgift 250 250 11

Kommunledningsförvaltning   netto 250 250 11

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Inköpssystem Utgift 400 100 0

Kommunledningsförvaltning netto 400 100 0

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Beslutsstöd etapp 2 Utgift 380 150 0

Kommunledningsförvaltning   netto 380 150 0

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning IT-investeringar övrigt Utgift 500 500 0

Kommunledningsförvaltning netto 500 500 0

Kommunledningsförvaltning Projekt Inkomst 0 0 0

Kommunledningsförvaltning Effektiv kontohantering IT Utgift 0 0 250

Kommunledningsförvaltning bibliotek netto 0 0 250

Tekniska nämnden 14522 Inkomst 0 0 0

Tekniska nämnden Dagvattenkulvert Utgift 0 200 0

Tekniska nämnden Centrum netto 0 0 0

Tekniska nämnden 14621 Inkomst 0 0 0

Tekniska nämnden Byte vägmärken Utgift 0 300 0

Tekniska nämnden netto 0 0 0

Tekniska nämnden 17280 Inkomst 0 0 0

Tekniska nämnden Lastaren Utgift 0 600 0

Tekniska nämnden netto 0 0 0

Politisk verksamhet iPads Inkomst 0 0 0

Politisk verksamhet Utgift 0 0 54
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Politisk verksamhet netto 0 0 54
Summa 355 236 180 118 163 190
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Avvikelse
Budget/ bokslut
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Kommunledningsförvaltning
Johny Duhr 
johny.duhr@almhult.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Kommunstyrelsen ska upprätta en 
årsredovisning som ska godkännas av fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2018

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har sammanställt kommunens årsredovisning för 2018:
Resultatet för 2018 är ett överskott på 57,4 miljoner kronor. 
Balanskravsresultatet är ett överskott på 54,6 miljoner kronor.
Nämndernas avvikelse mot budgeten är ett överskott på 9,4 miljoner kronor.
Låneskulden uppgår till 910 miljoner kronor jämfört med 810 miljoner kronor 
2017.
Soliditeten (med kommunens pensionsskuld inräknad) är 17,2 %, vilket är en 
ökning med drygt en procentenhet jämfört med föregående år.
 Investeringsredovisningen uppgår till 166 miljoner kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige konstaterar att vid avstämning mot kommunallagen är 

balanskravet uppfyllt för 2018.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att årsredovisningen 2018 uppfyller kraven 

på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
3. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Älmhults 

kommun.
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4. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 36,2 miljoner för år 2018 till 
kommunens resultatutjämningsreserv i enlighet med kommunens finansiella 
riktlinjer.

Johny Duhr Elisabeth Steen Ekstedt
Kommuncontroller Ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 39 Upphandling av pick-up med avsteg från 
kommunens policy för fordon
Ärendenummer KS 2019/40

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja avsteg från kommunens policy för 

fordon gällande upphandling av pick-up, under förutsättning av fordonet är 
avsett för förnybart bränsle (HVO) samt att möjligheter för tankning med 
förnybart bränsle (HVO) i området utreds. 

2. Utredning av möjligheter för tankning med förnybart bränsle (HVO) i 
området hanteras av kommunledningsförvaltningen i samverkan med 
tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. 

3. Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att ta fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ansökte 2019-01-29, § 11, hos kommunstyrelsen om tillstånd 
att köpa in ny terrängbil av modellen pick-up avsett för fossilt bränsle. Enligt 
gällande fordonspolicy finns möjlighet till undantag gällande regeln om 
förnybara bränslen om kommunstyrelsen godkänner detta.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget om att köpa in en 
terrängbil som kan drivas på fossilt bränsle, förutsatt att fordonet är godkänt att 
tanka förnybart bränsle (HVO). Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
utreda möjligheter att tanka HVO vid lämpliga platser. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06

 Tekniska nämndens beslut 2019-01-29, § 11
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Mattias Lindqvist (S) föreslår följande tillägg till beslutet:
Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att ta fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet 
bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet godkänner Mattias Lindqvists 
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
_____
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Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen

Inköp av fordon till Tekniska förvaltningen pick-up

Ärendenummer KS 2019/40

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen behöver köpa in ny terrängbil av modellen pick-up avsett 
för fossilt bränsle, enligt tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03. Enligt antagen 
fordonspolicy finns möjlighet till undantag gällande regeln om förnybara 
bränslen om kommunstyrelsen godkänner anförda skäl för detta. Det är viktigt 
att poängtera att det är just undantag och att undantag inte får bli en regel. Är det 
överhuvudtaget möjligt att finna lösningar för fordon med förnyelsebar drivkälla 
ska detta alternativ väljas. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget om att köpa in en 
terrängbil som kan drivas på fossilt bränsle förutsatt att fordonet är godkänt att 
tanka förnybart bränsle (HVO). 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att utreda möjligheter att tanka 
HVO vid lämpliga platser. Detta kan lösas genom att exempelvis hyra eller köpa 
in egen mobil tankningsanläggning vilket finns att hyra på marknaden för 2000–
4000 kr/månaden. Detta skulle då möjliggöra inköp av fordon godkända för 
HVO och att fordonen huvudsakligen tankas med HVO.
För att klara målet att bli fossiloberoende som kommunorganisation till 2025 
föreslår kommunledningsförvaltningen att tekniska förvaltningen tar fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025. Samt att kontinuerligt 
bevaka marknaden när det gäller pick-up och tunga fordon och möjligheter att 
använda förnybara bränslen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag under förutsättning 
av fordonet är avsett för förnybart bränsle (HVO) samt att möjligheter för 
tankning med förnybart bränsle (HVO) i området utreds. Denna utredning 
hanteras av kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska 
förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. 

265



Tjänsteskrivelse

2019-03-06 2(2)

Cecilia Axelsson Underskrift
Miljöstrateg Titel

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 40 Upphandling av fordon med avsteg från 
kommunens policy för fordon
Ärendenummer KS 2019/47

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att avsteg från kommunens policy för fordon inte 

beviljas, förrän möjligheterna att lösa tankning med förnybart bränsle (HVO) 
i östra delen av Älmhult har utretts. 

2. Utredning gällande möjligheterna att lösa tankning med förnybart bränsle 
(HVO) i östra delen av Älmhult ska hanteras av 
kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen.

3. Kommunstyrelsen rekommenderar socialnämnden att ta fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansökte 2019-02-20, § 18, hos kommunstyrelsen om 
godkännande av fordonsköp med avsteg från gällande policy, för sju fordon. 
Dessa fordon behöver, enligt socialförvaltningen, drivas med fossilt bränsle 
(bensin) på grund av brist på förnybart bränsle i det östra hemtjänstområdet. 
Enligt gällande fordonspolicy finns möjlighet till undantag gällande regeln om 
förnybara bränslen om kommunstyrelsen godkänner detta. 
Kommunledningsförvaltningen har undersökt vilka möjligheter det finns att 
hantera tankning med gas eller förnybart bränsle (HVO) och föreslår att vidare 
utredning görs kring möjligheten att exempelvis hyra eller köpa in egen mobil 
tankningsanläggning. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06

 Socialnämndens beslut 2019-02-20, §18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Mattias Lindqvist (S) föreslår följande tillägg till beslutet:
Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att ta fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025.

Elizabeth Peltola (C) föreslår att ordet nästkommande stryks i beslutspunkt 2:
Utredning gällande möjligheterna att lösa tankning med förnybart bränsle 
(HVO) i östra delen av Älmhult ska hanteras av kommunledningsförvaltningen i 
samverkan med tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen och 
redovisas inför nästkommande kommunstyrelse.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
förslaget.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet godkänner Mattias Lindqvists 
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet godkänner Elizabeth Peltolas (C) 
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
_____
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Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen

Inköp av fordon till socialförvaltningen
Ärendenummer KS 2019/47

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen behöver under 2019 byta ut 23 fordon. Sju fordon kommer 
enligt socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-20, att behöva vara 
fossildrivna (bensin) på grund av brist på förnybart bränsle i det östra 
hemtjänstområdet. Enligt antagen fordonspolicy finns möjlighet till undantag 
gällande regeln om förnybara bränslen om kommunstyrelsen godkänner anförda 
skäl för detta. Det är viktigt att poängtera att det är just undantag och att 
undantag inte får bli en regel. Är det överhuvudtaget möjligt att finna lösningar 
för fordon med förnyelsebar drivkälla ska detta alternativ väljas. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av socialförvaltningens förslag 
gällande inköp av fordon enligt tjänsteskrivelse daterad 2018-12-20. 
Socialförvaltningen framför där att man vill ha ett undantag för inköp av fordon 
med förnyelsebar drivkälla för sju stycken fordon placerade inom hemtjänst 
östra. Skälet för detta är att det inte finns möjlighet att tanka fordon med gas 
eller HVO i detta område. 
Kommunledningsförvaltningen har undersökt vilka möjligheter det finns att 
hantera tankning med gas eller HVO och föreslår att vidare utredning görs kring 
möjligheten att exempelvis hyra eller köpa in egen mobil tankningsanläggning 
vilket finns att hyra på marknaden för 2000–4000 kr/månaden. Detta skulle då 
möjliggöra inköp av fordon godkända för HVO och att fordonen huvudsakligen 
tankas med HVO.
För att klara målet att bli fossiloberoende som kommunorganisation till 2025 
föreslås även att Socialförvaltningen tar fram en handlingsplan för en fossilfri 
fordonsflotta 2025. I detta arbete bör bland annat följande undersökas:

 Hur andra kommuner jobbar med att ställa om fordonsflottan till fossilfri 
inom hemtjänst och övriga delar inom socialförvaltningen. 

 Olika möjligheter för att distribuera maten till brukare. Dagens matlådor 
kräver stora bilar med utrymme för två stora lådor (35x40x75 cm) för varm 
mat. Detta utrymme finns inte i de elbilar (golfklass) som vanligtvis används 
inom hemtjänst i andra kommuner.

 Behov av eventuella laddstolpar 2020–2025 samt säkerställa att resurser finns 
i budgeten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsteg från gällande fordonspolicy inte beviljas i 
detta fall förrän möjligheterna att lösa tankning med förnybart bränsle (HVO) i 
östra delen av Älmhult har utretts. Denna utredning hanteras av 
kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen och redovisas inför nästkommande 
kommunstyrelse.

 Cecilia Axelsson
Miljöstrateg Titel

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 18 Fordonsinköp
Ärendenummer SOC 2019/11

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna fordonsköp utanför 

den gällande policyn för sju fordon enligt socialförvaltningens förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen behöver under 2019 byta ut ett tjugotal fordon. Sju av dessa 
fordon kommer att behöva vara fossildrivna. Enligt kommunens fordonspolicy 
ska förvaltningen, i de fall man behöver gå utanför policyns riktlinjer, det vill 
säga till exempel inköp av fossildrivna fordon, skriftligen inkomma med 
information till kommunstyrelsen som ska fatta beslut om köp utanför policyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-01

Policy för fordon i Älmhults kommun, 2018-05-03

_____

Beslutet skickas till
Områdeschefer socialförvaltningen
Enhetschefer socialförvaltningen
Inköpssamordnare
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Socialförvaltningen
Maria Söderstedt 
maria.soderstedt@almhult.se

Socialnämnden

Inköp av fordon
Ärendenummer SOC 2019/11

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen behöver under 2019 byta ut ett tjugotal fordon. Sju av dessa 
fordon kommer att behöva vara fossildrivna. Enligt kommunens fordonspolicy 
ska förvaltningen, i de fall man behöver gå utanför policyns riktlinjer, det vill 
säga till exempel inköp av fossildrivna fordon, skriftligen inkomma med 
information till kommunstyrelsen som ska fatta beslut om köp utanför policyn.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-01

Policy för fordon i Älmhults kommun, 2018-05-03

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen bedriver verksamhet i hela kommunen, dygnet runt, årets 
alla dagar. De fordon som finns för personalen att tillgå är ett viktigt 
arbetsredskap och är en stor del av personalens arbetsmiljö. För att på ett bra sätt 
ta sig i och ur bilen behöver man därför i hemtjänst och hemsjukvård ett så kallat 
högt insteg i bilarna. Några av bilarna ska transportera och leverera mat till 
brukare i hemtjänsten varför lastutrymmet måste vara anpassat för detta.

Hemtjänstens verksamhet bedrivs i alla delar av kommunen och inom hemtjänst 
och hemsjukvård körs ofta långa sträckor under ett arbetspass. Påfyllnad av 
ickefossila bränslen finns inte att tillgå i alla delar av kommunen.

Inom följande verksamheter behöver fordon bytas under 2019

Hemtjänst Östra – Personalen utgår från Diö och Virestad. Sju bilar behöver 
bytas. Dessa bilar behöver ha ett högt insteg med tanke på arbetsmiljön och de 
behöver kunna tankas någonstans i den nordöstra delen av kommunen. Det är då 
bensindrivna bilar som är enda alternativet här. Det finns bilar upphandlade med 
högt insteg som drivs av gas eller HVO men dessa drivmedel finns inte att tillgå 
i den här delen av kommunen.

Den nuvarande leasingkostnaden är cirka 3 000 kr per månaden och med de nya 
avtalen blir kostnaden som tidigare.
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Hemtjänst Centrala 2 – Personalen utgår från Almgården i centrala Älmhult. 
Fem bilar behöver bytas. Ytterligare en bil behöver bytas som är ett 
försäkringsärende, denna bil måste vara en Volkswagen enligt försäkringen. 

De fem behöver ha ett högt insteg med tanke på arbetsmiljön. Dessa bilar kan 
ersättas med gasbilar efter att ha tittat på beskrivningen av bilarna, det vill säga 
bilen kan köras i minst 35 mil på det bränsle som driver bilen, gas först och 
sedan finns en reserv med bensin. Frekvensen på tankning kommer att öka då 
tanken inte rymmer så mycket som en bensin- eller dieseltank. Vid tankning av 
två olika drivmedel innebär detta att personalen kör till två ställen att tanka. 

Den Volkswagen som ska bytas i försäkringsärendet byts mot en gasdriven bil.

De nya avtalen kommer att innebära att kostnaden kommer att hamna på ungefär 
det samma som idag. 

Hemtjänst Centrala 1 – fem bilar behöver bytas ut. Dessa bilar kan ersättas 
med gasbilar efter att ha tittat på beskrivningen av bilarna, det vill säga att bilen 
kan köras i minst 35 mil på det bränsle som driver bilen, gas först och sedan 
finns en reserv med bensin. Frekvensen på tankning kommer att öka då tanken 
inte rymmer så mycket som en bensin- eller dieseltank. Vid tankning av två 
olika drivmedel innebär detta att personalen kör till två ställen att tanka.

De nya avtalen kommer att innebära att kostnaden kommer att hamna på ungefär 
det samma som idag. 

Hemsjukvården – en bil ska bytas ut. Ytterligare en bil behöver bytas som är ett 
försäkringsärende, denna bil måste vara en Volkswagen.

Bilen kan ersättas med en gasbil efter att ha tittat på beskrivningen av bilarna, 
det vill säga att bilen kan köras i minst 35 mil på det bränsle som driver bilen, 
gas först och sedan finns en reserv med bensin. Frekvensen på tankning kommer 
att öka då tanken inte rymmer så mycket som en bensin- eller dieseltank. Vid 
tankning av två olika drivmedel innebär detta att personalen kör till två ställen 
att tanka.

Den Volkswagen som ska bytas i försäkringsärendet byts mot en gasdriven bil.

De nya avtalen kommer att innebära att kostnaden kommer att hamna på ungefär 
det samma som idag. 

Hemgångsteamet – en bil ska bytas ut. Detta är en gasbil som förvaltningen 
äger och kommer att säljas. Bilen kommer att ersättas med en gasbil.

Kostnaden kommer att öka eftersom det idag inte är något leasingavtal då 
förvaltningen äger bilen. Ett leasingavtal kostar enheten cirka 3 000 kr/månad.

Daglig verksamhet – Det finns behov av att byta ut de befintliga fordonen. Det 
ena är en minibuss som drivs med diesel och som är leasad och leasing går ut 
2020. Denna ersätts 2020 av en minibuss som kommer att drivas med HVO. Om 
det inte finns möjlighet att tanka HVO kommer bussarna att tankas med diesel. 

Det andra fordonet är en Caddy som förvaltningen äger. Denna kommer att 
ersättas av minibuss med rullstolsramp. Detta fordon kommer att drivas med 
HVO. Om det inte finns möjlighet att tanka HVO kommer bussarna att tankas 
med diesel. 
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Kostnaden kommer att öka eftersom det idag inte är något leasingavtal då 
förvaltningen äger bilen. Ett leasingavtal kostar enheten cirka 3 000 kr/månad.

Socialpsykiatrin – Det finns behov av att byta ut den befintliga bussen. Denna 
är en minibuss som förvaltningen äger och kommer att säljas. Minibussen 
kommer att ersättas med en sjusitsig Caddy som drivs med gas. Bussen kommer 
att leasas.

Kostnaden kommer att öka eftersom det idag inte är något leasingavtal då 
förvaltningen äger bussen. Ett leasingavtal kostar enheten cirka 3 000 kr/månad.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner fordonsköp utanför den gällande policyn för 

sju fordon enligt socialförvaltningens förslag.

Maria Söderstedt Charlotte Nygren-Bonnier

Utvecklingsledare Socialchef

Beslutet skickas till
Områdeschefer socialförvaltningen
Enhetschefer socialförvaltningen
Inköpssamordnare
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Syfte 
Fordonspolicyn syftar till att styra mot:  

 100 % fossilbränslefri fordonsflotta 2025.   
 Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.   
 God tillgänglighet till fordon med hög standard gällande trafiksäkerhet 

och arbetsmiljö.  

Fordonspolicyn anger övergripande inriktning för upphandling och inköp av 
fordon i Älmhults kommun. Riktlinjerna behandlar ansvar, upphandling, inköp 
och utfasning av fordon, samt uppföljningsrutiner. Mer detaljerade instruktioner 
kring hantering och skötsel av fordon ska finnas i en handhavanderutin för 
fordon. 

 

Utgångspunkter 
Utifrån kommunens mål om en fossilbränslefri kommun och viljan att ha en 
trafiksäker och kostnadseffektiv fordonsflotta är fordonsriktlinjernas 
utgångspunkter följande: 

 Anställdas behov av transport ska tillgodoses på det mest optimala sättet 
utifrån miljö, ekonomi, arbetsmiljö och tid. Det kan lösas genom ägande, 
leasing, korttidshyra, bilpool i intern alternativt extern regi eller genom ett 
alternativt transportsätt. Förvaltningsöverskridande lösningar är att föredra 
framför strikt förvaltningsspecifika.  

 Uppföljningsmetoder av fordonshantering, kostnader samt miljöeffekter ska 
utvecklas för att säkerställa ständiga förbättringar.  

 Älmhults kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning, 
ägande och avyttring av fordon samt samtidigt maximera nyttan av 
kommunens fordonsflotta. 

 Antalet fordon (exklusive cyklar) ska minska utan att verksamhetens 
funktioner påverkas.  

 Fordonets utrustning ska vara kostnadseffektiv och anpassad till 
verksamhetens behov. Särskild hänsyn ska tas till fordonets bränsleekonomi 
(förbrukning/mil, kostnad/ mil) och tillgänglighet till service.  

 

Omfattning 
Fordonsriktlinjerna omfattar alla nämnder, styrelser och helägda bolag inom 
Älmhults kommun. Med begreppet fordon avses i denna text besiktningspliktiga 
fordon som omfattas av löpande besiktning enligt fordonsförordningen (SFS 
2009:211). 
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Roller och ansvar 
Användare och beställare av fordon i kommunens verksamhet har ansvar att 
följa riktlinjen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för riktlinjernas 
efterlevnad.  

Fordonsansvaret delegeras i fyra nivåer: 

1. Strategiskt fordonsansvar  
Kommunen ska ha en eller flera funktioner som har ett övergripande ansvar 
för fordonsflottan och bilpoolen.  
Ansvaret innebär en övergripande kunskap kring hur kommunens 
fordonsflotta används. Det innebär även arbete med att stötta kommunens 
verksamheter i att hitta de bästa fordons/transportlösningarna utifrån 
geografisk placering, tillgång till tankställen, verksamhetens behov, möjliga 
samordningsvinster med andra kommunala verksamheter, dagliga och årliga 
körsträckor mm. 

2. Fordonsansvar på förvaltningsnivå  en funktion per förvaltning 
Varje förvaltning inom kommunen har en person utsedd som har det operativa 
och ekonomiska ansvaret för förvaltningens fordon, exempelvis utfasning av 
fordon, avslut av leasingavtal samt anskaffning av nya bilar. 

3. Praktiskt fordonsansvar  en funktion per avdelning/verksamhet 
Den praktiskt fordonsansvarige är den som löpande ansvarar för fordonets 
skötsel och handhavande, exempelvis däckbyte, service, skadeanmälan, tvätt, 
besiktning, bilvård och skador. 

4. Användarens ansvar  
Användaren ansvarar  för den dagliga driften och körsäkerhet. 

 
Uppföljning och revidering  
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp och revidera riktlinjerna. 

Årlig uppföljning ska göras av antal nyinköpta fordon i olika fordonskategorier, 
drivmedelsförbrukning, nyttjandegrad, körsträckor samt total kostnad för 
fordonsflottan. 

För att möjliggöra uppföljning av fordonsflottans effektivitet och 
klimatpåverkan ska alla personbilar, minibussar och lätta lastbilar utrustas med 
system för automatisk rapportering av körsträckor och förbrukning av 
drivmedel. 

 
Upphandling 
Vid upphandling av fordon ska: 

 Kommunens miljökrav på drivmedel följas.  
 Utvärderingen grundas på fordonets livscykelkostnader.  
 Förvaltningarna i behov av fordon delta i en referensgrupp för 

upphandling av fordon. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för att upphandlingsunderlaget för fordon har 
tillräcklig bredd, gällande antal modeller, så att kommunens olika 
verksamhetskrav kan tillgodoses. 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på minst basnivå ska ställas vid 
upphandling. Undantag gäller för bensinbilar där kravet är max 120 g CO2 per 
km. 

 
Inköp 
Inför varje köp av ett nytt fordon ska beställaren:  

1. Analysera behovet som fordonet ska fylla, och vilken typ av fordon som 
behövs. 

2. Analysera om behovet av transport kan lösas med andra färdmedel (ex. 
cykel), bättre utnyttjande av befintliga fordon eller genom att verksamheten 
delar bil med andra i en intern eller extern bilpool. Är transportbehovet för 
det tänkta fordonet mindre än 1500 mil per år ska en bilpoolslösning 
övervägas.  

Kommunens krav på miljö och säkerhet ska följas, se rubrik Miljökrav och 
Säkerhetskrav. 

Fyrhjulsdrivna fordon bör undvikas men kan vara motiverat om särskilda krav 
på framkomlighet eller dragförmåga finns. 

Kommunens fordon under 3,5 ton ska köpas eller leasas endast enligt 
kommunens ramavtal för fordon. Fordon tyngre än 3,5 ton samt arbetsmaskiner 
upphandlas separat enligt behov. 

 

Miljökrav 
Däck 
Däck som kommer att säljas till upphandlande myndigheter under 
avtalsperioden, inkl. ev. förlängningar ska inte innehålla kemiska ämnen som 
omfattas av REACH, bilagorna XIV och XVII. 
 
Slitbanegummit i vinterdäck, sommardäck till personbilar och däck till lastbilar 
ska vara fritt från märkningspliktig olja enligt EU:s klassificerings- och 
märkningsdirektiv 67/548/EEC. 
 
Ämnen som återfinns i Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (PRIO) för 
utfasningsämnen begränsas i varor och material som används inom ramen för 
avtalet. 
 
Ämnen som listas i EU:s kandidatförteckning över ämnen med särskilt farliga 
egenskaper begränsas varor och material som används inom ramen för avtalet. 
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Drivmedel 
Kommunen kan inte ställa krav på att ett enda drivmedel ska användas för alla 
fordon. I vissa fall är kraven på fordonen oförenliga med marknadsutbudet för 
det aktuella drivmedlet och i andra fall är inte infrastrukturen tillräckligt 
utbyggd. Därför ska nedanstående prioriteringslista användas vid val av fordon.  

 

 

Personbilar och lätta lastbilar: 

1. Biogas eller el 
2. Andra förnybara drivmedel 
3. Laddhybrid1  

Vid nyanskaffning av tunga lastbilar gäller följande drivmedelsprioritering:  

1. Biogas  
2. Andra förnybara drivmedel 

Om ingen av fordonstyperna i ovanstående kategorier går att välja på grund av 
teknik, infrastruktur, orimliga kostnader eller att marknadsutbudet inte motsvarar 
behoven, kan i andra hand fossildrivna fordon (inklusive elhybrid1) väljas. Inköp 
av fossildrivna personbilar eller lätta lastbilar2 ska föregås av samråd med 
förvaltningschef och beslut i Kommunstyrelsen. Valet ska motiveras skriftligt. 

Säkerhetskrav 
Samtliga fordon som Älmhults kommun äger ska vara trygga och trafiksäkra. 
Alla personbilar ska uppfylla kraven för minst 5 stjärnor vid provning enligt  
Euro NCAP3 eller intyg från fordonstillverkaren om att de uppfyller 
motsvarande krav.  

Personbilar bör bytas ut efter max 4 år. Av säkerhetsskäl prioriteras personbilar 
av mellanklass storlek. Fyrhjulsdrift och/eller bil med högre markfrigång kan 
motiveras när behovet av resor är på mindre vägar i terräng eller på landsbygd.  

Älmhults kommuns fordon skall uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökrav enligt 
Bilaga 1. Krav kring utryckningsfordon behandlas separat. 

 

Krav på arbetsmiljö 
Arbetsmiljöaspekten ska beaktas vid val av fordon. Vissa verksamheter har 
behov av fordon med högre insteg av arbetsmiljöskäl. Detta bör beaktas i 

                                                 
1 En laddhybrid, eller plug-inhybrid, har både elmotor och förbränningsmotor och kan laddas med sladd via elnätet. Den går 
längre sträckor på el än vad en elhybrid gör, vars batteri är mindre och som främst drivs på fossilt bränsle. 
2 Gäller ej lätta lastbilar avsedda att tanka biodiesel eller lätta lastbilar klass D. Klassindelning för lätta lastbilar: Klass A 
(liten, t ex Renault Kangoo), B (mindre mellanklass, t ex Caddy Maxi), C (mellan, t ex Renault Traffic), D stor (t ex Renault 
Master).   
3 Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) är ett krockprovningsprogram för personbilar där fyra stjärnor är 
ett standardkrav som alla nya fordon måste uppfylla. Fem stjärnor ställer ännu högre säkerhetskrav. 
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samband med framtagande av kravspecifikation och gärna samordnas med 
personalenheten. 

Älmhults kommuns fordon skall uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökrav enligt 
Bilaga 1: Grundläggande krav på arbetsmiljö och säkerhet. 

 

Profilering 
Tjänstefordon ska vara tydligt märkta med kommunlogotyp och därmed vara ett 
synligt varumärke utåt. Miljöbilsklassade fordon ska vara märkta med ytterligare 
dekorelement enligt den grafiska profilen.  
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 41 Upphandling av släck- och räddningsfordon 
med avsteg från kommunens policy för fordon
Ärendenummer KS 2019/49

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja avsteg från kommunens policy för 

fordon gällande upphandling av släck- och räddningsfordon, under 
förutsättning av fordonet är avsett för förnybart bränsle (HVO) samt att 
möjligheter för tankning med förnybart bränsle (HVO) i området utreds. 

2. Utredning av möjligheter för tankning med förnybart bränsle (HVO) i 
området hanteras av kommunledningsförvaltningen i samverkan med 
tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. 

3. Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att ta fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ansökte 2019-02-26, § 23, hos kommunstyrelsen om att köpa 
in nytt släck-räddningsfordon avsett för fossilt bränsle. Enligt gällande 
fordonspolicy finns möjlighet till undantag gällande regeln om förnybara 
bränslen om kommunstyrelsen godkänner detta.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget om att köpa in släck-
räddningsfordonet som kan drivas på fossilt bränsle förutsatt att fordonet är 
godkänt att tanka förnybart bränsle (HVO). 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att utreda möjligheter att tanka 
HVO vid lämpliga platser.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06

 Tekniska nämndens beslut 2019-02-26, § 23

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-22
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Mattias Lindqvist (S) föreslår följande tillägg till beslutet:
Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att ta fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet 
bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet godkänner Mattias Lindqvists 
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
_____
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2019-03-06 1(2)

Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen

Yttrande över inköp av fordon (Släckbil) till 
Tekniska förvaltningen
Ärendenummer KS 2019/49

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen behöver köpa in nytt släck-räddningsfordon avsett för 
fossilt bränsle, enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-01-22. Enligt antagen 
fordonspolicy finns möjlighet till undantag gällande regeln om förnybara 
bränslen om kommunstyrelsen godkänner anförda skäl för detta. Det är viktigt 
att poängtera att det är just undantag och att undantag inte får bli en regel. Är det 
överhuvudtaget möjligt att finna lösningar för fordon med förnyelsebar drivkälla 
ska detta alternativ väljas. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget om att köpa in släck-
räddningsfordonet som kan drivas på fossilt bränsle förutsatt att fordonet är 
godkänt att tanka förnybart bränsle (HVO). 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att utreda möjligheter att tanka 
HVO vid lämpliga platser. Detta kan lösas genom att exempelvis hyra eller köpa 
in egen mobil tankningsanläggning vilket finns att hyra på marknaden för 2000–
4000 kr/månaden. Detta skulle då möjliggöra inköp av fordon godkända för 
HVO och att fordonet huvudsakligen tankas med HVO.
För att klara målet att bli fossiloberoende som kommunorganisation till 2025 
föreslår kommunledningsförvaltningen att tekniska förvaltningen tar fram en 
handlingsplan för att ha en fossilfri fordonsflotta 2025. Samt att kontinuerligt 
bevaka marknaden när det gäller pick-up och tunga fordon och möjligheter att 
använda förnybara bränslen. Idag finns exempel på verksamheter som har 
lyckats ställa om tyngre fordon till fossilfria, exempelvis Attunda 
räddningstjänst, Landskrona räddningstjänst och Visby flygplats.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag under förutsättning 
av fordonet är avsett för förnybart bränsle (HVO) samt att möjligheter för 
tankning med förnybart bränsle (HVO) i området utreds. Denna utredning 
hanteras av kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska 
förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. 
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Cecilia Axelsson Underskrift
Miljöstrateg Titel

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Tekniska förvaltningen
Lars Nilsson
0476-55104
Lars.nilsson@almhult.se

Tekniska nämnden

Inköp av räddningsfordon
Diarienummer 

Sammanfattning
Räddningstjänsten ska byta ut en av sina släck-räddningsfordon samt flytta om 
placeringen av befintliga fordon inom organisationen. Fordonet används alla 
uppdrag vid operativa uppdrag inom hela Älmhults kommun men blir placerad 
på stationen i Älmhult. 
Då tillgången på drivmedel och driftslängden är avgörande behöver drivmedlet 
vara av konventionellt drivmedel.  

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-22

 Gällande fordonspolicy Älmhults kommun fastställd: KF 2018-06-25 §171

Ärendet
Räddningstjänsten avser att köpa in en ny brandbil för att byta ut och 
modernisera sin fordonspark samt flytta om placeringen av befintliga fordon 
inom organisationen. En brandbil från 1981 som är placerad på stationen i 
Häradsbäck kommer då att utrangeras samt säljas. 
Den totala investeringen 4,2 mnkr. Projektet finansieras av räddningstjänstens 
investeringsbudget utbyte av räddningsfordon. Avskrivningstiden på 15år med 
kapitalkostnader om 400tkr/år ryms inom räddningstjänstensdriftbudget 
Släck- räddningsfordonet skall utgå från Älmhults stationsområden som en 
resurs för hela kommunen, funktionen används även inom hela Kronoberg via 
dynamisk resurshantering. 
Fordonet används i hela kommunen men behöver även kunna användas i ett 
vidare område i Kronobergs län med omnejd vid större händelser exempelvis: 
större skogsbränder, Industribränder, Väderhändelser, Stora trafikolyckor, 
Olyckor med farliga ämnen (kemolyckor)
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För att kunna genomföra dessa händelser måste Räddningstjänsten ha tillgång 
till ”garanterat” bränsle såväl på hemmaplan som ute i ”skogen”. Förnybart 
bränsle finns endast att tillgå på ett ställe i Älmhults kommun. Denna mack är 
belägen inne i Älmhults centralort, vilket gör att fordon med förnybara bränslen 
endast kan tankas där. 
Vid brandstationen i Älmhult finns tillgång till diesel via pump som är försedd 
med reservkraft vilket är viktigt vid större strömavbrott. Fordonet ska även 
kunna tankas ute på skadeplats (sker oftast med dunkar från närmaste tankställe) 
Behovet att kunna använda släck- räddningsfordonet dygnet runt och i hela länet 
är stort och därför behöver vi ha tillgång till drivmedel för fordonet dygnet runt 
och framförallt när det uppstår stora samhällsstörningar liknande stormen 
Gudrun.  
I dagsläget finns det tillgång till diesel på flera ställen samt möjlighet att tanka 
via kommunens reservtank som man har för att säkerställa samhällsviktiga 
fordon och elkraftverk vid samhällsstörningar. 
Att använda el, gas eller annat alternativt drivmedel skulle innebära att vi inte 
kan säkerställa drivmedel till fordonet och dess funktionalitet dygnet runt vid 
alla händelser som kan hända i kommunen. 

Uppdra till Räddningschef att genomföra projektet under förutsättning att 
igångsättningstillstånd beviljas Räddningstjänsten ska byta ut befintlig släck- 
räddningsfordon . 

Förslag till beslut
 Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar tillstånd att köpa 

släck- räddningsfordon avsett för fossilt bränsle.

Lars Nilsson Anders Nyberg
Räddningschef Tekniskchef 

Beslutet skickas till
 Räddningschef Lars Nilsson
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Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Projekt ensamkommande – begäran om 
förlängning
Ärendenummer KS 2017/155

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Rödakorskrets anhåller i skrivelse daterad 2019-01-08 besked om 
eventuell förlängning av projektet ”Ensamkommande”, vilket har ordinarie 
slutdatum 2019-06-30. Förlängning har enligt skrivelsen diskuterats vid möte 
mellan Röda Korset och representanter för kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade skrivelsen 2019-01-22, § 9 och 
valde då att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Projektet ”Ensamkommande” startades 2018 för att möjliggöra för asylsökande 
ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år under asylprocessen att bo kvar i 
Älmhults kommun i väntan på Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd. 
Projektet genomförs under ledning av Älmhults Rödakorskrets, huvudsakligen 
finansierat av bidrag från Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 9

 Skrivelse från Älmhults Rödakorskrets daterad 2019-01-08

 Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16, § 14

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12

 Ansökan om verksamhetsbidrag, Älmhults Rödakorskrets, daterad 
2018-01-11

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beviljade 2018-01-16, § 14 Älmhults Rödakorskrets maximalt 
900 000 kronor i bidrag för projektet ”Ensamkommande”. Projektets syfte var 
att ge ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år under 
asylprocessen en möjlighet att bo kvar i kommunen under tiden som deras 
ärende om uppehållstillstånd behandlades av Migrationsverket. Bidraget skulle 
användas framför allt till att hitta och bland annat ekonomiskt stötta 
fadderfamiljer där ungdomarna kunde bo.
Enligt uppgift till socialförvaltningen väntade i mars 2019 fortfarande 4 av de 17 
ungdomar som har fått stöd genom projektet på beslut, antingen avseende 
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ursprunglig asylansökan eller utifrån den nya gymnasielagen. Alla dessa 
ungdomar fick ännu i mars stöd via projektet. Det finns ingen känd tidsplan för 
när beslut kommer att fattas för dessa personer.
Ytterligare några ungdomar har nyligen fått uppehållstillstånd via 
gymnasielagen och ska gå över till stöd via Centrala Studiestödsnämnden 
(CSN), men får under en utslussningsperiod stöd från projektet.
Kommunen har utöver bidraget inga direkta kostnader i anslutning till projektet. 
De ungdomar som inte har uppehållstillstånd får ersättning från staten. När 
uppehållstillstånd beviljats har de rätt att söka ekonomiskt bistånd från 
kommunen, men då ingår de inte längre i projektets målgrupp och ska slussas ut 
ur projektet. Ungdomar som har fått uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen 
kan få försörjningsstöd från kommunen under tiden som CSN utreder rätt till 
studiestöd. Detta gäller dock oavsett om de har deltagit i projektet eller inte.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är rimligt att kommunen 
godkänner en förlängning av projektet. När projekttiden bestämdes var det svårt 
att förutse längden på Migrationsverkets handläggningstider, och eftersom 
behovet av boendestöd fortfarande finns kvar för ett antal personer i projektets 
målgrupp bör projektet få fortsätta.
Röda Korset begär inget utökat bidrag med anledning av förlängningen, och det 
finns inte heller hos kommunen några avsatta medel för en sådan utökning. En 
eventuell förlängning innebär således endast att Röda Korset medges längre tid 
att använda återstående projektmedel (hela summan på 900 000 kronor har 
betalats ut) samt att tiden för slutredovisning skjuts upp.
Förvaltningen bedömer att sex månader är en rimlig tid att förlänga projektet. 
Om det skulle finnas ett fortsatt behov efter denna tid får Röda Korset göra en ny 
begäran. I det fall att beslut om uppehållstillstånd fattas så att projektet kan 
avslutas tidigare ska detta ske när det är möjligt.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen medger att projektet ”Ensamkommande”, under ledning 

av Älmhults Rödakorskrets, förlängs med i övrigt gällande förutsättningar så 
länge det behövs utifrån projektets syfte, dock som längst till och med 
2019-12-31.

2. Slutredovisning av projektet ska göras en månad efter projektavslut, senast 
2020-01-31.

3. Inga extra medel tillförs projektet med anledning av förlängningen.

Henrik Dahlström Roland Eiman
Utredare Kommunchef

Beslutet skickas till
Älmhults Rödakorskrets
Socialnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 9 Projekt "Ensamkommande" - förlängd tid
Ärendenummer KS 2017/155    723

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för beredning och för behandling på 
kommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Jäv
På grund av jäv deltar inte ordförande Elizabeth Peltola (C) i handläggningen i 
detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet
 Kommunstyrelsen gav 2017-12-05, § 203 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till en överenskommelse med civilsamhället gällande ensamkommande 
ungdomar som väntar på beslut om uppehållstillstånd och önskar alternativt 
väljer att stanna kvar i Älmhult. 2018-01-16 beviljades Älmhults 
Rödakorsetskrets maximalt 900 000 kr i bidrag för projekt ”Ensamkommande” 
för perioden 2018-02-01 - 2019-06-30, utifrån inkommen ansökan. Utifrån att 
några ungdomar kan komma att kvarstå som asylsökande även efter slutdatum, 
2019-06-30, ansöker Röda korset om förlängd projekttid. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16

 Röda korsets skrivelse ” Betr. Projekt ”Ensamkommande” 2019-01-08
_____

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

293



294



295



296



297



Tjänsteskrivelse

2018-01-12 1(5)

Kommunledningsförvaltningen
Henrik Dahlström
0476-550 21
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 
18 år – bidragsansökan, Röda Korset
Ärendenummer KS 2017/155 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 186 att Älmhults kommun erbjuder 
asylsökande bosatta i Älmhults kommun som

 [under asylprocessen] fyllt 18 år 

 är berörda av flytt till Migrationsverkets anläggning och

 väntar på beslut i sitt ärende
möjlighet att få bo kvar på befintligt boende och fortsätta sina studier till dess att 
ett beslut om formerna för kommunens/civilsamhällets engagemang har fattats.
Kommunstyrelsen gav 2017-12-05, § 203 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag en överenskommelse med civilsamhället gällande ensamkommande 
ungdomar som väntar på beslut om uppehållstillstånd och önskar alternativt 
väljer att stanna kvar i Älmhult. Uppdraget ska vara slutfört så att 
kommunstyrelsen i januari 2018 kan fatta beslut i ärendet.
Efter diskussioner mellan kommuner och organisationer inom civilsamhället har 
Röda Korset i Älmhult 2018-01-12 lämnat in en ansökan om bidrag för ett 
projekt som syftar till att hitta och ekonomiskt stötta familjer som kan ordna 
boende för ungdomarna i sina hem. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till bidragsansökan.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12

 Bidragsansökan från Röda Korset, inkommen 2018-01-12, med bilagor

 Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07, § 186

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 203

Ärendet
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för 
att söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge 
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på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och hunnit rota sig i den 
kommun där de bott under väntetiden. Tidigare har kommunen kunnat få 
ersättning för ensamkommande unga som vårdas enligt socialtjänstlagen. Från 
och med den 1 juli 2017 får kommunerna dock endast ersättning för asylsökande 
ensamkommande unga mellan 18–21 år som vårdas enligt lagen om vård av 
unga (LVU) eller som har ett motsvarande vårdbehov, till exempel på grund av 
kriminalitet eller missbruk och vårdas enligt socialtjänstlagen. Vården måste 
också ha påbörjats innan barnet fyllde 18 år. 
Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där 
ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett 
anläggningsboende. Regeringen har emellertid beslutat att den ger ett tillfälligt 
tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan 
låta de ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år, till exempel för 
att avsluta pågående studier.
Medel fördelas proportionellt till vistelsekommunerna utifrån hur många 
inskriva asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt 
avgörande i sitt asylärende i respektive kommun per den 30 juni 2017. För 
Älmhults del handlar det om cirka 900 000 kronor, som betalas ut under 
december 2017.
Älmhults kommun har fört diskussioner med föreningar och organisationer för 
att med regeringens medelstillskott och civilsamhällets stöd åstadkomma en 
lösning som innebär att de ensamkommande ungdomar som fyller 18 år under 
asylprocessen och har sin hemvist i kommunen får en möjlighet att bo kvar tills 
beslut om deras framtid har fattats.
Diskussionerna har resulterat i att Älmhults Rödakorskrets (hädanefter benämnd 
Röda Korset) har anmält intresse och lämnat in en ansökan avseende ett projekt 
som syftar till att hitta och ekonomiskt stötta familjer som kan ordna boende för 
ungdomarna. Övriga organisationer som deltagit i diskussionerna har inte anmält 
motsvarande intresse, men flera har uttryckt sin avsikt att stötta Röda Korsets 
projekt på olika sätt.
Modellen går i korthet ut på att Röda Korset beviljas medel motsvarande de 
900 000 kr som Älmhults kommun får från regeringen för att tillhandahålla 
tillfälliga boendelösningar under resterande asylprocess. Röda Korset kommer 
att använda sig av ”fadderhem”, privatpersoner som på ideell basis kan tänka sig 
att ta emot en ensamkommande ungdom som inneboende mot en symbolisk 
ersättning. Röda Korset kommer även att tillhandahålla stöd och rådgivning för 
såväl ungdomen som hemmet, men har framfört att de behöver visst stöd i form 
av kunskap från kommunen.
Fokus kommer att ligga på framtagande, planering, rekrytering av ideella privata 
boendealternativ och andra tillfälliga boendelösningar och därefter stöd och 
uppföljning av dessa boendeplatser.
Röda Korset kommer att bilda en särskild sektion av frivilliga för projektet, 
vilken kommer att vara ansvarig inför organisationens styrelse. De frivilliga 
förbinder sig att vara med i projektet 2018–2019.
Kommunen å sin sida gör det möjligt för ungdomarna att under en kortare 
övergångsperiod under projektets uppstart bo kvar i sitt befintliga boende 
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tillfälligt även efter att de fyllt 18 år, om projektet inte genast hittar bostad åt 
dem.
I och med att ungdomarna fyller 18 år avslutas socialtjänstens insats i form av 
placering. Därmed upphör formellt kontakten med socialtjänsten. Det är viktigt 
att socialtjänsten i samband med detta ger korrekt och fullständig information 
om vilka alternativ som finns samt vilka konsekvenser respektive alternativ får.
För ungdomar som väljer att stanna kvar i kommunen som egenbosatt ska det 
exempelvis framgå att det innebär ett eget ansvar för bostad. För de som inte har 
möjlighet att lösa sin situation ska socialtjänsten kunna hänvisa till Röda Korsets 
projekt. Socialtjänsten ska då informera om var ungdomarna kan vända sig för 
att anmäla intresse om boende i fadderhem. 
Om och när ungdomarna beviljas uppehållstillstånd kan de vid behov åter söka 
stöd hos socialtjänsten. Det kan handla om bistånd till boende, omsorg och 
eventuell vård/behandling som prövas utifrån den unges individuella situation. 
För de ungdomar som stannar kvar i kommunen och därefter beviljas 
uppehållstillstånd erhåller kommunen ersättning från staten så länge 
ungdomarna uppbär studiemedel från CSN.
Exakt hur slussningen mellan socialtjänst och Röda Korsets projekt ska fungera 
behöver fortfarande klarläggas. Det är därför lämpligt att socialtjänsten får i 
uppdrag att tillsammans med Röda Korset hitta lämpliga former för detta.
Det är också viktigt att socialförvaltningen har löpande kontakt med de 
ansvariga för Röda Korsets projekt under hela projekttiden för uppföljning och 
samarbete.

Överväganden
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att bidrag till föreningslivet 

för att tillhandahålla insatser till ensamkommande, asylsökande ungdomar 
över 18 år kan ses som förenliga med kommunallagen. Detta utifrån att 
ungdomarna vistas i kommunen, att kommunen haft ett särskilt ansvar för 
dem upp till 18 års ålder och att det är angeläget att ungdomen får fortsätta sin 
integration och etablering just där. De har alltså helt uppenbart varit en 
angelägenhet för kommunen och det skulle kunna anses ligga i kommunens 
intresse att stödja dessa ungdomar till en god integration utan avbrott i 
boende/skolgång under en övergångsperiod, utifrån att de kan få 
uppehållstillstånd och då troligen bli bosatta i kommunen.

 De barn som omfattas av det stöd som kommunen via Röda Korset kommer 
att tillhandahålla är de som fyller 18 år under asylprocessen och som har sin 
hemvist i Älmhults kommun. Det innebär att barn som är placerade av 
Älmhult i en annan kommun inte kommer kunna ta del av stödet. Däremot 
kommer barn som är placerade i Älmhults kommun men av en annan 
kommun göra det. Avgränsningen är gjord utifrån hur regeringen har valt att 
fördela det tillfälliga kommunbidraget.

 Eftersom det är frivilligverksamhet kan kommunen inte fullt ut kräva att 
projektet hittar bostad åt alla ungdomar som vill och behöver detta. 
Engagemanget är dock stort och det finns stor anledning att tro att man 
kommer att lyckas. Det är emellertid viktigt att kommunen som bidragsgivare 
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regelbundet följer upp projektet, både för att kontrollera att det löper på som 
förväntat och för att vid behov stötta med kunskap med mera.

 Det finns ingen nämnd som i reglemente har uppdraget att ge bidrag av detta 
slag och i denna omfattning till frivilligorganisationer. Det viktigaste i detta 
sammanhang är en effektiv beslutsprocess och att den nämnd som får del av 
regeringens extratillskott också fattar beslut om bidraget. Förvaltningen 
rekommenderar därför att kommunstyrelsen tilldelas tillskottet och behandlar 
bidragsansökan.

 Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är rimligt att bidraget betalas 
ut i omgångar, och att Röda Korset periodvis inför varje utbetalning redovisar 
projektets kostnader och aktiviteter. Inget särskilt beslut behövs inför 
respektive delbetalning, men kommunstyrelsen har möjlighet att vid behov 
väcka ärende utifrån delredovisningarna. När projektet avslutats ska Röda 
Korset lämna in slutlig redovisning.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Älmhults Rödakorskrets (Röda Korset) maximalt 

900 000 kronor i bidrag för projekt ”Ensamkommande” för perioden 
2018-02-01–2019-06-30, utifrån ansökan inkommen 2018-01-12. Utöver det 
ekonomiska bidraget ska socialförvaltningen bidra med visst 
beteendevetenskapligt stöd till fadderfamiljerna.

2. Bidraget betalas ut enligt följande:

 300 000 kronor i februari 2018

 200 000 kronor vardera i slutet av april, juli och oktober 2018.
3. Röda Korset ska inför utbetalningarna i april, juli och oktober redovisa till 

kommunstyrelsen hur projektet fortskrider och vilka kostnader projektet har 
haft, fördelat på aktiviteter, sedan senaste utbetalningen. Slutredovisning av 
projektet ska lämnas till kommunstyrelsen senast en månad efter projektet 
avslutas, dock senast 31 juli 2019.

4. Socialförvaltingen får i uppdrag att tillsammans med Röda Korset klara ut de 
exakta formerna för slussning mellan socialtjänst och Röda Korset, samt 
formerna för den rådgivning och det beteendevetenskapliga stöd som 
socialtjänsten ska erbjuda fadderfamiljerna under projekttiden.

5. Beslutet justeras omedelbart.

Henrik Dahlström Roland Eiman
Utredare Kommunchef

Beslutet skickas till
Älmhults Rödakorskrets
Ekonomienheten
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Utvecklingsenheten
Socialnämnden
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2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 42 Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, 
Gröna Kronoberg 2025 – remiss, Region 
Kronoberg
Ärendenummer KS 2019/39

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen yttrar sig till Region Kronoberg i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2019-03-20.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg har till Älmhults kommun skickat förslag till Kronobergs 
regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg. Region Kronoberg önskar 
synpunkter på förslaget senast 2019-04-16. Kommunledningsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2019-03-20

 Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg

 Region Kronobergs remissutgåva Gröna Kronoberg 2025

 Nulägesanalys Kronobergs län 2018
_____
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Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Gröna Kronoberg 2025, 
Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi
Ärendenummer KS 2019/39

Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg har tagit fram förslag till aktualitetsprövning av regional 
utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg” som beskriver hur det ska vara att leva i 
Kronoberg 2025. Älmhults kommuns kommunledningsförvaltning kan inte se att 
något i förslaget hamnar i konflikt med kommunens översiktliga planering. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

 Region Kronobergs förslag till aktualitetsprövning av regional 
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg

Ärendebeskrivning
Region Kronoberg har tagit fram förslag till aktualitetsprövning av regional 
utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg” som beskriver hur det ska vara att leva i 
Kronoberg 2025. Strategin är styrande för Region Kronobergs arbete med 
hållbar regional utveckling och stödjande för andra aktörer i länet. Gröna 
Kronoberg togs fram år 2015 och aktualitets prövas 2019. Älmhults kommun har 
beretts möjlighet att yttra sig över förslaget utifrån aktualitetsprövningen.
Syfte med utvecklingsplanen är att definiera övergripande mål och prioriteringar 
för regionen fram till 2025. Tillväxt är i fokus samtidigt som hållbarhet är ett 
genomgående tema. Strategin är uppdelad i två strategiska områden, att vi växer 
i öppna och hållbara livsmiljöer samt att vi växer av en cirkulär ekonomi med ett 
ökat humankapital.
I aktualitetsprövningen av strategin framhålls de centrala utmaningarna för att 
växa i öppna och hållbara livsmiljöer. Ett antal prioriteringsområden beskrivs 
även. Till varje prioriteringsområde är kopplat insatsområden.
Kommunledningsförvaltningen anser att man ur ett regionalt perspektiv har 
fångat in såväl utmaningarna som prioriteringarna tämligen väl ur ett generellt 
perspektiv men samtidigt är det väldigt allmängiltigt. Vår region är inte 
homogen och delar av regionen som exempelvis Älmhults kommun lever under 
delvis andra förutsättningar än andra. Kommunledningsförvaltningen anser att 
för att nå en tydligare bild av vad som faktiskt behöver prioriteras och göras 
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måste vi tillåta oss att se att vår region faktiskt har olika delar med skilda 
förutsättningar. Att försöka skapa en strategi som i alla delar blir giltig för hela 
det geografiska området gör det alltför urvattnat. 
Kommunledningsförvaltningen i Älmhults kommun anser även att vi, 
innebärande regionen samt i regionen ingående kommuner, borde närma oss 
frågeställningarna på ett delvis annat sätt, att vi gemensamt bör identifiera och 
prioritera de absolut viktigaste strategiska frågorna för tillväxt inom regionen 
och göra den listan tämligen kort för att få ett ökat fokus på det mest centrala 
som har störst betydelse för vår region. En sådan diskussion blir inte lätt och 
vissa områden finns skilda uppfattningar kring men det gör inte dessa frågor 
mindre viktiga. Ska vår del av södra Sverige nå gehör för viktiga frågeställningar 
måste vi göra tydliga ställningstaganden, spetsa till oss och gemensamt, med 
kraft, driva dessa frågor. 
I övrigt har kommunledningsförvaltningen inget att anföra mot förslaget. 
Förvaltningen kan inte se att något i förslaget hamnar i konflikt med Älmhults 
kommuns översiktliga planering.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig enligt kommunledningsförvaltningens ovanstående 
förslag.

Paul Robertsson Roland Eiman
Utvecklingschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – 
Gröna Kronoberg 
 

 

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronberg - togs fram 2015 och den har sedan 
våren 2018 varit under aktualisering. För att nå framgång är det viktigt att vi har samsyn om 
utmaningar, mål, prioriteringar och insatsområden för Kronobergs bästa. Detta så att vi alla 
känner att strategin är något vi gemensamt kan arbeta för att nå. 

Denna remiss riktar sig till alla som berörs av Gröna Kronoberg. Några exempel är länets 
kommuner och berörda myndigheter, organisationer och föreningar, näringsliv och akademi och 
andra som kan ha ett intresse av den regionala utvecklingen i Kronoberg. Under remisstiden 
finns underlaget tillgängligt på Gröna Kronobergs webbsida www.regionkronoberg.se/gronakronoberg 

Region Kronoberg har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017: 583) regeringens 
uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget. Det innebär 
bland annat att ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet - regionala 
utvecklingsstrategin. Strategin ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod. Gröna 
Kronoberg ska beslutas i Regionfullmäktige i juni 2019.  

Aktualiseringen bygger på tidigare version av strategin, ny nulägesanalys, reviderad OECD-
rapport samt samtal som vi har haft med externa kommunala chefsnätverk under våren 2018. Det 
genomfördes även en hearing på höstforum 27 november med tjänstepersoner från kommuner, 
bolag och myndigheter. En avstämning har även skett med deltagare på Regiondagarna 17-18 
januari, främst förtroendevalda i kommuner, Region Kronoberg samt representanter på statliga 
myndigheter och regionens bolag. De synpunkter som framkom på den dagen kommer tas med i 
remisshanteringen. 

Ni får här: 

 Utkast av strategin  

 Bilagor, bilaga 6 nulägesanalys som ligger med som ett faktaunderlag om länets 
utveckling. 

 Tidigare strategi 

320



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Förändringar i och med aktualiseringen 

Det som har förändrats: 

 Ny uppdaterad nulägesanalys. 

 Utmaningarna har aktualiserarats utifrån nulägesanalysen. 

 Målen har blivit något färre, tydligare utifrån tillväxtuppdraget. Men ambitionen har varit 
att påverka dem i så liten utsträckning som möjligt. De mål eller indikatorer som inte 
ligger kvar har flyttats ner till påverkansfaktorer vilket har gjort för att få en mer logisk 
kedja. 

 Påverkansfaktorer och indikatorer som visar utvecklingen på kortare sikt har blivit en ny 
nivå i strategin. 

 Tidigare samhandlingspunkter har blivit insatsområden med punkter som utvecklats med 
beskrivning. Dessa är mer eller mindre nya. 

Det som inte har förändrats är:  

 Målbilden 

 Strategiska områdena växa i och växa av. 

 De fyra prioriteringarna är i stort des samma som tidigare. Prioritering 2 har fått ett 
tydligare fokus på kultur och delaktighet och prioritering 4 har fått ett tydligare fokus på 
hälsa.  

 Gröna tråden är i stort det samma, verktygen har tydliggjorts. 

De fyra prioriteringarna är: 

1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 

2. En plats att vilja leva och bo på 

3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 

4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa 

Vi önskar främst få synpunkter på följande:  

De delar i Gröna Kronoberg där de stora förändringarna har skett dvs. Indikatorer och 

påverkansfaktorer samt insatsområdena och dess punkter. Är de relevanta? Bidrar de till 

Kronobergs utveckling? Är det något som behöver förstärkas/förtydligas/bör tas bort? 

Remissvaret 

Remissvaren ska vara inskickade till Region Kronoberg senast 16 april. 

Märk remissvaret med diarienummer 19RGK274 

Skicka era remissvar med e-post till: region@kronoberg.se i wordformat eller via webbsidan 

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg under så kan du bidra och svara på remisser 
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INTRODUKTION
Region Kronoberg har valt att, utöver det 

som förordningen om regionalt tillväxtarbete 
föreskriver, göra den regionala utvecklingsstra-
tegin till en samlande strategi för utvecklingen 
av Kronobergs län – vad ska vi arbeta med och 
hur. Det är dock tillväxt som är i fokus och som 
styr från vilket perspektiv mål och insatsområden 
finns med. Strategin har getts namnet Gröna 
Kronoberg 2025 för att hållbarhetsaspekterna 
är genomgående i strategin. Se bilaga 2, vad 
innebär hållbarhet i Kronoberg.

FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 
2030, tematiska mål för den nya sammanhåll-
ningspolitiken i EU och Nationella strategin 
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015-2020 är vägledande för Gröna Kronoberg. 
Målen i Gröna Kronoberg som handlar om 
klimat och energi ligger i linje med de regionala 
miljömålen som Länsstyrelsen ansvarar för. 
I aktualiseringen har även hänsyn tagits till 
uppdaterade rekommendationer till länet från 
OECD och de globala megatrender som påver-
kar Kronoberg nu och på lång sikt. Megatren-
derna är framför allt digitalisering, urbanisering, 
demografiska förändringar med en åldrande 
befolkning, skifte i ekonomisk makt till framför 
allt Asien samt miljö- och klimatförändringar.

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns 
regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin 
beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 
2025. Kronobergs utveckling påverkas både av 
vad som händer i omvärlden och av hur aktörer i 
länet agerar. 

Med en gemensam regional utvecklingsstra-
tegi kan alla aktörer få information om utveck-
lingen i Kronobergs län och vad vi behöver 
påverka och samhandla om. Det vill säga den är 
ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar för 
en hållbar regional tillväxt. Den är styrande för 
Region Kronobergs arbete med hållbar regional 
utveckling och stödjande för andra aktörer i 
länet. Strategin aktualitetsprövas en gång per 
mandatperiod. Gröna Kronoberg togs fram 2015 
och har aktualitetsprövats 2019. 

GRÖNA KRONOBERG 2025
Den regionala utvecklingsstrategins syfte är att 
definiera de övergripande målen och priorite-
ringarna för regionen fram till 2025. Samman-
taget ger strategin en övergripande inriktning 
över vad som ska uppnås och vilka åtgärder som 
behöver genomföras för att nå målbilden. Det  
är baserat på utgångsläget och en bedömning  
av framtiden.

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi. Det är ett uppdrag från riksdagen som styrs 
av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete (se bilaga 1). Region 
Kronoberg har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet innebär bland an-
nat att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna genomförandet av denna. Det 
innebär också att löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i 
länet i förhållande till regionala och nationella mål. Att årligen följa upp, att låta utvärde-
ra och att till regeringen redovisa resultatet av det regionala tillväxtarbetet ingår också. 
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AVGRÄNSNING OCH KOPPLING 
MELLAN STRATEGIER
För att avgränsa strategin inriktas den på utma-
ningsdriven utveckling och på prioriteringar som 
kräver samhandling. Det innebär att den inte 
kan sammanfatta allt regionalt utvecklingsarbete. 
Istället prioriteras utmaningar och möjligheter 
som kräver samhandling över gränser, mellan 
olika områden och aktörer. 

Då den regionala utvecklingsstrategin är lång-
siktig och övergripande kopplas understrategier 
och handlingsplaner till den. De konkretiserar 

vilka mål och insatser som ska genomföras i det 
kortare perspektivet. Det är i understrategier och 
handlingsplaner som aktörer inom olika områden 
får möjlighet att samverka runt hur målen i regio-
nala utvecklingsstrategin ska uppnås. Exempel på 
understrategier är kompetensförsörjningsstrategin, 
trafikförsörjningsprogrammet och kulturplanen. 
Handlingsplaner beskriver i sin tur än mer konkret 
vad som ska genomföras för att uppnå målen  
i understrategin.

Samordning mellan Gröna Kronoberg och kom-
munernas översiktsplanering eftersträvas särskilt. 

påverkansfaktorer knutna till respektive mål. 
Uppföljning kommer även att göras utifrån en 
hållbarhetsdimension, se tabell 1 och tabell 2.

Strategin innehåller fyra prioriteringar. 
Prioriteringarna är övergripande och visar vilken 
riktning vi behöver arbeta mot för att möta 

utmaningarna och nå målen. Prioriteringarna 
påverkar, och är i stor utsträckning beroende av 
varandra. Varje prioritering har insatsområden 
som syftar till att beskriva vad länets aktörer 
behöver samhandla kring för att förverkliga 
prioriteringarna.

UNDERSTRATEGI

HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER

UNDERSTRATEGI UNDERSTRATEGI

GRÖNA KRONOBERG

PRIORITERINGAR

VI VÄXER I ÖPPNA
OCH HÅLLBARA

LIVSMILJÖER

VI VÄXER AV EN 
CIRKULÄR EKONOMI MED 

FÖRNYELSEFÖRMÅGA 
OCH ETT ÖKAT

HUMANKAPITAL

GRÖNA KRONOBERG

INSATSOMRÅDEN

VI VÄXER I ÖPPNA
OCH HÅLLBARA

LIVSMILJÖER

STRATEGISKA OMRÅDEN

MÅLBILD

PRIORITERINGAR

FÖRVERKLIGANDE

VI VÄXER AV EN 
CIRKULÄR EKONOMI MED 

FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH 
ETT ÖKAT HUMANKAPITAL

UTMANINGAR

MÅL

UTMANINGAR

MÅL

UTVECKLA ATTRAKTIVA 
LIVSMILJÖER OCH 

GOD TILLGÄNGLIGHET

INSATSOMRÅDEN

EN PLATS 
ATT VILJA LEVA 

OCH BO PÅ

INSATSOMRÅDEN

UTVECKLA EN 
INNOVATIV REGION 

OCH ETT BRETT 
NÄRINGSLIV

INSATSOMRÅDEN

UTVECKLA KOMPETENS-
FÖRSÖRJNINGEN OCH

EN GOD OCH 
JÄMLIK HÄLSA

GRÖNA TRÅDEN

STRUKTUR
Strategin är uppdelad i två strategiska områden:

• Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer

• Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett  
ökat humankapital 

De strategiska områdena utgör ramen för målen 
och prioriteringarna och de har centrala utma-
ningar kopplade till sig. Det är dessa utmaningar 
strategin syftar till att bemöta genom mål, 
prioriteringar och insatsområden. Målen som är 
långsiktiga kopplar an till uppdraget, regional 
tillväxt. För att tydliggöra vad som på kortare 
sikt kan påverkas för att nå målen finns ett antal 
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Det är flickor och pojkar, kvinnor och män i 
olika åldrar som skapar utveckling och förnyelse 
inom alla sektorer - offentlig, privat och ideell. 
De påverkas av och påverkar utvecklingen. De är 
Gröna Kronobergs intressenter och målgruppen 
för det regionala utvecklingsarbetet. Alla behövs 
för att skapa öppna och hållbara livsmiljöer som 
är attraktiva att bo, arbeta och vistas i. Tillsam-
mans ser vi möjligheter i globala och lokala 
utmaningar. Samhandling kring social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet gör Gröna Kronoberg 
framgångsrik. Samhandling genom öppna och 
transparenta processer och kompetent ledarskap 
är den gröna tråden fram till målen i Gröna 
Kronoberg. 

Gröna Kronoberg är en växande landsbygds-
region mitt i södra Sverige mellan storstadsregio-
nerna. Regionen är både liten och stor – en liten 
befolkning på en relativt stor yta. Många små 
orter växer i och kring en stark stråkstruktur där 
vägarna möts i en stark regional kärna. Orterna 
och landsbygderna drar nytta av strukturen och 
kompletterar varandra så att livsmiljöerna är 
öppna och hållbara. Landskapets skogar, marker 
och sjöar är nära och närvarande i människors 
vardag genom att producera ekologiska, sociala 
och ekonomiska värden. Gröna Kronoberg 
utvecklar det ömsesidiga beroendet mellan stad 

och land genom att stärka funktionella samband 
och genom att förvalta och utveckla landskapets 
natur- och kulturvärden som en grund för 
utvecklingen. 

Gröna Kronoberg har en stark förnyelse-
förmåga och växer av en cirkulär ekonomi. 
Näringslivet breddas från sin bas i tillverknings-
industri till fler tjänste- och serviceföretag och 
många kunskapsintensiva små och medelstora 
företag verkar här. Det innebär att det finns 
en stor samlad erfarenhet av entreprenöriellt 
arbete. En stark ideell sektor skapar arenor som 
tar vara på människors engagemang och idéer 
och som bidrar till en kulturell infrastruktur i 
hela regionen. Vilja och förmåga finns i privat, 
ideell och offentlig sektor att möta efterfrågan 
av hållbara lösningar på utmaningar som klimat, 
energi, miljö, demografi, social trygghet, hälsa 
och utbildning. En välutvecklad högskolestruk-
tur i regionen skapar grund för framgångsrika 
samarbeten som kombinerar olika kunskaper 
och skapar innovation. 

Gröna Kronoberg satsar på att bli en ledande 
hållbar region. Vi möter efterfrågan på hållbara 
lösningar av lokala och globala utmaningar. 
Det ger tillväxt och jobb att leva av och bra 
miljöer för människor att växa i. Genom att 
påskynda utvecklingen i riktning mot en cirkulär 

GRÖNA KRONOBERG – VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA 
LIVSMILJÖER MED FÖRNYELSEFÖRMÅGA. 

MÅLBILDEN FÖR KRONOBERGS LÄN KALLAS GRÖNA 
KRONOBERG 2025 OCH HANDLAR OM ATT ”KRONOBERG 
VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER MED 
FÖRNYELSEFÖRMÅGA”. NEDAN FÖLJER EN BESKRIVNING AV 
GRÖNA KRONOBERG 2025. 

MÅLBILD ekonomi så återuppbygger vi resurser oavsett 
om det är socialt, ekologiskt eller ekonomiskt. 
Gröna Kronoberg 2025 har för avsikt att 
påverka omgivningen positivt, att lämna positiva 
ekologiska fotavtryck. Det handlar om att 
skapa en helhetssyn för kloka beslut avseende 
systemoptimering. Det innebär att se avfall 
som näring för nästa tillverkningsprocess, att 
använda förnybar energi, att främja mångfald för 
styrka och motståndskraft och skapa fungerande 
marknader. Gröna Kronoberg satsar på att bli 

ett plusenergilän1 som producerar mer energi än 
det förbrukar. Den gröna profilen bygger på ett 
ansvar både för en helhetssyn och för enskilda 
satsningar. I det ingår våra förtroendevaldas mål 
och prioriteringar kombinerat med individers 
och gruppers systempåverkande initiativ. Dessa 
kan komma från alla delar av samhället, både 
från offentlig, privat och ideell sektor. På så vis 
leder Kronoberg 2025 en hållbar utveckling i 
framkant - som Europas grönaste region.

1 Plusenergilän innebär att kvoten mellan förbrukad och egentillverkad energi (förnybar) ska förbättras.
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 INDIKATORER MÅL 2025 HÅLLBARHETSDIMENSION 

PÅ
VE

RK
AN

SF
AK

TO
RE

R

BO
ST

ÄD
ER

Nybyggda lägenheter

Ökad attraktivitet 
– fler ska vilja bo i 
länet. Inrikes flytt-
netto ska förbättras 
2015–2025

Målen och de påverkande 
faktorerna följs upp utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv där vi 
bland annat beaktar Agenda 
2030.

Tillväxtmålen kommer att 
sättas i relation till mått 
som mäter dess påverkan på 
ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet.

Målen och påverkansfaktorer-
na kommer även att följas upp 
utifrån kön, utbildningsnivåer, 
inkomstgrupper samt här-
komst.

I hållbarhetsuppföljningen 
inkluderas även ett geografiskt 
perspektiv som särskilt ska  
belysa skillnader i utveck-
lingen mellan olika geogra-
fiska delar i länet, exempelvis 
befolkningsglesa och befolk-
ningstäta miljöer.

Upplevd bostadsbrist

Flyttkedjor

TR
YG

GH
ET

 O
CH

 
SÄ

KE
RH

ET

Brott per 1000 invånare

Upplevd trygghet

KU
LT

UR
 O

CH
 

N
Ö

JE

Nöjesutbud per 1000 invånare

Kulturarbetare per 1000 invånare

SO
CI

AL
T K

AP
IT

AL Deltagande i föreningar

Tillit till andra människor

Valdeltagande

SE
RV

IC
E 

O
CH

 
TI

LL
GÄ

N
GL

IG
H

ET

Avstånd till livsmedelsbutik

Tillgång till höghastighetsbredband

Vårdtillgänglighet

Mer än 1000 m till busshållplats

Andel av befolkningen med hög 
tillgänglighet till arbeten

TR
AF

IK

Resor med kollektivtrafiken
Klimatpåverkan 
ska minska. 2025 
ska de klimatpå-
verkande utsläppen 
vara högst 2,5 ton 
per invånare

Bilar som går på förnybart bränsle

Cykelresor

Tillgång till förnybara godsbränslen

STRATEGISKT  
OMRÅDE:  
VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER

Här är en beskrivning av det första strategiska 
området som handlar om vad vi ska leva i. 

Det handlar om platsen Kronoberg. Krono-
bergs attraktivitet är central för att kvinnor och 
män oavsett ålder och bakgrund ska välja att 
bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. För att 
få människor att välja Kronoberg behöver vi arbe-
ta med att utveckla livsmiljöer där alla kan hitta 
sin plats och känner sig delaktiga i samhället. Det 
kräver att vi aktivt arbetar med samhällsbyggnad 
och planering för att utveckla våra livsmiljöer.

Fysisk planering – hur vi använder våra mark- 
och vattenområden – behöver knytas tätare till 
åtgärder för tillväxt. All regional utveckling sker 
inom en avgränsad geografisk yta med förutsätt-
ningar som både kan stimulera och begränsa. 
Med god och gränsöverskridande planering 
skapar vi förutsättningar för att tillvarata de 
möjligheter som finns på olika platser.

Attraktivitet är ett både mångbottnat och 
subjektivt begrepp. Arbetet med att öka vår 
attraktionskraft kräver därför ett brett anslag som 
kan rikta sig till människor i olika livsskeden och 
med olika bakgrund. På ett övergripande plan har 
vi valt att dela in attraktivitet i två dimensioner, 
en ”fysisk” och en ”social”. Prioriteringen utveckla 

attraktiva miljöer och tillgänglighet berör främst 
den ”fysiska” dimensionen och prioriteringen en 
plats att vilja leva, bo på och besöka mer berör 
den ”sociala” dimensionen. Det är viktigt att 
påpeka att det inte finns några vattentäta skott 
mellan dimensionerna. Fysiska miljöer kan till 
exempelvis påverka sociala förhållanden.

CENTRALA UTMANINGAR

• En gles struktur med svag uppkoppling mellan 
tillväxtkärnorna i södra Sverige.

• Höga utsläpp från transportsektorn och långa 
körsträckor. 

• Svag boendeattraktivitet, bostadsbrist och 
oklara planeringsförutsättningar. 

• Skillnader i makt och delaktighet mellan olika 
grupper i samhället och minskad tillit till 
vuxenvärlden bland barn och ungdomar.

• Olika förutsättningar att kunna ta del av och 
utöva kultur.

Tabell 1. Påverkansfaktorer, indikatorer, m
ål och hållbarhetsdim

ension.

MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER
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Att utveckla attraktiva livsmiljöer med god 
tillgänglighet handlar om att skapa goda förut-
sättningar för tillväxt och ett bra och fungerande 
vardagsliv för alla invånare i regionen. Det 
behöver också finnas och utvecklas boende- och 
livsmiljöer där människor mår bra och känner  
sig trygga. 

För att få till stånd hållbara lösningar för kom-
munikation, infrastruktur och service, som kan 
stärka tillväxt och tillgänglighet i hela regionen 
behöver samhället planeras utifrån ett helhets-
perspektiv. Platser, orter, städer och regioner bör 
arbeta mer strategiskt för att hålla ihop, komplet-
tera och dra nytta av varandras kvaliteter. Sam-
ordning av fysisk planering och hållbar tillväxt på 
regionala, kommunala, mellankommunala och 
mellanregionala nivåer är då viktig. 

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 3: god hälsa och välbefinnan-
de, mål 5: jämställdhet, mål 7: hållbar energi för 
alla, mål 9: hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 
11: hållbara städer och samhällen samt mål 13: 
bekämpa klimatförändringen. Observera att de 
globala målen och Agenda 2030 är integrerade 
och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan 

kan vara relevanta för prioriteringen, direkt eller 
indirekt. 

INSATSOMRÅDE: HÅLLBARA RESOR 
OCH TRANSPORTER
Här presenteras punkter som ska bidra till ett 
sammanhållet och hållbart transportsystem som i 
sin tur bidrar till ökad tillväxt och ett fungerande 
och rikt vardagsliv för alla.

• Skapa en gemensam infrastruktur för 
förnybara bränslen och stödja ett mer 
klimatsmart transportsystem. Tillgången till 
förnybara bränslen är en central förutsättning 
för att nå hållbara transportlösningar. Trans-
portering av varor kommer troligen inte att 
minska. Fossilfria alternativ behöver därför 
vara lättillgängliga, särskilt i anslutning till de 
mest trafikerade stråken i länet. Satsningar på 
gång, cykel och kollektivtrafik behöver även 
öka i länet där det är möjligt.

• Stärk tillgängligheten inom Sydsverige – 
med fokus mot Öresundsregionen.  
Restiden med storregional kollektivtrafik 
mellan städer i Kronoberg och andra städer 

PRIORITERING 1:  
UTVECKLA ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER MED 
GOD TILLGÄNGLIGHET

i Sydsverige behöver kortas för att knyta 
samman tillväxtnoder och regionala kärnor. 
Kronoberg är glest befolkat. Det är därför 
viktigt att knyta samman befolkningskon-
centrationerna för att nå täthetsfördelar trots 
glesheten. Snabbare förbindelser mellan de 
större städerna i regionen främjar arbetsta-
garnas tillgång till arbeten och arbetsgivarnas 
kompetensförsörjningsmöjligheter. Bättre 
kommunikationer ger även större tillgång till 
utbildning, kultur och nöjen. Givet storstäder-
nas ökade betydelse behöver Kronoberg stärka 
relationen åt Malmö och Köpenhamnshållet, 
den storstadsregion som ligger närmast länet. 

• Stärk kopplingen mellan och inom ar-
betsmarknadsregionerna. Kronobergs län 
har en tydlig stråkstruktur. De stora pend-
lingsflödena sker mellan länets centralorter. 
Från alla kommuner utom Markaryd sker 
den största utpendlingen till Växjö kommun, 
som har länets bredaste arbetsmarknad. Det 
finns mindre orter i länet som också har 
starka arbetsmarknader, dock mer sårbara. 
Goda kommunikationer till länets större 
arbetsmarknader är av stor betydelse och 

stärker utvecklingskraften i hela regionen. Det 
handlar både om att kunna kompetensförsörja 
de olika arbetsmarknaderna och om ökade 
möjligheter för omlandet att bland annat 
erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer. 
Stärkt tillgänglighet till länets arbetsmarknader 
innefattar både fysisk pendling, men också att 
utforska möjligheten till innovativa lösningar 
för att öka möjligheten till distansarbete och 
erbjuda tillgång till tillfälliga arbetsplatser  
nära arbetsgivaren.

• Utveckla flexibla kollektivtrafik- och 
trafiklösningar i länets glesa miljöer och 
landsbygder. För att förbättra tillgängligheten 
och öka det hållbara resandet i länets glesare 
miljöer och landsbygder är det viktigt att 
utforska och utveckla mer flexibla kollek-
tivtrafik- och trafiklösningar. Det kan till 
exempel handla om kombinationslösningar av 
kollektivtrafik och samåkning och samordnad 
transportlogistik. 
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INSATSOMRÅDE: HÅLLBART 
SAMHÄLLSBYGGANDE
Här presenteras punkter som ska bidra till 
hållbart samhällsbyggande och stärkt samband 
mellan stad och land. Det handlar om att  
skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer  
i hela länet.

• Fortsätta stödja utvecklingen av bredband 
och digitala servicelösningar. Målet är att 
98 procent av befolkningen ska ha tillgång till 
bredband. I ett glest län och i en global värld 
där mycket av utvecklingen sker på nätet är 
det prioriterat. Det är även viktigt att stödja 
digitala lösningar för att öka tillgängligheten 
till service i hela länet. Det gäller inte minst 
offentlig sektor som behöver skapa flexibla lös-
ningar. Att få vårdhjälp digitalt eller att skapa 
nya lösningar för att kunna låna böcker utan 
att personal är på plats är två exempel. I ett 
samhälle där fler tjänster blir digitala behöver 
detta gå hand i hand med att höja den digitala 
mognaden i befolkningen. Det är viktigt att 
motverka ett digitalt utanförskap som framför 
allt är vanlig bland äldre kvinnor och män. 

• Definiera en fungerande servicestruktur. 
För att ta tillvara på hela länets potential 
är det viktigt att upprätthålla en robust 
servicestruktur. Det handlar om både kom-
mersiell och offentlig service som exempelvis 
dagligvaruhandel, drivmedel, post och paket, 
skolor, vårdcentraler och tandvård. Service är 
en förutsättning för att människor ska vilja bo 

och leva på en plats och för att privat och of-
fentlig verksamhet ska vara trygga i att etablera 
sig där. För orter som saknar ett fullskaligt 
serviceutbud är det viktigt med goda kom-
munikationslösningar till platser med ett 
bredare utbud. Arbetet med att identifiera och 
definiera en fungerade servicestruktur behöver 
integreras i en bredare samhällskontext och 
utgå ifrån orten och platsens unika kvaliteter 
och förutsättningar. 

• Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och 
öka mervärdet av infrastruktursatsningar. 
För att alla invånare ska komma in på bo-
stadsmarknaden behövs olika boendeformer. 
Det kräver även bland annat att fler bostäder 
byggs i länets alla kommuner. Den fysiska 
planeringen bör i större utsträckning integrera 
infrastruktur, näringsliv, kommersiell och of-
fentlig service och attraktiva livsmiljöer för att 
skapa större social nytta i länet. Det är särskilt 
viktigt med investeringar där tillgängligheten 
till större arbetsmarknader är god, exempelvis 
i länets stationssamhällen. Boenden och 
boendemiljöer behöver skapas för att stödja 
flyttkedjan, motverka segregation och stärka 
känslan av trygghet. Hänsyn bör även tas till 
ändamålsenlig markanvändning och tillgäng-
lighet till natur i vardagen och grönområden. 
Det handlar även om att i större utsträckning 
bygga med hållbara material, använda 
förnybara energilösningar och ta hänsyn till 
klimatförändringar. 

UNDERSTRATEGIER
 — TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — LÄNSTRANSPORTPLAN 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — REGIONALT SERVICEPROGRAM 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER 
SAMORDNANDE AKTÖR: RESPEKTIVE KOMMUN
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Prioriteringen handlar om göra länet mer 
attraktivt genom att utveckla former för ökad 
delaktighet och en aktiv fritid för alla, oavsett 
kön, ålder, bakgrund med mera. Dels handlar det 
om människor som bor här och det som får dem 
att trivas, och dels handlar det om att attrahera 
kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå 
dit behöver alla vara med i förändringsarbetet. 
Det innebär att arbeta mer strategiskt med 
inkludering och möjlighet till en aktiv fritid.

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 3: hälsa och välbefinnande, 
mål 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbets-
villkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: minskad 
ojämlikhet, mål 11: hållbara städer och samhällen 
samt mål 16: fredliga och inkluderande samhäll-
en. Observera att de globala målen och Agenda 
2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de 
som nämns ovan kan vara relevanta för priorite-
ringen, direkt eller indirekt.

INSATSOMRÅDE: SKAPA ETT MER 
LEVANDE OFFENTLIGT RUM SOM 
ARENA FÖR KULTUR, AKTIVITET  
OCH EVENEMANG
Här presenteras åtgärdspunkter som ska bidra till 
stärkt kulturutbud och ökad tillgång till kultur 
i hela länet. Ett levande kulturliv ökar attrakti-

viteten och förbättrar förutsättningarna för att 
människor ska vilja bosätta sig i länet. 

• Stärkta villkor för kulturskapare. Det är 
viktigt att attrahera och behålla professionella 
kulturskapare och därmed skapa en ökad 
attraktivitet i länet. Det kan göras genom att 
avtalsrekommendationer används, erbjuda 
nätverk och engagera professionella kultur-
skapare i större utsträckning. Mindre än en 
procent av Sveriges professionella kulturskapa-
re bor i Kronobergs län. Ett livskraftigt och ut-
forskande kulturliv bygger på att professionella 
kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap 
och verka under rimliga arbetsvillkor och att 
det finns en bredd på kulturskapare utifrån 
kön, ålder, bakgrund etc.

• Skapa förutsättningar för kultur och 
evenemang på mindre orter. För att säker-
ställa invånarnas tillgång till kultur i hela länet 
behöver kulturutbudet anpassas efter länets 
förutsättningar. Mindre produktioner som kan 
turnera på mindre orter är en förutsättning 
för att garantera kultur i hela länet liksom 
ett utvecklat arrangörskap. Det skapar högre 
tillgång till kultur för alla invånare i länet  
även de som inte bor på orten där arrange-
manget äger rum.

PRIORITERING 2:  
EN PLATS ATT VILJA LEVA OCH BO PÅ

• Stärk kultur- och evenemangsutbudet i 
länets större arbetsmarknadsregioner. För 
att säkerställa god tillgång till kultur för länets 
invånare behöver utbudet stärkas i områden 
där människor naturligt rör sig. Det innebär i 
huvudsak inom länets större arbetsmarknads-
regioner där människor studerar eller arbetar. 
Det skapar högre tillgång till kultur för alla 
invånare i länet även om de inte bor på orten 
där arrangemanget äger rum. 

• Stärk Kronobergs varumärke. Det är viktigt 
att identifiera och lyfta det som är unikt för 
länet och platsen. Fortsätta att stärka länet 
som exempelvis ”idrottsregion”, ”glasregion”, 
”natur- och kulturregion” samt ”matregion” 
med fokus på hållbar, närodlad mat. Det är 
även viktigt att synliggöra fler platser i länet, 
både unika platser och vardagsmiljöer, och 
göra dem tillgängliga för alla genom exempel-
vis kulturturism. Det är viktigt för att utveckla 
kvaliteter i vår livsmiljö men även för att 
stärka länets identitet. 

INSATSOMRÅDE: SKAPA 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT 
DELAKTIGHET OCH SOCIAL 
SAMMANHÅLLNING
Här presenteras punkter för att stärka känslan av 
social sammanhållning genom att möjliggöra för 
invånare att vara delaktiga och kunna påverka 
samhällsutvecklingen.

• Möjliggöra en ökad involvering och aktivt 
medskapande i samhällsutvecklingen.  
Det innebär att i större utsträckning involvera 
och inkludera invånarna att vara medskapande 

i samhällsutvecklingen. För att nå framgång 
behöver olika medskapande metoder användas 
till olika målgrupper. För att generellt öka 
delaktighet i samhället är människor boende 
i socioekonomiskt utsatta områden samt barn 
och ungdomar särskilt prioriterad målgrupper. 
Barn- och ungdomar är underrepresenterade 
i beslutande församlingar och ges begränsade 
möjligheter till inflytande lokalt och regionalt. 
Det är även en målgrupp som vi i större 
utsträckning vill ska stanna kvar i länet eller 
vilja flytta tillbaka efter studier. Mer specifikt 
behöver exempelvis patienter få vara med och 
påverka sin vård eller elever vara med och 
påverka sin skola i större utsträckning. Här 
ska betonas ett bemötande som ger likvärdig 
tillgång till offentliga institutioner oavsett kön, 
ålder, bakgrund med mera.

• Stödja föreningslivet för att skapa fler 
sociala mötesplatser och nyttjande av 
friluftsliv. Ge föreningslivet och civilsam-
hället i stort bättre förutsättningar att delta 
i planering och genomförande av lokalt och 
regionalt utvecklingsarbete. Det civila sam-
hället bidrar till att involvera människor i den 
lokala samhällsutvecklingen och möjliggör 
lokala mötesplatser. I Kronoberg finns ett stort 
utbud av föreningsliv och stora möjligheter till 
friluftsliv i skog och mark som skulle kunna 
nyttjas i större utsträckning. Det är viktigt att 
det ges redskap till alla målgrupper att ta del av 
utbudet men nyanlända, barn och ungdomar 
och äldre personer är särskilt prioriterade 
målgrupper. Fler mötesplatser i samhället över 
generationsgränserna är även en viktig del. 

UNDERSTRATEGIER
 — REGIONAL KULTURPLAN 

SAMORDNANDE AKTÖR: REGION KRONOBERG

 — REGIONAL KULTURMILJÖPLAN 
SAMORDNANDE AKTÖR: LÄNSSTYRELSEN
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 INDIKATORER MÅL 2025 HÅLLBARHETSDIMENSION 
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ET Högutbildade inom näringslivet Produktiviteten 
ska öka. Mellan 
2014–2025 ska BRP/
Sysselsatt i Kronobergs 
län öka mer än i riket

Målen och de påverkande 
faktorerna följs upp utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv 
där vi bland annat beaktar 
Agenda 2030.

Tillväxtmålen kommer att 
sättas i relation till mått 
som mäter dess påverkan på 
ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. 

Målen och påverkansfak-
torerna kommer även att 
följas upp utifrån kön, 
utbildningsnivåer, inkomst-
grupper samt härkomst.

I hållbarhets-uppföljningen 
inkluderas även ett geo-
grafiskt perspektiv som 
särskilt ska belysa skillnader 
i utvecklingen mellan olika 
geografiska delar i länet, 
exempelvis befolkningsglesa 
och befolkningstäta miljöer.

Teknikerindex

FOU/BRP i näringslivet

FÖ
R

N
YE

LS
EF

Ö
R

M
Å

G
A

,  
VÄ

XT
KR

A
FT

 O
C

H
 IN

TE
R

N
A

-
TI

O
N

A
LI

SE
R

IN
G

Antal företag per 1000 invånare
Balanserad tillväxt – 
fler arbetstillfällen. 
Mellan 2014–2025 ska 
den sysselsatta dagbe-
folkningen i länet öka 
mer än riksgenomsnit-
tet (exklusive storstads- 
regionerna)

Näringslivsklimat

Företag som vill växa både sett till 
omsättning och antal anställda

Andel snabbväxande företag

Export per invånare
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Beveridgekurvan (arbetslöshet kontra 
vakanser)

Förbättrad match-
ning – fler i arbete.  
År 2025 ska syssel-
sättningsgraden för 
kvinnor och män i länet 
uppgå till minst 80 %

Arbetsgivares syn på matchning

Könsfördelning inom utbildning och 
arbetsmarknad

Andel av befolkningen som ingår i 
arbetskraften

Storlek på arbetsmarknadsregioner

Andel av befolkningen med minst 
gymnasial utbildning
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Behörighet till gymnasiet alt. gymna-
sieexamen

Ett ökat humankapital. 
Den självskattade 
hälsan för kvinnor och 
män, flickor och pojkar 
ska öka och könsskill-
naderna minska

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Någon att dela känslor och anförtro 
sig åt (sociala relationer)

Nedsatt psykiskt välbefinnande

Matvanor  

Stillasittande 

Fysisk aktivitet
EN

ER
G

I

BRP/Energikonsumtion

På väg mot ett 
plusenenergilän. 
Kvoten mellan förbru-
kad och egentillverkad 
energi (förnybar) ska 
förbättras

Här är en beskrivning av det andra strategiska 
området som handlar om vad vi ska leva och 
växa av. 

Regional tillväxt handlar om en balans mellan 
tillväxt i produktivitet, sysselsättning och befolkning. 
Att vi är effektiva och produktiva är en förutsättning 
i dagens globaliserade värld, där konkurrensen är 
hård. Men det är ingen självklarhet att effektivitet 
alltid leder till fler arbeten. Det är ibland, vid större 
omställningar, tvärtom. Om befolkningen samtidigt 
ökar finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor 
uppstår. Det är därför av grundläggande betydelse 
att ständigt hitta nya vägar för att nya arbeten ska 
växa fram i regionen. 

Förändringstakten blir allt högre. För att nå en 
hållbar tillväxt behöver länet en hög förnyelseför-
måga inom både privat och offentlig sektor. God 
samordning mellan akademi, näringsliv, ideell och 
offentlig sektor är en förutsättning för att skapa ett 
gott utvecklingsklimat. Det kan på sikt skapa tillväxt 
i regionen och främja framväxten av nya företag, 
branscher och nya grupper av företagande som kan 
bidra till regionens utveckling. Det är även viktigt 
att främja att alla grupper i samhället har samma 
möjlighet att bli företagare och att göra den köns-
segregerade arbetsmarknaden mer jämställd.

Förnyelse och tillväxt sker inte i ett vakuum. Det 
är flickor och pojkar, kvinnor och män som skapar 
den. Den snabba teknikförändringen på arbetsmark-
naden har inneburit att människans kunskaper blir 
allt viktigare. Vi behöver vara kreativa, flexibla och 
påhittiga för att klara de framtida utmaningarna på 
arbetsmarknaden. Både för samhället och individen 
är det därför av stor betydelse att vi kan erbjuda ett 
livslångt och flexibelt lärande, där individer får chans 
att utvecklas och bidra till sin egen och regionens 
utveckling. Lärande kan även bidra till ökad hälsa 
i befolkningen. En god hälsa är grundläggande för 
ett gott liv. Genom att uppmärksamma och arbeta 

sektorsövergripande med folkhälsoutmaningarna 
och motverka den ojämlika hälsan i länet stärks 
länets humankapital.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. 
Gröna Kronoberg 2025 satsar på möjligheterna 
med en cirkulär ekonomi. Det är ett industriellt 
produktions- och konsumtionssystem som innebär 
ett självförnyande samspel mellan ekonomi, 
samhälle och ekosystem för att ge positiva fotav-
tryck. Det står i kontrast till linjär ekonomi som 
har fokus på att optimera endast det ekonomiska 
systemet. Genom att applicera cirkulära processer 
på vårt samhälle så möjliggör vi en ekonomisk 
tillväxt som skapar social nytta.

CENTRALA UTMANINGAR 

• Stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män 
och mellan olika socioekonomiska grupper i 
samhället.

• Välfärdsbehoven kommer att öka vilket 
ställer höga krav på omställning inom  
offentlig sektor.

• Det råder en omfattande matchningsproblema-
tik mellan efterfrågan från arbetsgivare och den 
arbetskraft som finns tillgänglig. 

• Stort sysselsättningsgap mellan inrikes och 
utrikes födda. 

• För ett län med en hög specialisering inom 
industrisektorn behöver nya arbeten växa fram 
inom nya näringar.

• Arbetsmarknaden och utbildningssektorn är 
könssegregerad.

STRATEGISKT  
OMRÅDE:  
VI VÄXER AV EN CIRKULÄR EKONOMI MED  
FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH ETT ÖKAT HUMANKAPITAL

MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER

Tabell 2. Påverkansfaktorer, indikatorer, m
ål och hållbarhetsdim

ension.
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Prioriteringen handlar dels om att bredda länets 
näringsliv för att minska konjunkturkänsligheten, 
dels om att utveckla länets innovationsförmåga. 
Förnyelse, både i form av innovationer i befintliga 
företag, offentlig sektor, akademi och det civila 
samhället och i form av nya företag och branscher 
är ett av de främsta verktygen för att stärka länets 
tillväxt och sysselsättning. Innovation är dessutom 
principer som genomsyrar en cirkulär ekonomi, 
där resurser används mer effektivt genom att hela 
kretsloppet tas i beaktande för produkter och 
tjänster. Prioriteringen syftar till att öka länets 
konkurrenskraft och hållbarhet.

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 5: jämställdhet, mål 8: anstän-
diga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9: 
hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
mål 10: minskad ojämlikhet, samt mål 12: hållbar 
konsumtion och produktion. Observera att de 
globala målen och Agenda 2030 är integrerade 
och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan  
kan vara relevanta för prioriteringen, direkt  
eller indirekt.

INSATSOMRÅDE: FRÄMJA 
ENTREPRENÖRSKAP OCH 
TILLVÄXTVILJAN
Här presenteras punkter kopplat till nyföretagan-
de och förnyat näringsliv.

• Stärka det regionala och lokala närings-
livsklimatet. Företagsklimatet på lokal och 
regional nivå har stor betydelse för uppkom-
sten av företag och för befintliga företags 
möjlighet att växa. Det handlar om att främja 
ett näringslivsklimat som är inkluderande för 
alla företagare oavsett kön, ålder, bakgrund 
med mera och som understödjer ett innovativt 
klimat. De offentliga aktörerna har god 
möjlighet att påverka näringslivsklimatet i 
regionen. Det kan exempelvis ske genom att 
stärka kontaktytorna mellan det offentliga och 
näringslivet med exempelvis handläggnings- 
tider och företagsbesök. Det handlar även om 
vilka värderingar och kulturer som förmedlas 
i olika nätverk och organisationer. Det är 
särskilt viktigt för att främja framväxten av nya 

PRIORITERING 3:  
UTVECKLA EN INNOVATIV REGION OCH ETT  
BRETT NÄRINGSLIV

företag bland unga, utlandsfödda och kvinnor 
generellt och för att få befintliga företag att 
vilja växa i större utsträckning. 

• Stöd entreprenörskap och nyföretagande för 
ett breddat näringsliv genom fler service-  
och tjänsteföretag. Regionen är i behov av 
ett mer diversifierat näringsliv för att stärka 
omställningsförmågan, särskilt i regionens 
mindre kommuner. Platsbundna företag 
inom exempelvis besöksnäring och de gröna 
näringarna skulle bidra till att minska regio-
nens sårbarhet och bidra till en mer attraktiv 
region. Dessa företag är knutna till marken 
de brukar samtidigt som de attraherar turister 
och bidrar till sysselsättning på landsbygden. 
Fler kunskapsintensiva fåmansföretag som 
omfattar exempelvis managementkonsulter, 
kulturella och kreativa näringar, IT-konsulter, 
tekniska konsulter samt jurister, skulle även 
kunna bidra till ett mer kunskapsdrivet 
näringsliv även i regionens glesare delar. 
Många etablerade företag står även inför en 
generationsväxling. Nya entreprenörer som 
kan ta över behövs. Förutsättningarna för 
företagande bland utlandsfödda, ungdomar 
och kvinnor generellt behöver förbättras. Det 
sker exempelvis genom att säkerställa att det 
företagsfrämjande systemet fungerar likvärdigt 
för alla och genom särskilt stöd till dessa under 
representerade grupper.

INSATSOMRÅDE: STÄRK 
INNOVATIONSGRADEN I 
NÄRINGSLIV OCH OFFENTLIG 
SEKTOR 
Här presenteras punkter för att stärka befintligt 
näringsliv och offentlig sektor.

• Stärk företagens uppkoppling till de 
globala värdekedjorna. Den ökade speciali-
seringen vid produktion av varor och tjänster 
innebär att en mängd aktörer är delaktiga i 
framtagningsprocessen innan produkten når 

slutmarknaden. För att bevara framtidens 
konkurrenskraft behöver länets företag 
ingå i dessa globala värdekedjor. En viktig 
del av konkurrenskraften är att få tillgång 
till nödvändig kunskap. Detta kan dels ske 
genom det lokala universitetet, dels genom 
de kunskapsnätverk av universitet som finns 
på den internationella och nationella arenan. 
Företagen i mindre regioner, likt Kronoberg, 
kan kompensera det begränsade kunskaps-
underlaget regionalt genom starka kontakter 
med dessa kunskapsnätverk. Åtgärden är 
särskilt viktig för industritäta områden i länet 
då de påverkas i störst utsträckning.

• Stärk företagens och offentlig sektors 
digitaliseringsgrad. Länet har en stark 
specialisering inom IT och tillverkning. Detta 
innebär goda förutsättningar för en lyckad 
digitalisering av näringslivet och den offentliga 
sektorn. Dels kan IT-produkter och tjänster 
utvecklade i Kronobergs län exporteras, dels 
kan tekniksektorns digitalisering bidra till en 
högre automationstakt och därmed ökade 
chanser att behålla produktionen inom länet. 
I en industriregion likt Kronobergs län är det 
viktigt att företagen anpassar sig och nyttjar 
ny teknik som ett verktyg för att utveckla 
sin verksamhet. Det handlar både om digi-
talisering, robotisering och automatisering. 
Digitalisering och smarta produkter är även 
viktiga för service- och tjänsteföretag. Med 
hjälp av digitala lösningar blir de inte blir lika 
platsberoende vilket skapar nya förutsättningar 
i länet. Inom offentlig sektor krävs stora 
satsningar på att ställa om verksamheten med 
hjälp av digitalisering för att ge invånarna den 
service de efterfrågar. 

• Stärk företagens och offentlig sektors gröna 
omställning. Miljöteknikutvecklingen bör 
stärkas ytterligare med att producera mer 
smarta, klimatvänliga produkter och tjänster 
vilka ökar möjligheterna för ett effektivt 
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kunskapsnivån i dessa branscher ökar och 
därigenom konkurrenskraften. Detta ska ske i 
kombination med att näringslivet breddas.

• Stärk sociala innovationer. Den sociala 
innovationskraften och samhällsnyttan som 
sociala företag/entreprenörer kan bidra med 
bör tillvaratas i större utsträckning i länet. Det 
handlar inte bara om att skapa sysselsättning 
för utsatta grupper utan också att stödja 
aktörer och företag i deras möjligheter till 
alternativa ägandeformer och nya sätt att driva 
företag. Det leder ofta till nya sätt att lösa 
dagens- och framtidens samhällsutmaningar. 
En sådan utmaning kan exempelvis vara att 
öka länets självförsörjningsgrad av livsmedel. 
Näringslivet och offentlig sektor bör generellt 
öka sin kunskap om socialt ansvarstagande. 
Kunder och samhället värderar idag ofta 
företag och organisationer utifrån deras arbete 
för ett mer hållbart samhälle.

• Skapa nya och flexibla lösningar på 
välfärdstjänster. För att klara dagens och 
framtidens utmaningar inom offentlig sektor 
krävs snabbt nya lösningar för välfärdstjänster. 
Att tänka och göra nytt för att möta invånar-
nas behov – användardriven innovation - blir 
avgörande och kan omöjligt göras utan aktivt 
samskapande bland samhällsaktörer. Krono-
bergs län har goda förutsättningar genom en 
redan välfungerande samverkan. Ytterligare 
steg behöver dock tas för att utmana rådande 
system för Kronobergarens förutsättningar 
att leva ett bra liv, hela livet. Offentlig sektor 
är idag en stor arbetsmarknad för kvinnor 
vilket ger potential till att stödja innovationer 
framför allt bland just kvinnor. De är ofta 
underrepresenterade i innovationssatsningar. 
Nya aktörer behöver involveras, exempelvis 
är civilsamhällets medverkan i innovationsut-
vecklingen central och nödvändig. 

resursutnyttjande. Produktionen i länet bör 
även sträva efter att i större utsträckning 
införliva en cirkulär ekonomi. I en cirkulär 
ekonomi minskar miljöbelastningen genom 
att produkter designas för att kunna åter-
användas eller brytas ned och komposteras. 
Resurserna används mer effektivt när åter-
användning, reparation och återvinning blir 
normen. Förändringen gäller inte enbart 
teknik utan även organisation, samhälle och 
finansierings- och affärsmodeller. För att bli ett 
fossilfritt län kan restvärme som i dagsläget går 
till spillo inom exempelvis industrin, nyttjas 
betydligt mer vilket skulle ge företagen bättre 
ekonomiska förutsättningar och samtidigt vara 
bra för miljön. Nya sätt att använda restvär-
men behöver utvecklas. Att vara på väg mot 
ett plusenergilän2 handlar även om att stödja 
omställningen med att öka tillverkningen av 
förnyelsebar el inom samhället i stort.

• Utveckla regionens styrkeområden inom 
näringslivet. Smart specialisering innebär 
att satsa på det vi kan bli bäst på. Denna 
specialisering är en förutsättning för att 
hävda sig i den globala ekonomin. Samarbete 
mellan företag inom styrkeområden skapar 
platsspecifika konkurrensfördelar. Länet har 
en tradition av hög konkurrenskraft inom 
exempelvis maskinindustri, IT samt skog-, trä- 
och möbelindustrin. För att kunna konkurrera 
på en global marknad behöver länet fortsatt 
utveckla specialiseringen inom dessa näringar 
och även samverkan mellan dem. Det handlar 
även om att öka förädlingsvärdet av produkter 
som finns i länet exempelvis skog vilket hänger 
samman med en grön omställning. Vilka 
styrkeområden som kan utvecklas hänger även 
samman med infrastruktursatsningar och 
kompetensförsörjning. IT-sektorn är primärt 
koncentrerad till Växjö. Industrisektorn är 
mer utspridd och skapar möjligheter till 
mer lokala specialiseringar. Det är viktigt att 

UNDERSTRATEGIER
 — STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN 

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — KULTURPLAN 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — NÄRMARE KRONOBERGAREN – UTVECKLINGSSTRATEGI INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG 

 — TRÄSTRATEGI SMÅLAND 
SAMORDNINGSANSVAR. REGION KALMAR

 — KRONOBERGS LIVSMEDELSSTRATEGI 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — KOMMUNALA NÄRINGSLIVSSTRATEGIER 
SAMORDNINGSANSVAR: RESPEKTIVE KOMMUN

2 Plusenergilän innebär att kvoten mellan förbrukad och egentillverkad energi (förnybar) ska förbättras.
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INSATSOMRÅDE: SKAPA BÄTTRE 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN GOD 
OCH JÄMLIK HÄLSA
Här presenteras punkter för att nå en god och 
mer jämlik hälsa i länet. För att lyckas krävs ett 
strategiskt och medvetet folkhälsoarbete och 
samhandling mellan många olika aktörer.

• Främja goda uppväxtvillkor hos barn och 
unga och motverka studieavhopp. Det 
handlar om att satsa på alla barn från födseln 
och ge varje barn möjlighet att utvecklas 
optimalt efter sina egna förutsättningar. Att 
höja skolresultaten och att motverka stud-
ieavhopp är en central del i att stärka barns 
och ungas förutsättningar. Pojkarna i länet är 
överrepresenterade bland elever som hoppar av 
studierna, de presterar sämre än flickorna och 
har en lägre utbildningsnivå varför de är en 
prioriterad målgrupp. Stöd till föräldraskapet 

Prioriteringen handlar om människor som 
regionens främsta resurser. Det handlar om att ta 
tillvara och öka flickor och pojkars, kvinnor och 
mäns kunskaper och färdigheter genom hela livet. 
Det handlar också om att skapa möjlighet för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna. Invånarna utgör 
regionens humankapital och är en förutsättning 
för att skapa förnyelse. Prioriteringen syftar till att 
utveckla humankapitalet som en viktig fram-
gångsfaktor för regional utveckling.

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 3: hälsa och välbefinnande, 
mål 4: god utbildning för alla samt mål 5: 
jämställdhet, samt mål 10: minskad ojämlikhet. 
Observera att de globala målen och Agenda 2030 
är integrerade och odelbara. Fler mål än de som 
nämns ovan kan vara relevanta för prioriteringen, 
direkt eller indirekt.

PRIORITERING 4:  
UTVECKLA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN OCH 
EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA

• Främja goda levnadsvanor med särskilt 
fokus på mat och fysisk aktivitet. Hälsosam-
ma levnadsvanor ökar förutsättningarna för en 
god hälsa och minskad sjuklighet. Det hänger 
i sin tur samman med exempelvis möjligheter 
att orka arbeta eller vara i annan sysselsättning. 
Med levnadsvanor menas exempelvis fysisk 
aktivitet, matvanor, tobak- och alkoholbruk. 
Det behövs insatser inom alla levnadsvanor och 
till alla grupper i befolkningen. Fysisk aktivitet 
och goda matvanor behöver dock prioriteras 
upp. För att främja fysisk aktivitet är det viktigt 
att det finns grönområden och möjligheter till 
spontanidrott. Inom mat behöver bland annat 
kunskapen om livsmedelstillverkning och vad 
som är goda matvanor öka. 

är centralt och det behövs en bred samverkan 
bland aktörer i länet för att bland annat stärka 
tilliten till vuxna. 

• Främja psykisk hälsa. Insatser inom förskola, 
skola, arbetsliv och hälso- och sjukvården 
behövs för att stärka den psykiska hälsan i 
befolkningen. Brister i skolans funktion och 
förändringar på arbetsmarknaden har lyfts 
fram som två tänkbara orsaker till psykisk 
ohälsa, och därför är dessa två viktiga arenor i 
arbetet. Psykisk ohälsa är en anledning till att 
många flickor och pojkar inte går ut gymnasiet 
vilket försvagar deras framtida möjlighet på 
arbetsmarknaden, varvid unga som varken 
arbetar eller studerar (UVAS) är en prioriterad 
målgrupp. Andra prioriterade grupper är 
personer som står utanför arbetsmarknaden, 
HBTQ-personer och äldre (över 65 år), där 
ensamhet lyfts fram som en orsakande faktor. 
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En ökad mångfald och öppenhet ska leda till 
att locka fler talanger och stärka länets- och 
arbetsgivarnas varumärke. 

• Stärk utlandsföddas ställning på arbets-
marknaden och i samhället. Utlandsfödda 
kvinnor och män utanför arbetsmarknaden 
eller med outnyttjad potential behöver snabb-
are få möjlighet till utbildning, träda in på 
arbetsmarknaden och få egen försörjning. Eta-
bleringsaktörer ska samordna och effektivisera 
processen med kartläggning och bedömning 
för individen. De ska även kunna bidra till 
att målgruppen bygger upp bättre kontakter 
med arbetslivet och samhället i stort. Målet 
är att öka kunskapen om arbetslivet och att 
få individen att känna sig mer hemma i länet. 
Språkinlärning ska prioriteras och kunna 
kombineras med studier eller arbete som 
stärker de utlandsfödda sysselsättningsgrad. 
Insatser är särskilt viktigt i de kommuner som 
har haft ett högt mottagande.

• Främja tillgången till talanger och högut-
bildade. Länet behöver ta tillvara på hög-
kvalificerad kompetens för att skapa en mer 
kunskapsdriven, konkurrenskraftig och hållbar 
region. Dels handlar det om att ta tillvara och 
behålla de studenter och forskare som utbildar 

INSATSOMRÅDE: SKAPA 
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR MATCHNINGEN PÅ 
ARBETSMARKNADEN
Här presenteras punkter för att främja matchning 
mellan arbetsgivare och individer på arbetsmark-
naden samt bygga den kompetens som efterfrågas 
i länet. 

• Stärk individens omställningsförmåga. 
Arbetsmarknaden förändras allt snabbare. 
En stor del av de nya arbetena kräver högre 
och ibland helt ny kompetens. Länet behöver 
stärka omställningsförmågan i takt med att 
kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden 
ökar. Det ställer höga krav på såväl individ, 
arbetsgivare och samhället i stort. Minst en 
gymnasial utbildning krävs men även fortsatta 
chanser till lärande under hela arbetslivet via 
exempelvis Komvux, universitet eller andra 
lösningar. Det innebär att arbetsgivare behöver 
arbeta aktivt och strategiskt med sin kompe-
tensförsörjning. Utbildningsaktörer behöver i 
sin tur, genom samverkan med arbetsgivarna, 
snabbare svara på branschernas behov utifrån 
omvärldens krav. För att öka kunskapsnivån 
och få ett mer innovativt klimat är det viktigt 
att minska underrepresentationen av män och 
kvinnor, olika bakgrund osv. i olika branscher. 

UNDERSTRATEGIER
 — KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI 

SAMORDNANDE AKTÖR: REGION KRONOBERG

 — STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

3 Genuskontrakt innebär att fler kvinnor väljer traditionellt kvinnliga yrke och tvärt om.

sig och verkar i länets högskolor, dels om att 
attrahera inflyttare med rätt kompetenser. 
Arbetslivet och universitet/högskolor ska 
samverka för att främja nätverkande och öka 
förekomsten av aktiviteter som ökar förståel-
sen för arbetslivet och närvaron av akademin. 
Arbetsgivare i alla länets kommuner ska 
tillsammans med universitetet arbeta för att 
aktivt behålla och attrahera kompetens som 
det råder hög konkurrens om. Det är särskilt 
viktigt att bygga upp relationen mellan akade-
min och företag som idag saknar erfarenhet av 
att arbeta tillsammans med akademin.

• Främja informerade studie- och yrkesval för 
ett livslångt lärande. Det finns ett för lågt 

intresse om branscher med stora kompetens-
behov bland ungdomar och andra grupper 
som står långt från arbetsmarknaden. Vård- 
och omsorg samt teknikområdet är två av flera 
områden. Det kan motverkas genom att öka 
kunskapen om koppling mellan utbildning 
och arbetsliv. En central del är att luckra 
upp de traditionella genuskontrakten3 för att 
främja att de individuella förmågorna styr 
valet av studier och yrke. En välfungerande 
och jämställd studie- och yrkesvägledning ska 
börja redan i grundskolans tidiga år. Den ska 
även finnas tillgängligt för vuxna som söker 
stöd och rådgivning för det livslånga lärandet 
och ändrade yrkesval. 
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Kronobergs län står liksom andra regioner inför 
ett antal globala och lokala samhällsutmaningar 
för att nå en hållbar samhällsutveckling. Utmär-
kande för dessa utmaningar är att de skär genom 
sektoriella gränser. 

För att insatser kopplade till Gröna Kronoberg 
2025 ska bemöta dess utmaningar och driva en 
utveckling som skapar positiv förändring behövs 
ett ledningssystem som ger verktyg för att meto-
diskt och hållbart gå från mål till handling, gröna 
tråden4. Arbetsmetoden, Gröna tråden innehåller 
ett antal komponenter och verktyg som lägger 
grunden för detta. 

Gröna tråden utgår ifrån att samhällsut- 
maningarna sätts i centrum och att det finns ett 
sektorsövergripande perspektiv. För att uppnå 
denna så kallade utmaningsdrivna utveckling 
krävs ett kompetent ledarskap som blir ett medel 
för att skapa kreativitet, förnyelse och innovation. 
En ledare måste skapa förutsättningar för en ökad 
medvetenhet och förståelse för en hållbar utveck-
ling. I det ingår att bidra till att organisationens 
processer är framsynta. Det innebär att skapa 
beredskap för hur samhället kan se ut på längre 
sikt och hur det kan påverka verksamheten.

Regionalt utvecklingsarbete ska sätta männ-

iskan i centrum och komma alla människor i 
samhället till del, oavsett kön, ålder bakgrund 
med mera5. Mångfald- och jämställdhetsintegrering 
ska användas i alla led i arbetsmetoden gröna 
tråden - från planering till genomförande och 
uppföljning. I det regionala utvecklingsarbetet 
ska även barn och ungdomar ges inflytande och 
få komma till tals i frågor som berör dem. Vid 
åtgärder och beslut som berör barnet ska barnets 
bästa komma i första hand. 

Gröna tråden innehåller utöver de över-
gripande komponenterna utmaningsdriven 
utveckling, kompetent ledarskap, mångfald- och 
jämställdhetsintegrering och framsyn ett antal 
verktyg; samhandlingstrappan, planeringsverktyg, 
intressentanalys, förändringslogik och lärande-
cykel. Vilket verktyg som ska användas och i 
vilken ordning det ska ske beror på den enskilda 
processens behov. 

SAMHANDLINGSTRAPPAN
Samhällsutmaningar som inte kan inte lösas av en 
enskild aktör kräver olika former av samhandling. 
Samhandlingstrappan är ett verktyg som synliggör 
stegen i en utvecklingsprocess så att aktörerna kan 
agera effektivt tillsammans. Det finns tre huvud-

GRÖNA TRÅDEN:  
KRONOBERGS METOD FÖR HÅLLBART REGIONALT  
UTVECKLINGSARBETE

sakliga skäl till samhandling. Det första är att det 
leder till högre kostnadseffektivitet. Det i sin tur 
leder till bättre och effektivare verksamheter som 
minskar samhällets totala kostnader. Det andra 
skälet är att samhället genom en samhandling 
mellan myndigheter och/eller aktörer kan bemöta 
utsatta gruppers behov. Det tredje skälet är att 
inflytandet hos medborgare och andra aktörer 
ökar, vilket gynnar de aktörer som samhandlar. I 
arbetet med samhandlingstrappan är det viktigt 
att vara medveten om, och hantera att det kan 
finnas olika maktordningar som påverkar intres-
sentens möjlighet till inflytande och delaktighet 
samt var de placerar sig på samhandlingstrappan.

I samband med att samhandlingstrappan 
används bör aktörerna gemensamt undersöka 
om det finns eventuella gap och hinder för ett 
effektivt samspel. Det kan vara exempelvis in-
formationsgap det vill säga att aktörerna inte har 
likvärdig information. Kapacitetsgap uppstår vid 
brist på människor, kunskap eller infrastrukturella 
resurser. Finansiella gap innebär brist på resurser 
som motsvarar behovet. Politikgap innebär att 
när en aktör bedriver stuprörspolitik eller bara 
ser till platsen. Målgap innebär att det finns 
specifika mål som inte går ihop med det bredare 
uppdraget. Ansvarighetsgap innebärolika syn på 
mätmetoder och medborgarsamverkan6.

Samhandlingstrappan 
illustrerar hur 
samhandlingen kan 
gå till; skapa samtal, 
samsyn, samarbete och 
samhandling.

HUR SKA 
DET GÖRAS

OCH AV VILKA?

SAMHANDLING

 VILKA
BEHÖVS FÖR

ATT GÖRA DET?

SAMARBETE3

4

VAD BÖR
GÖRAS?

SAMSYN2

SAMTAL
VEM VILL

GÖRA NÅGOT
OCH VARFÖR?

1

HÄR KAN DU HITTA GRÖNA KRONOBERG 
UNDER KRONOBERG.SE

4 Har sin grund från Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, 
landsting och regioner; Svensk standard SS 854000: 2014

5 Det är förbjudet enligt lag att diskriminera någon på grund av: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Observera att även andra kategorier såsom stad och land, utbildnings-
bakgrund eller inkomst kan vara grund för diskriminering. 6 OECDs GAP-analys
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PLANERINGSVERKTYG
Designmetodik och designverktyg används för att 
utveckla innovativa lösningar. De utgår från an-
vändarens behov och upplevelser men lyfter också 
fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv 
på utmaningarna. Det handlar om att ta fram 
de lösningar som skapar värde för de som ska 
använda dem, få insikter om invånarnas verkliga 
behov, arbeta i en kreativ och engagerande process 
samt att tillsammans ta fram idéer och testa om 
de fungerar. Det skapar inga misslyckanden då 
verktygen går ut på att arbeta agilt, det vill säga 
testa, ändra och testa igen. Processen gör det 
lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och 
sluta göra det som inte skapar värde. Den skapar 
även goda förutsättningar för att idéer ska bli 
verklighet och spridas.

Det regionala utvecklingsarbetet syftar till att 
skapa förändring. Det finns olika planeringsverk-
tyg som sätter förändringen, eller det önskade 
resultatet, i fokus. Vad dessa planeringsverktyg 
har gemensamt är att de förflyttar perspektivet 
i planeringen från aktiviteter till de resultat 
och mål som vill uppnås. Planeringen tar sin 
utgångspunkt i de samhällsproblem som behöver 
lösas, vilket lägger grunden för de resultat och 
mål som formuleras. Detta resultatinriktade 
arbetssätt kännetecknas också av ett reflekterande 
förhållningssätt där lärdomar dras av framgångar 
och motgångar, för att kontinuerligt förbättra 
verksamheten och skapa större nytta för de som 
lever och verkar i Kronobergs län.  

Gröna Kronoberg har en lärande- och uppfölj-
ningscykel som syftar till att skapa ett systematiskt 
lärande. Ett systematiskt lärande är viktigt för att 
kunna bedriva ett resurseffektivt och ändamål-
senligt arbete. Uppföljnings- och lärandecykeln 
beskrivs mer ingående i Gröna Kronobergs 
uppföljnings- och lärandeplan.

Flera analys- och uppföljningsinsatser sker lö-
pande under verksamhetsåret. Varje år tar Region 
Kronoberg fram en rapport där utvecklingsstra-
tegins mål och indikatorer följs upp. Rapporten 
innehåller även en kartläggning av de insatser 
som genomförts under året och som kopplar 
till strategins prioriteringar och mål. Årligen tar 
Region Kronoberg även fram ett flertal analyser 
som syftar till att följa utvecklingen i regionen 
och beskriva de utvecklingsförutsättningar som 
finns i Kronobergs län. Varje år genomförs även 
ett flertal utvärderingar och uppföljningar av 
projekt och verksamheter som får finansiering 

ANALYS & UPPFÖLJN
IN

G

    
ÅT

ER
KO

PP
LIN

G  
 

          BESLUT  
 

            GENO
M

FÖ
RAN

D
E 

& REVIDERING

    DISKUSSION

UNDERSTRATEGIER
INNEHÅLLER UPPFÖLJNINGSBARA MÅL

PÅ KORT- OCH MEDELLÅNG SIKT.

INNEHÅLLER UPPFÖLJNINGSBARA
NYCKELMÅL.

RUS

från Region Kronoberg.
Vart fjärde år genomförs en aktualitets-

prövning av utvecklingsstrategin. Syftet med 
aktualitetsprövningen är att säkerställa strategins 
fortsatta relevans. 

All uppföljning och rapportering av mål, 
indikatorer och påverkansfaktorer i regionala 
utvecklingsstrategin kommer i möjligaste mån 
att beskrivas uppdelat på kön, härkomst, ålders-
grupper och utbildningsnivå. Uppföljningen av 
utvecklingsstrategin kommer även att ta hänsyn 
till de tre hållbarhetsdimensionerna (se bilaga 2). 
Detta kommer att ske genom att vi sätter tillväxt-
målen i relation till mätsystemet BRP+ , som är 
framtaget av Tillväxtverket och regionerna. 

En viktig del av analys- och uppföljningsar-
betet är att sprida den kunskap som tas fram. 
Region Kronoberg kommer därför att arbeta 
aktivt med att sprida lärande inom redan etablera-
de nätverk och forum.

FÖRÄNDRINGSLOGIK
Förändringslogik är ett verktyg som ger en 
överblick av vad som ska förändras, hur det ska 
gå till och vilka resurser som finns tillgängliga för 
arbetet. Förändringslogik synliggör den logiska 
kedja som säkerställer att utvecklingsarbetet 
leder mot uppsatta mål. Utvecklingsprocessen 
blir tydlig, styrkor och svagheter synliggörs och 
förutsättningarna att följa upp arbetet förbättras. 
Det ska finnas en ”grön tråd” hela vägen. 

LÄRANDECYKEL
Lärandecykel är ett verktyg som används för att 
förvalta kunskap så att lärande sker systematiskt. 
Det behövs en plan för hur vi förvaltar kunskap 
för att vara säkra på att vi lär oss av det vi gör. 
Om vi inte sprider kunskaper finns det inget 
värde i att följa upp olika insatser. Syftet med 
lärandecykeln är att ta ansvar och vara öppna och 
transparenta. Lärandecykelns steg kan användas i 
mindre eller större processer som bidrar till att nå 
Gröna Kronoberg 2025.  Uppföljning av hållbar-
hetsdimensionerna är viktigt i alla steg.

UPPFÖLJNING OCH LÄRANDE

INTRESSENTANALYS
En mångfald av intressenter ska bidra till regional 
utveckling. Intressenterna ska kunna ta olika 
roller och ansvar i utvecklingsarbetet över tid 
och kliva in i och kliva av utvecklingsprocesser, 
beroende på vad utmaningen är och vilka lösning-
ar som behövs. Intressentanalys är ett verktyg som 
synliggör vilka som påverkas av, och kan påverka 
utvecklingsarbetet. I arbetet med intressentanalys 
är det viktigt att vara medveten om, och hantera 
att olika intressenter har olika förutsättningar att 
få inflytande och att vara delaktiga. 
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I Förordningen (2017:583) om regionalt 
tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer 
med regionalt utvecklingsansvar och statliga 
myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. 
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala 
tillväxtarbetet i Kronobergs län. I förordningen 
finns bland annat bestämmelser om att:

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets 
utveckling och samordna insatser för att 
genomföra strategin. 

2. besluta om användningen av vissa statliga 
medel för regionalt tillväxtarbete. 

3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa 
resultaten av det regionala tillväxtarbetet till 
regeringen. 

Enligt förordningen är en regional utvecklings-
strategi en samlad och sektorsövergripande 
strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller 
flera län. Strategin ska innehålla mål och långsik-
tiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet 
och ligga till grund för regionala strukturfonds-
program, territoriella program, regionala tillväxt-
program samt andra relevanta regionala program 
och insatser. Vidare ska strategin: 

• upprättas utifrån en analys av de särskilda 
utvecklingsförutsättningarna i länet,

• utarbetas i samråd med berörda kommuner 
och landsting samt länsstyrelser och andra 
berörda statliga myndigheter. Strategin ska 
förankras väl lokalt och regionalt. Även 
näringslivet och det civila samhällets organi-
sationer i länet ska erbjudas möjligheter  
till samverkan. 

• när ett regionalt utvecklingsprogram har fast-
ställts eller uppdaterats, lämnas till regeringen 
och utvalda myndigheter och aktörer.

En regional utvecklingsstrategi kan begränsas till 
att enbart vara en utgångspunkt vid urvalet av 
insatser när Region Kronoberg och Länsstyrelsen 
fattar beslut om statliga medel för regionala 
tillväxtåtgärder (tillväxtprojekt, företagsstöd och 
kommersiell service). Men strategin kan också 
göras bredare och då även belysa andra områden 
såsom regional kulturverksamhet, kompetensför-
sörjning, klimatfrågor och folkhälsa. Finansie-
ringskällor för uppfyllande av strategins insatser 
kan då vara andra statliga medel, EU-medel, 
olika myndigheters nationella utlysningar samt 
egna regionala medel.

BILAGA 1:  
FÖRORDNINGEN OM REGIONALT TILLVÄXTARBETE

BILAGA 2:  
VAD INNEBÄR HÅLLBARHET I KRONOBERG

Hållbarhet ska genomsyra alla led i det regio-
nala utvecklingsarbetet. En hållbar utveckling 
tillgodoser alla människors behov och mänskliga 
rättigheter utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina. Hållbar-
hetsperspektivet vilar på tre ben; social, ekologisk 
och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven 
är lika vik¬tiga och varandras förutsättningar. 
Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna 
och en god ekonomisk hushållning är en förut-
sättning och ett medel för hållbar utveckling. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt 
och jämlikt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Ett samhälle med hög tolerans där människors 
lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 
Vi ska verka för att flickor och pojkar, kvinnor 

och män ska ha samma förutsättningar att nå 
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet. 
Arbetet ska präglas av respekt för de mänskliga 
rättigheterna. 

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att 
skydda pla¬neten från att förstöras genom att 
långsiktigt förvalta naturresurser, konsumera 
och producera hållbart samt vidta åtgärder mot 
klimatförändringar. I vårt arbete ska vi hushålla 
med resurser, minimera utsläpp till luft och 
vatten, bevara biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster samt verka för en hållbar konsum-
tion, produktion och samhällsplanering. 

Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att 
förvalta och utveckla mänskliga och materiella 
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar 
för en varaktig, inkluderande och hållbar eko-
nomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.
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ATTRAKTIVITET - FLER SKA VILJA BO 
I LÄNET. ETT FÖRBÄTTRAT INRIKES 
FLYTTNETTO (INRIKES FLYTTNETTO 
I RELATION TILL BEFOLKNINGEN 
2014-2025)
Inrikes flyttnetto är det främsta måttet för att 
mäta boendeattraktivitet i en region. Måttet 
mäter skillnaden mellan hur många människor 
som flyttar till och från Kronobergs län i 
relation till övriga län i Sverige. Ett positivt 
inrikes flyttnetto är ett mer rättvisande mått 
för att studera boendeattraktivitet än den totala 
befolkningsutvecklingen. De senaste åren har 
länets befolkningstillväxt till stora delar drivits av 
invandringen till länet. Historiskt sett har dock 
sekundäromflyttningen av de som invandrat 
till länet varit hög och ökningen riskerar att bli 
temporär. Det är därför inte säkert att länets 
befolkningstillväxt de senaste åren kan sägas bero 
på en ökad boendeattraktivitet. Snarare är det 
mer intressant, ur ett attraktivitetsperspektiv, 
att följa hur många av de som invandrat till 
regionen som väljer att bo kvar här på sikt, vilket 
inrikes flyttnetto fångar upp. De senaste åren har 
länet haft ett av de svagaste inrikes flyttnettona 
i Sverige, vilket indikerar att länet har en svag 
boendeattraktivitet. 

KLIMATPÅVERKAN SKA MINSKA. 
2025 SKA DE KLIMATPÅVERKANDE 
UTSLÄPPEN VARA HÖGT 2,5 TON 
PER INVÅNARE
En hållbar utveckling förutsätter att vi inte 
förbrukar jordens resurser i den takt som vi gör 
idag. I Kronobergs län är det främst transport-
utsläppen som är den stora utmaningen. Sedan 
1990 har utsläppen från denna sektor varit i 
princip oförändrade samtidigt som de totala 
klimatpåverkande utsläppen minskat med mer än 

30 procent. Idag står transportsektorn för ungefär 
50 procent av de klimatpåverkande utsläppen i 
länet. Detta beror dels på att stora mängder gods- 
och persontrafik passerar länet, dels på att länet 
har en relativt gles struktur som genererar många 
och långa personresor inom länet. Idag har vi 
tyvärr inte tillgång till någon konsumtionsbaserad 
utsläppstatistik på regional nivå.

PRODUKTIVITETEN SKA ÖKA. 
MELLAN 2014-2025 SKA BRP/
SYSSELSATT I KRONOBERGS LÄN 
ÖKA MER ÄN I RIKET
Bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt är 
ett mått på produktiviteten i en region. BRP är 
ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor pro-
duktionen är inom en region. Genom att sätta 
det i relation till antal sysselsatta inom en region 
ges ett mått på hur stort värde en sysselsatt 
producerar i genomsnitt. Ju högre värde, desto 
högre produktivitet. En hög produktivitet inne-
bär i regel en god konkurrenskraft. I Kronobergs 
län behöver vi en hög produktivitet för att bevara 
konkurrenskraften, särskilt inom industrisek-
torn. De senaste åren har produktiviteten i länet 
utvecklats starkt, främst som en följd av att färre 
arbetar inom industrisektorn, samtidigt som den 
producerar samma värde. BRP är inte ett mått 
på regional välfärd eller regionala inkomster. 
Ett problem med BRP är att de inte tar hänsyn 
till externa effekter såsom socialt välbefinnande 
och effekter på miljön. Att komplettera mått på 
ekonomisk utveckling med mått från den sociala 
dimensionen och miljödimensionen är därför väl 
motiverat. Målet ska sättas i relation till jobbtill-
växten i länet.

BILAGA 3:  
BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV MÅL

med de övriga målen. Måttet ger även en bild av 
det allmänna matchningsläget på den regionala 
arbetsmarknaden, det vill säga om befolkningen 
synes kunna få de arbeten som finns på den 
regionala arbetsmarknaden. Sedan finanskrisen 
har sysselsättningsgraden i länet utvecklats 
mycket svagt som en följd av att befolknings-
tillväxten varit högre än jobbtillväxten. Nivån 
på sysselsättningsgraden inverkar även på den 
socioekonomiska utvecklingen i en region. En 
hög sysselsättningsgrad innebär i regel att antalet 
personer i utsatt ekonomisk ställning minskar.

ETT ÖKAT HUMANKAPITAL. DEN 
SJÄLVSKATTADE HÄLSAN FÖR 
KVINNOR OCH MÄN SKA ÖKA OCH 
KÖNSSKILLNADERNA MINSKA
Ett gott liv handlar inte endast om tillgång till 
arbete utan även om att må bra. De senaste åren 
har sjukskrivningar med anledning av psykisk 
ohälsa ökat och det finns stora hälsoskillnader 
mellan kvinnor och män och mellan invånare 
med olika utbildningsnivåer. En förbättrad 
folkhälsa, som till stora delar handlar om 
prevention, är även ett viktigt led i att klara den 
framtida välfärden.

PÅ VÄG MOT ETT PLUSENERGILÄN. 
KVOTEN MELLAN FÖRBRUKAD 
OCH EGENTILLVERKAD ENERGI 
(FÖRNYBAR) SKA FÖRBÄTTRA
Enligt de regionala miljömålen ska Kronobergs 
län vara ett plusenergilän 2050. Att vara ett 
plusenergilän innebär att energiproduktionen i 
länet (förnybar) är större än den totala energi-
konsumtionen i länet. Målet är ambitiöst och 
positionerande; Kronobergs län ska vara en av de 
grönaste regionerna i Sverige. 

BALANSERAD TILLVÄXT – FLER 
ARBETEN. MELLAN 2014–
2025 SKA DEN SYSSELSATTA 
DAGBEFOLKNINGEN 
I LÄNET ÖKA MER ÄN 
RIKSGENOMSNITTET (EXKLUSIVE 
STORSTADSREGIONERNA)
Denna indikator mäter, till skillnad från BRP 
per sysselsatt, om produktivitetsutvecklingen 
även genererar arbeten. Det kan vara så att 
automatiseringar, särskilt i industriberoende län, 
leder till att antalet arbeten minskar trots att 
produktiviteten ökar. Men för att utvecklingen 
ska vara hållbar är det viktigt att även antalet 
yrken som helhet ökar, annars finns risk för 
ökade sociala klyftor och minskad boendeattrak-
tivitet. Att antalet sysselsatta i länet som helhet 
ökar indikerar att näringslivet diversifieras, 
då jobbtillväxten idag främst återfinns inom 
service- och tjänstesektorn. Över tid har länet 
haft en god jobbtillväxt och återhämtat de 
arbeten som försvann i samband med nittiotal-
skrisen – något flera län i landet inte har lyckats 
med. Detta tyder på att länet över tid har haft 
en god omställningsförmåga. Sedan finanskrisen 
har jobbtillväxten i länet dock inte varit lika 
stark och relativt långt under riksgenomsnittet 
samtidigt som produktivitetsutvecklingen  
varit god. Detta indikerar att länet är i behov 
av en kraftigare jobbtillväxt inom tjänste- och 
servicesektorn.

FÖRBÄTTRAD MATCHNING – 
FLER I ARBETE. ÅR 2025 SKA 
SYSSELSÄTTNINGSGRADEN FÖR 
KVINNOR OCH MÄN I LÄNET UPPGÅ 
TILL MINST 80 PROCENT
Måttet mäter hur stor andel av befolkningen 
i arbetsför ålder, och som bor i Kronobergs 
län, som har ett arbete. Då måttet påverkas av 
befolkningsutvecklingen kompletterar det målen 
som handlar om jobb- och produktivitetstillväxt. 
För det kan vara så att både arbeten och produk-
tiviteten ökar men andelen sysselsatta minskar 
– detta om befolkningstillväxten inte är i balans 
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Regionalt utvecklingsarbete är komplext och 
kräver många aktörers delaktighet. Olika 
sakområden har sina särskilda förutsättningar 
och verktygen i gröna tråden behöver anpassas 
efter behov. Här beskrivs några olika roller som 
aktörer i länet har i arbetet för att nå regional 
utveckling. 

På regional nivå har Region Kronoberg till-
växtansvaret vilket bland annat innebär att arbeta 
fram, fastställa och genomföra insatser i linje 
med regionens utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen 
har rollen att bevaka statens intressen och bidra 
till regional utveckling utifrån sina sakområden. 
Bägge organisationerna leder olika former av 
samhandling kring regional utveckling. På lokal 
nivå har kommunerna ansvaret för förvaltningen 
av kommunala resurser och för utvecklingen 
lokalt. Kommunerna är också intressenter i 
regional samhandling. 

Kommunerna, Region Kronoberg och staten 
har i sin tur viktiga plattformar för samhandling 
mellan många olika samhällsaktörer som var och 
en bidrar till Gröna Kronoberg. Det handlar om 
att skapa förutsättningar och beredskap både  
för hur aktörer arbetar (process) och vad de 
arbetar med. 

För att nå regional utveckling behövs även 
ofta samverkan nationellt och mellanregionalt. 
Regionsamverkan Sydsverige är en viktig 
samverkansplattform inom infrastruktur och 
transportplanering, kultur, hälso- och sjukvård 
samt arbetsmarknadsfrågor. Region Kronoberg 
är med tillsammans med övriga sydlänen som 
är Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och 
Skåne. Målsättningen att skapa en grund för 
ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekolo-
giskt, kulturellt och socialt hänseende. 

För en gles region som Kronoberg – liten 
befolkning på en relativt stor yta - spelar det roll 
när, var och hur aktörerna möts för att skapa ett 
hållbart upplägg. Befintliga nätverk och möten 
nyttjas för att skapa samsyn och ett strategiskt 
arbete runt en viss utvecklingsfråga. Exempel 
på samhandlingsformer är: Kommunalt forum 
(för förtroendevalda), nätverk och projekt. De 
används för att skapa möten mellan olika intres-
senter inom offentlig, privat och civil sektor i 
syfte att nå samhandling och rikta olika resurser 
till gemensamma mål. Under året arrangeras 
återkommande större mötesplatser och möten 
där länets utvecklingsaktörer kan delta och 
påverka utvecklingen oavsett vilket område de 
representerar, exempelvis vår- och höstforum.

BILAGA 4:  
ROLLER OCH SAMHANDLINGSFORMER I KRONOBERG

BILAGA 5:  
SAMMANFATTNING INSATSLOGIK

STRATEGISKT 
OMRÅDE MÅL PRIORITERING INSATSOMRÅDE INSATSOMRÅDEN

Vi växer i öppna 
och hållbara 
livsmiljöer

Ökad attraktivitet - fler 
ska vilja bo i länet. Inrikes 
flyttnetto ska förbättras 
2015-2025.

Klimatpåverkan ska mins-
ka. 2025 ska de klimatpåver-
kande utsläppen vara högst 
2,5 ton per invånare.

Utveckla attrakti-
va livsmiljöer med 
god tillgänglighet

Hållbara resor och 
transporter

Skapa en gemensam infrastruktur för förnybara bränslen och 
stödja ett mer klimatsmart transportsystem

Stärkt tillgänglighet inom Sydsverige – med fokus mot Öre-
sundsregionen

Stärk kopplingen mellan och inom arbetsmarknadsregionerna

Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets 
glesa miljöer och landsbygder

Hållbart samhälls-
byggande

Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala service-
lösningar

Definiera en fungerande servicestruktur

Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av 
infrastruktursatsningar

Stärkta villkor för kulturskapare

En plats att vilja 
leva och bo på

Skapa ett mer 
levande offentligt 
rum som arena för 
kultur, aktivitet och 
evenemang

Skapa förutsättningar för kultur och evenemang på mindre orter

Stärk kultur- och evenemangsutbudet i länets större arbetsmark-
nadsregioner

Stärk Kronobergs varumärke

Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i 
samhällsutvecklingen

Skapa förutsättning-
ar för stärkt delak-
tighet och social 
sammanhållning

Stödja föreningslivet för att skapa fler sociala mötesplatser och 
nyttjande av friluftsliv

Stärka det regionala och lokala näringslivsklimatet

Vi växer av 
en cirkulär 
ekonomi med 
förnyelseförmå-
ga och ett ökat 
humankapital

Produktiviteten ska öka. 
Mellan 2014-2025 ska BRP/
sysselsatt öka mer än i riket

Balanserad tillväxt - fler 
arbetstillfällen. Mellan 
2014-2025 ska den sysselsatta 
dagbefolkningen i länet ökar 
mer än riksgenomsnittet (ex-
klusive storstadsregionerna)

Förbättrad matchning - fler i 
arbete. År 2025 ska sysselsätt-
ningsgraden för kvinnor och 
män i länet uppgå till minst 
80 %

Ett ökat humankapital. 
Den självskattade hälsan för 
kvinnor och män ska öka och 
könsskillnaderna minska.

På väg mot ett plusenergi-
län. Kvoten mellan förbrukad 
och egentillverkad energi 
(förnybar) ska förbättras

Utveckla en inn-
ovativ region och 
ett brett näringsliv

Främja entre-
prenörskap och 
tillväxtviljan

Stöd entreprenörskap och nyföretagande för ett breddat närings-
liv genom fler service- och tjänsteföretag

Stärk företagens uppkoppling till de globala värdekedjorna

Stärk innovations-
graden i näringsliv 
och offentlig sektor 

Stärk företagens och offentlig sektors digitaliseringsgrad

Stärk företagens och offentlig sektors gröna omställning

Utveckla regionens styrkeområden inom näringslivet

Stärk sociala innovationer

Skapa nya och flexibla lösningar på välfärdstjänster

Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka 
studieavhopp

Utveckla kompe-
tensförsörjningen 
och en god och 
jämlik hälsa

Skapa bättre 
förutsättningar för 
en god och jämlik 
hälsa

Främja psykisk hälsa

Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och fysisk 
aktivitet

Stärk individens omställningsförmåga

Skapa bättre 
förutsättningar för 
matchningen på 
arbetsmarknaden

Stärk utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och i 
samhället

Främja tillgången på talanger och högutbildade

Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande
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Inledning och bakgrund 
Följande rapport har tagits fram som ett underlag till revideringen av den regionala 

utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Syftet med rapporten är att ge en nulägesbild av länets 

utvecklingsförutsättningar och att sätta dem i ett teoretiskt sammanhang.  

I rapporten använder vi den senaste statistiken som är nedbrytbar på bland annat geografi, utbildning 

och bransch. I vissa fall innebär detta att vi inte använder oss av de senaste totalsiffrorna, exempelvis 

när det gäller sysselsättningsstatistiken. Rapporten kommer dock att uppdateras kontinuerligt när 

statistiktillgången medger. Uppdateringar och korrigeringar kommer framöver att rapporteras i ett 

särskilt kapitel. Den senaste versionen av rapporten kommer att finnas tillgänglig på Region 

Kronobergs hemsida. 

För frågor om rapportens innehåll kontakta robin.rikardsson@kronoberg.se.  
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Sammanfattning 

Tillgänglighet, attraktivitet och miljö 
 Kronobergs län har ett centralt läge i södra Sverige och har länsgrannar i samtliga väderstreck 

– alla kommuner i regionen angränsar till ett annat län. För att ligga i södra delarna av 

Sverige har regionen en låg befolkningstäthet, endast något över riksgenomsnittet. Drygt 80 

procent av länsytan är skogsbetäckt, vilket gör länet till ett av de främsta skogslänen i 

Sverige.  

 

 Växjö är regionens största stad och den största staden i sydöstra Sverige. Länet har en 

monocentrisk struktur och nästan hälften av befolkningen bor i Växjö kommun. Förutom 

Växjö är det endast tätorterna Älmhult och Ljungby som har ett invånarantal som överstiger 

10 000 personer. 

 

 Regionen genomkorsas av två större järnvägsdragningar; södra stambanan och kust-till-kust-

banan. Den förra förbinder länet med Stockholms- och Öresundsregionen och den senare 

förbinder länet med Kalmar i öst och Göteborg i väst. Öresundsregionen är den 

storstadsregion som länet har lägst restid till. 

 

 Flera av riksvägarna som går genom länet möts i Växjö. I de västra delarna av länet är E4:an 

ett viktigt transportstråk, framförallt för Markaryd och Ljungby. De mest trafikerade 

sträckorna i länet är E4:an mellan Markaryd-Ljungby och väg 25 mellan Alvesta-Växjö.  

 

 Den generella tillgängligheten inom länet är förhållandevis god. Drygt 70 procent av länets 

invånare har max 10 minuter i restid, med bil, till en tätort med minst 2 000 invånare. Inom 

20 minuter når 93 procent av länets befolkning en tätort med minst 2 000 invånare.  

 

 Nästan 65 procent av länets hushåll har tillgång till höghastighetsbredband. Det finns dock 

relativt stora inomregionala variationer. I länets tre största kommuner är 

bredbandstillgången högre än i länets mindre kommuner.   

 

 Ett småhus i Kronobergs län har ett medelpris på 1,85 miljoner kronor, vilket är långt under 

riksgenomsnittet som ligger på 2,97 miljoner kronor. Under 2000-talet har dock 

bostadspriserna i länet, liksom i övriga delar av Sverige, ökat avsevärt. Inom länet är 

huspriserna i Växjö kommun betydligt högre än i de övriga kommunerna. I Växjö kommun 

kostar ett småhus nio medianårsinkomster och i Uppvidinge kommun endast två 

medianårsinkomster. 

 

 De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt har resulterat i att länets kommuner generellt 

sett bedömer att det råder en bostadsbrist i länet. I relation till befolkningsprognosen för 

länet behöver bostadsbyggandet uppgå till 760 bostäder om året under perioden 2018–

2032. Detta är, historiskt sett, en hög nivå och mellan 2013–2017 låg nyproduktionen på 630 

bostäder per år.  

 

 Kronobergs län är beroende av inpendling för att klara kompetensförsörjningen. 

Inpendlingen till länet har under de senaste tio åren ökat markant och är betydligt högre än 

utpendlingen från länet. I relation till befolkningen har länet den högsta inpendlingen jämfört 

med övriga regioner i Sverige. Regionen har starkast pendlingsförbindelser med Skåne län. 
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 Det är främst kommunerna Växjö, Älmhult och Markaryd som genererar länets höga 

pendlingsnetto. I faktiska tal har Växjö den högsta nettopendlingen, i relativa tal är det 

Älmhults kommun. För Älmhults- och Markaryds kommun är inpendlingen från andra län 

högre än inpendlingen från kommuner inom länet.  

 

 Länet har tre statistiska arbetsmarknadsregioner; Växjö, Älmhult-Osby och Ljungby-

Markaryd. Växjö arbetsmarknadsregion är den största och består av fem kommuner. Alvesta- 

och Lessebo kommun är de mest utpräglade pendlingskommunerna i länet och nästan 

hälften av den sysselsatta befolkningen i de båda kommunerna pendlar till en annan 

kommun för att arbeta.  

 

 Den inomregionala pendlingen har ett radiellt mönster och 80 procent av arbetspendlingen 

innanför länets gränser sker i relation till Växjö kommun. Samtliga av länets kommuner, 

förutom Markaryd, har Växjö kommun som största utpendlingsdestination.  

 

 I Kronobergs län uppgår de klimatpåverkande utsläppen till 5 ton per invånare, vilket är 

något under riksgenomsnittet. Mellan 1990–2016 minskade utsläppen i länet med 34 

procent, vilket var en kraftigare minskning än i riket (-20 procent). Främst är det 

omställningen inom energisektorn som förklarar de minskande utsläppen i länet.  

 

 Transportsektorn står för nästan hälften av utsläppen i länet. Länets relativt glesa struktur 

bidrar till långa körsträckor.  Tillsammans med de övriga Smålandslänen har Kronobergs län 

de längsta genomsnittliga körsträckorna i södra Sverige. Personbilstrafiken står för mer än 

hälften av transportsektorns utsläpp i länet. 

 

 Kollektivtrafikens marknadsandel i länet uppgår till ungefär 10 procent, vilket är under 

riksgenomsnittet som ligger på 17 procent. De senaste åren har antalet resenärer med 

kollektivtrafiken i länet ökat med 33 procent – vilket är en av de största ökningarna i landet – 

och antalet påstigningar per år uppgår till drygt 10 miljoner. Resandeökningen har skett inom 

stads- och tågtrafiken, samtidigt som antalet resenärer med regionaltrafiken minskat något. 

 

 Mellan 1990–2017 har antalet invånare i länet ökat med nästan 20 000 invånare. Drygt 90 

procent av tillväxten har skett i Växjö kommun. De övriga procenten fördelas mellan, i 

rangordning, kommunerna Älmhult, Ljungby samt Alvesta. Vid utgången av 2017 hade länet 

197 519 invånare.  

 

 Mellan 1990–2017 har kommunerna Markaryd, Uppvidinge och Tingsryd, som tillsammans 

med Lessebo kommun tillhör länets mindre kommuner, minskat sin befolkning med ungefär 

10 procent. I Lessebo kommun har invånarantalet endast minskat marginellt under denna 

period.  

 

 Befolkningstillväxten i länet mellan 1990–2017 har först tillkommit under de senaste tio åren. 

Främst beror länets befolkningstillväxt på att det invandrar fler till länet än vad som 

utvandrar. Under den senaste tioårsperioden har 88 procent av befolkningstillväxten i länet 

bestått av ett positivt utrikes flyttnetto, resterande delar förklaras med ett positivt 

födelsenetto.  
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 Sedan lång tid tillbaka har länet ett negativt inrikes flyttnetto. I relation till befolkningen har 

länet en av landets lägsta nivåer i detta avseende. Givet länets höga inpendling, som 

indikerar att det finns många arbeten i förhållande till befolkningen i länet, indikerar detta 

att regionen har en svag boendeattraktivitet. Främst är det yngre vuxna mellan 20-34 år, som 

bidrar till länets negativa flyttningsnetto.  

 

 De senaste åren har Sverige haft en rekordhög befolkningstillväxt som en följd av en hög 

invandring till landet. Som ett av de största mottagarlänen har detta resulterat i en historiskt 

sett hög befolkningstillväxt för Kronobergs län och dess kommuner. Det finns dock en risk att 

en stor del av ökningen, särskilt i de mindre kommunerna, endast blir temporär. Tidigare har 

sekundäromflyttningen från länet bland utlandsfödda varit mycket hög. Mellan 2013-2017 

stod utlandsfödda för 32 procent av utflyttningarna från länet, trots att endast 19 procent av 

länets befolkning är född i ett annat land än Sverige.  

 

 Endast 49,2 procent av länets invånare är kvinnor, vilket är den tredje lägsta nivån i riket. I 

riket är 49,8 procent av befolkningen kvinnor. Att kvinnor är underrepresenterade i länet har 

flera olika förklaringar. En är att det är fler män än kvinnor som invandrar och givet att 

Kronobergs län har haft en, relativt sett, hög invandring de senaste åren har detta bidragit till 

att andelen män ökat. En annan faktor är att länet har ett ”traditionellt genuskontrakt” 

jämfört med exempelvis storstadsregionerna. Att länet har ett traditionellt genuskontrakt 

innebär att näringslivet i regionen är dominerat av branscher där män är 

överrepresenterade, att kvinnor föder barn tidigare än i riket och att välutbildade kvinnor 

flyttar i högre utsträckning än män. Mansöverskottet är som högst i länets mindre kommuner 

och särskilt när det gäller gruppen unga vuxna. I exempelvis Uppvidinge kommun går det 133 

män på 100 kvinnor sett till åldersgruppen 25-34 år. 

 

 I Kronobergs län är 19,4 procent av befolkningen född i ett annat land än Sverige. Detta är 

över riksgenomsnittet där andelen uppgår till 18,5 procent. Över relativt kort tid har andelen 

utlandsfödda boende i länet ökat kraftigt. I början av 00-talet låg den på ungefär nio procent. 

Jämfört med övriga län har Kronobergs län den femte högsta andelen utlandsfödda bland 

befolkningen. Av länets kommuner har fem av dem en högre andel utlandsfödda bland 

befolkningen än riksgenomsnittet. Som högst är andelen i Älmhults-, Markaryds- samt 

Lessebo kommun, där den ligger på mellan 23-26 procent. Som lägst är andelen i Tingsryds 

kommun där den ligger på 15,9 procent. I Växjö kommun ligger andelen på 18,1 procent och i 

Ljungby kommun på 18,3 procent. 

 

 Sedan 2000 har utlandsfödda stått för hela arbetskraftstillväxten i länet och totalt har antalet 

i arbetsför ålder ökat med drygt 8 000 personer. Utan invandringen hade länet istället haft en 

minskning på 7000 personer i arbetsför ålder. Nästan var femte person i arbetsför ålder i 

länet är född i ett land utanför Sverige, vilket är något över riksgenomsnittet (23,5 procent). 

 

 Medelåldern i Kronobergs län är 41,5 år, vilket är 0,3 år mer än riksgenomsnittet. 

Försörjningskvoten i länet är 81,2 vilket även det är över riksgenomsnittet som ligger på 75,3. 

År 2000 låg kvoten i Kronobergs län på 75,1. En anledning till att den har ökat är att den stora 

kullen fyrtiotalister nu inträtt i pensionsålder, men även att antalet barn och ungdomar blivit 

fler. 
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 I Kronobergs län har kommunerna Uppvidinge, Markaryd, Lessebo, Tingsryd samt Alvesta en 

försörjningskvot på 89 eller mer. Som högst är den i Lessebo där den ligger på 96. I 

kommunerna Älmhult, Växjö samt Ljungby är försörjningskvoten betydligt lägre. I Älmhult är 

den 82,9, i Ljungby 82,6 och i Växjö 74,1. Av kommunerna i Kronobergs län är det således 

endast Växjö kommun som har en kvot som ligger under riksgenomsnittet. Medelåldern i 

Växjö, som har länets lägsta medelålder, ligger på 39,8 år, vilket är 6,2 år mindre än i 

Tingsryds kommun som har länets högsta medelålder. 

 

 Den kommande femårsperioden (2018-2022) förväntas befolkningstillväxten i att uppgå till 5 

procent – i faktiska tal innebär det en ökning med ungefär 10 000 invånare fram till 2022. Om 

vi ser ännu längre fram, till 2032, förväntas antalet invånare i länet att öka med drygt 25 000 

invånare jämfört med idag vilket skulle innebära att länet har 223 000 invånare 2032. 

 

 Den kommande femårsperioden förväntas antalet födslar att uppgå till 2350 om året, vilket 

är ungefär 150 fler födslar om året än under perioden 2013-2017.    

 

 Befolkningsprognosen för länet visar att försörjningskvoten kommer att öka som en följd av 

att fler förväntas vara i ej arbetsför ålder samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte 

förväntas att öka i samma takt. 2032 förväntas försörjningskvoten att uppgå till 85,4, vilket är 

en ökning med 5,2 procent jämfört med 2017. Både unga och äldre förväntas att bidra till 

ökningen av försörjningskvoten. När det gäller den äldre åldersgruppen är det främst den 

grupp som är över 80 år som förväntas att öka, och det dramatiskt. Ökningen mellan 2017-

2032 prognosticeras till nästan 50 procent. Att gruppen unga och äldre förväntas att öka 

relativt kraftigt under prognosperioden innebär med stor sannolikhet att välfärdsbehoven 

kommer att öka och därmed även kostnaderna. Ur en kostnadssynpunkt är det främst 

ökningen av antalet äldre, över 80 år, som kommer att påverka kostnadsutvecklingen för den 

offentliga sektorn. 
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Näringsliv, innovation, entreprenörskap och regional ekonomi 
 Det arbetar 90 2001 personer i Kronobergs län, varav 65,3 procent är verksamma inom den 

privata sektorn, vilket är den femte högsta andelen i riket jämfört med övriga län. Den enskilt 

största branschen i länet, inom den privata sektorn, är tillverkningssektorn. Totalt finns 18,5 

procent av arbetena i länet inom branschen. I riket arbetar endast 11,3 procent inom 

tillverkningssektorn. 

 

 Inom regionen finns det, sett till branschstrukturen, väsentliga skillnader mellan 

kommunerna. I samtliga kommuner förutom Växjö är en högre andel av jobben inom 

industrin jämfört med riket. I Uppvidinge- och Markaryds kommun är nästan hälften av alla 

jobb inom industrin och i Alvesta, Ljungby samt Tingsryd nästan var fjärde. Växjö- och 

Älmhults kommun skiljer sig från de andra kommunerna i länet genom att ha en mer service- 

och tjänstebetonad branschstruktur. En skillnad mellan Växjö- och Älmhults kommun är dock 

att en betydande andel av jobben i Växjö finns inom den offentliga sektorn. 

 

 Av samtliga jobb i regionen finns nästan hälften i Växjö kommun. Tillsammans med 

kommunerna Älmhult och Ljungby står Växjö för nästan tre fjärdedelar av jobbtillfällena i 

länet. Men fördelningen av jobben varierar stort beroende på vilken bransch vi studerar. 

Exempelvis återfinns endast var fjärde industrijobb i Växjö – trots att kommunen står för 

hälften av alla jobb i regionen. Tittar vi istället på den privata tjänstesektorn finns 57 procent 

av de jobben i Växjö kommun. Tillsammans med Älmhults kommun står Växjö för 80 procent 

av länets arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn. 

 

 Att ha en hög koncentration av arbeten inom tillverkningssektorn är positivt i den meningen 

att branschen attraherar externt kapital vid exportförsäljning. Dock innebär koncentrationen 

även en hög sårbarhet för konjunkturella nedgångar i viktiga exportländer. Branscher som är 

mer beroende av inhemsk konsumtion tenderar att vara mer motståndskraftiga och inte lika 

konjunkturkänsliga. För länet kan detta, och särskilt för de geografierna med en hög 

koncentrationsgrad inom industrin, resultera i betydande nedgångar under lågkonjunkturer. 

 

 Jämfört med andra regioner hamnar Kronobergs län och övriga Smålandslän långt ner på 

skalan sett till hur kunskapsintensivt näringslivet är. Främst är andelen som arbetar inom 

kunskapsintensiva tjänstenäringar (KIS) lägre än i flera andra regioner. Istället har Kronobergs 

län en hög andel anställda, jämför med riket, inom medelhög- till lågteknologisk tillverkning. 

 

 Kronobergs län har en tydlig näringslivsspecialisering inom bland annat trä- och 

möbelindustrin, maskin- och verkstadsindustrin, handel och logistik samt IT och 

programutveckling.  

 

 Det finns en tydlig könsuppdelning på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar i långt lägre 

utsträckning än män inom den privata sektorn; 2014 var en tredjedel av arbetskraften, 

mellan 20–64 år, inom den privata sektorn i Kronobergs län kvinnor. Jämfört med 2009 var 

detta en ökning med 0,7 procentenheter. Könsgapet har med andra ord minskat, men i en 

långsam takt. I riket var, under 2014, 37 % av de anställda inom den privata sektorn kvinnor. 

                                                           
1 Sysselsättningsstatistiken är från 2016. Den senast tillgängliga statistiken är dock från 2017 men kan ännu inte 
brytas ner på ålder och bransch. När statistiken från 2017 år är fullt tillgänglig kommer rapporten att 
uppdateras med dessa siffror. 
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 Under 2014 var, enligt 60/40 definitionen, fem branscher i Kronobergs län jämställda, i riket 

var det en mer. Av de 15 branscherna hade riket en högre grad av jämställdhet än 

Kronobergs län i 11 av dem. Endast inom branscherna transport, kulturella- och personliga 

tjänster, information- och kommunikation samt finans- och försäkringsverksamhet hade 

Kronobergs län en högre grad av jämställdhet än riket, här definierat som avståndet från en 

50/50 fördelning. 

 

 Totalt har länet, om man räknar med arbetsställen med 0 anställda, 27 800 arbetsställen. 

Utan arbetsställen med 0 anställda minskar siffran till knappt 7 000 arbetsställen. Av 

företagen med 0 anställda i regionen, totalt 20 800, är nästan hälften registrerade inom jord- 

och skogsbruk. Jämfört med riket har länet både en lägre andel anställda inom större- (250+ 

anställda) och mindre (1–9 anställda) arbetsställen. Orsaken till detta är att länet har en hög 

andel anställda inom medelstora företag, här förstått som företag med 10–249 anställda. 

 

 I Kronobergs län är andelen företagare av de sysselsatta 7,7 procent, vilket är något under 

riksgenomsnittet som ligger på 8 procent. Jämfört med övriga län i Sverige ligger Kronoberg 

på en nionde plats. Ser vi till företagsamheten bland länets kommuner är den som högst i 

Tingsryd, Uppvidinge samt Markaryd. Det är inte endast sett till kön som det finns skillnader i 

graden av företagande, utan det finns även skillnader sett till födelseregion. Bland den inrikes 

födda befolkningen i länet är 7,8 procent företagare, för utrikes födda ligger nivån på 7,1 

procent. 

 

 I genomsnitt startade drygt 1052 företag per år i länet under perioden 2015-2017, vilket var 

något under snittet för perioden 2012-2014, då snittet låg på 1123 företag om året. Av de 

företag som startades 2017 hade 32 procent en kvinna som företagsledare. Jämfört med 

andra län hade Kronobergs län, under 2017, den sjätte lägsta etableringsfrekvensen i riket. 

Ser man till hela företagsstocken, och sätter den i relation till antalet invånare, har 

Kronobergs län haft en svagare företagstillväxt än riket under de senaste åren.  

 

 Det råder stora könsskillnader sett till hur stor andel av de sysselsatta som är företagare. I 

länet är 10,5 procent av männen företagare men endast 4,6 procent av kvinnorna. 

Differensen återfinns i samtliga kommuner i länet.  

 

 Totalt exporterar Kronobergs län varor till ett värde av 35 miljarder kronor om året. I relation 

till befolkningen har länet den högsta exportintensiteten i riket, totalt uppgår exporten från 

länet till utlandet till nästan 180 tkr per invånare. Länet har således, mätt i exportvärde, en 

mycket hög internationaliseringsgrad. Av de som är verksamma inom näringslivet i 

Kronobergs län arbetar 24 procent inom ett företag som är utlandsägt. Detta är den tredje 

högsta nivån i riket jämfört med övriga län. 

 

 I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2017 framkommer att 

22 procent av företagen i Kronobergs län har utvecklat och sålt nya produkter. Detta är en 

högre andel än i riket, där nivån lågt på 17 procent. 

 

 Totalt investerade näringslivet i regionen 2012 miljoner kronor i forskning och utveckling 

under 2015. Detta var, i relation till näringslivets BRP, den fjärde högsta nivån i riket. De 
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privata FoU-investeringarna i länet till 3,7 procent av BRP-nivån inom den privata sektorn. I 

riket låg nivån på 3,3 procent. 

 

 I Tillväxtverkets enkätundersökning framkommer att 66,4 procent av företagen i länet vill 

växa, vilket är drygt två procentenheter under riksgenomsnittet och endast den trettonde 

högsta nivån av 21 län. Bryter man ner statistiken blir dock bilden mycket intressant. För ett 

företag kan vilja växa på två olika sätt; antingen genom både omsättning och antal anställda 

eller endast genom att öka omsättningen. Av företagen i länet uppger 29,9 procent att de vill 

växa både genom att anställa och öka omsättningen. Detta är den näst lägsta nivån i riket 

och en betydligt lägre andel än i riket där nivån ligger på 37,6 procent. Men däremot ligger 

Kronobergs län väldigt högt när det gäller andelen företag som endast vill växa genom ökad 

omsättning. På denna fråga svarar 36,5 procent av länets företag ja, vilket är den näst högsta 

nivån i riket och betydligt högre än riksgenomsnittet som ligger på 30,9 procent. 

 

 Kronobergs län har, jämfört med övriga län, en låg andel anställda inom turistsektorn. Totalt 

finns 3,3 procent av arbetstillfällena i länet inom sektorn, att jämföra med riket där andelen 

uppgår till 4,8 procent. Dock har sektorn i länet en mycket god tillväxt. Jämfört med riket 

hade länet en högre jobbtillväxt inom sektorn mellan 2007–2016 och den fjärde högsta 

tillväxten jämfört med övriga regioner. Antalet gästnätter i länet ökade med 40 procent 

mellan 2008-2017, vilket var den näst högsta ökningen i riket.  

 

 Över tid har Kronobergs län haft en god konkurrenskraft sett till hur många jobb som har 

skapats i regionen. Efter nittiotalskrisen, som nådde sin botten 1993, hade länet en mycket 

god återhämtning. Mellan 1993–2007 ökade antalet jobb i regionen med 17,8 procent. Detta 

var något över riksgenomsnittet, som under samma period låg på 16,6 procent. I relation till 

andra län hade Kronoberg den sjunde högsta tillväxten i riket. Endast storstadslänen, 

Hallands- och Jönköpings län hade en högre tillväxt under denna period. 

 

 Totalt stod Kronobergs län för 2,2 procent av jobbtillväxten i riket mellan 1993–2007. Inom 

Kronobergs län stod Växjö kommun för 54,4 procent av jobbtillväxten under samma period, 

Älmhult för 16,2 procent och Ljungby för 9,5 procent. Övriga kommuner stod således för 20 

procent av jobbtillväxten, vilket är ett starkt resultat i relation till jämförbara kommuner. 

Endast Lessebo kommun hade negativ utveckling under denna period, till stor del som en 

följd av färre anställda inom glasindustrin och neddragningar på pappersbruket. På nationell 

nivå stod storstadslänen för 68,9 procent av jobbtillväxten under denna period. 

 

 Totalt har jobbtillväxten i länet mellan 2007–2016 varit 1,7 procent, vilket är den trettonde 

högsta tillväxten i riket, I riket låg tillväxten under denna tidsperiod på 7,3 procent. Även om 

vi ser till perioden 2009–2016, som endast inkluderar själva återhämtningsperioden sedan 

finanskrisen, hamnar länet på trettonde plats. Först 2016 var länet tillbaka på lika många 

anställda som under 2007. 

 

 Mellan 2007–2016 stod storstadslänen för 82 procent av jobbtillväxten i Sverige och 

Kronobergs län för endast 0,5 procent. Vid utgången av 2016 var det fortfarande sex län som 

inte hade lika många jobb som under 2007. 

 

 Mellan 2007–2016 är det endast Älmhults- och Växjö kommun som har haft en jobbtillväxt. I 

övriga kommuner var antalet jobb 2016 färre än 2007. Totalt sett stod Växjö för 78 procent 
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av jobbtillväxten i länet under denna period och Älmhults kommun för resterande 22 

procent. I kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge samt Lessebo minskade 

antalet arbetstillfällen med fem procent eller mer mellan 2007–2016. Under samma tid 

uppgick tillväxten i Älmhults kommun till 9,2 procent och i Växjö kommun till 7,3 procent – i 

riket låg tillväxten under denna period på 7,3 procent. 

 

 Mellan 2007–2016 minskade antalet anställda inom tillverkningssektorn i Kronobergs län 

med drygt 5 200 personer, en nedgång på 24 procent. I riket var nedgången 22 procent. 

Detta innebär att tillverkningssektorn stått för mer än 80 procent av jobbminskningen i länet 

under perioden. Övriga branscher som har utvecklats negativt, sett till antal anställda, är 

jord- och skogsbruk samt finans- och försäkring. Att länet trots allt haft en jobbtillväxt under 

perioden beror på tillväxten, i rangordning, inom företagstjänster, vård- och omsorg, 

utbildning, handel, information och kommunikation, hotell och restaurang, byggverksamhet, 

fastighetstjänster samt personliga tjänster. 

 

 Ser vi till arbetsmarknadsregionerna i Kronobergs län har Växjö- och Älmhults 

arbetsmarknadsregioner haft en jobbtillväxt mellan 2007-2016 medan Ljungby 

arbetsmarknadsregion har haft en jobbminskning. 

 

 Kronobergs län har det femte högsta BRP/invånare i Sverige jämfört med övriga län. Totalt 

ligger länets bruttoregionprodukt på 413 tkr per invånare. Mellan 2007-2016 hade 

Kronobergs län den fjärde högsta ekonomiska tillväxten jämfört med andra län. Under 

samma tid ökade även produktiviteten kraftigt i länet, delvis som en följd av att 

jobbtillväxten i länet inte höll samma takt som den ekonomiska tillväxten. Detta antyder att 

länet genomgått en rationaliseringsprocess, framförallt inom industrisektorn. Under 2016 

producerade sektorn samma värde som före finanskrisen, fastän antalet anställda inom den 

minskat med drygt 5 000 personer under perioden.  
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
 

 Det finns en matchningsproblematik i länet. Sedan finanskrisen har arbetsgivarnas 

efterfrågan ökat starkt. Samtidigt har arbetskraftsutbudet ökat men fortfarande ligger 

arbetslösheten på förhållandevis höga nivåer. Hälften av de privata arbetsgivarna i länet och 

70 procent av de offentliga uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens och tillsätta 

utlysta tjänster.  

 

 I Kronobergs län har 22,5 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning på minst tre 

år, vilket är under riksgenomsnittet som ligger på 27 procent. Jämfört med övriga regioner i 

Sverige har Kronobergs län den åttonde högsta utbildningsnivån.  

 

 Inom Kronobergs län är utbildningsnivån i de olika kommunerna ytterst olikartad. I Växjö 

kommun har 30 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning som är längre än tre 

år. Detta är en dubbelt så hög andel som i länets mindre kommuner och långt över nivån i 

Ljungby kommun där andelen uppgår till 16,5 procent. I Älmhults kommun har 22,1 procent 

av befolkningen en eftergymnasial utbildningsnivå längre än tre år. 

 

 En gymnasial utbildning är en viktig förutsättning för att kunna inträda på den regionala 

arbetsmarknaden. Av länets elever, exklusive introduktionsprogrammen, som påbörjar en 

gymnasial utbildning avklarar 79 procent av dem utbildningen inom tre år, vilket är något 

över riksgenomsnittet. Om vi även inkluderar elever som påbörjar ett introduktionsprogram 

är genomströmningsfrekvensen endast 67 procent. 

 

 Andelen elever som efter gymnasial examen väljer att studera på högskola är lägre i 

Kronobergs län än i riket. Under 2017 uppgick andelen i länet till 36 procent och i riket till 40 

procent. I kommunerna var skillnaderna betydande. I Älmhults kommun var 

övergångsfrekvensen som högst och låg på 46 procent, att jämföra med Markaryds kommun 

där den var som lägst och låg på 24 procent.  

 

 Totalt saknar 17,4 procent av ungdomarna i länet mellan 25–29 år en treårig gymnasial 

utbildning, i faktiska tal innebär detta 2400 personer. Hälften av denna grupp är födda i 

Sverige och hälften i utlandet. Andelen män som saknar en treårig gymnasial utbildning är 

högre än andelen kvinnor.  

 

 I Kronobergs län har 28,4 procent av kvinnorna eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. 

För männen uppgår andelen endast till 17,2 procent. Över tid har könsskillnaderna ökat. I 

början av nittiotalet var det faktiskt fler män än kvinnor som hade minst en treårig 

eftergymnasial utbildning. Differensen i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är inte unikt 

för Kronobergs län utan förhållandet är likadant i riket. Dock är skillnaden något större i 

Kronobergs län. 

 

 Även när vi ser till yngre åldersgrupper är andelen högutbildade kvinnor mycket högre än 

andelen högutbildade män. Av kvinnorna i länet mellan 30–34 år har 35 procent en minst 

treårig gymnasial utbildning, för männen ligger andelen på 20 procent. Differensen är som 

högst i Tingsryds kommun där den ligger på 21 procentenheter. 
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 På gymnasial nivå är skillnaderna i utbildningsval tämligen omfattande. Av de som studerar 

vård- och omsorgsutbildning i länet är 85 procent kvinnor. Balansen är något jämnare när vi 

ser till barn- och fritidsprogrammet där andelen kvinnor uppgår till 64 procent. När det gäller 

de högskoleinriktade programmen är könsrepresentation i princip helt jämn. Men när det 

gäller teknik-, fordons-, bygg- och elprogrammet är andelen män bland eleverna 80 procent 

eller fler. På högskolenivå följer fördelningen samma mönster. Ungefär 80 procent av 

befolkningen i länet med en eftergymnasial utbildning inom vård- och omsorg är kvinnor. Det 

motsatta förhållandet gäller när vi tittar på fördelningen inom tekniska utbildningar. 

 

 Totalt har 22 procent av de utlandsfödda i länet en eftergymnasial utbildning på tre år eller 

mer, vilket är samma nivå som för inrikes födda. Andelen högutbildade bland utlandsfödda 

kvinnor är dock något lägre jämfört med inrikes födda kvinnor. När det gäller männen är 

situationen omvänd.  

 

 Totalt saknar 20 procent av de utlandsfödda i länet en minst tvåårig gymnasial utbildning, 

varav 12 procent har en utbildning som är kortare än nio år. Bland inrikes födda saknar 11 

procent en gymnasial utbildning, varav endast en procent har en utbildning som är kortare 

än nio år.  

 

 Endast 4,8 procent av jobben i länet är så kallade ”enkla jobb” utan krav på formell 

utbildning. Detta är något under riksgenomsnittet där andelen ligger på 5,3 procent. Ungefär 

en tredjedel av jobben i länet kräver en eftergymnasial utbildning. Det innebär att 

majoriteten av jobben har gymnasiala utbildningskrav. 

 

 Kronobergs län har en hög självförsörjningsgrad sett till hur många arbeten det finns i 

förhållande till antalet invånare i arbetsför ålder. Jämfört med övriga län är det endast i 

Stockholms län där det går färre antal invånare per arbetstillfälle. Detta är både positivt och 

negativt. Å ena sidan innebär detta goda arbetsmöjligheter för invånarna i länet, å andra 

sidan innebär det att befolkningen skulle kunna vara större och att arbetsgivarna kan ha 

svårt att hitta kompetens. 

 

 I riket ligger sysselsättningsgraden på 78,6 procent, vilket är något under nivån i Kronobergs 

län där den uppgår till 79,4 procent. I fyra av länets kommuner är sysselsättningsgraden över 

80 procent, vilket relativt sett är en mycket hög nivå. Totalt har fem av länets kommuner en 

högre sysselsättningsgrad än riket. Även Växjö kommun har detta om man tar hänsyn till att 

en relativt stor andel av befolkningen är studenter. Främst är det Markaryds- och Lessebo 

kommun som avviker, i negativ bemärkelse, från riksgenomsnittet. 

 

 I riket som helhet har inrikes födda en sysselsättningsgrad på 83,9 procent och för utrikes 

födda är den 60,6 procent, en differens på 23,3 procentenheter. Ur ett europeiskt perspektiv 

är detta ett stort gap. I Kronobergs län är gapet än större och uppgår till 29,1 

procentenheter, vilket är den tionde högsta differensen jämfört med andra län. Personer 

boendes i Kronobergs län och som är födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 86,1 

procent, den tredje högsta nivån i riket. För utlandsfödda boendes i länet är 

sysselsättningsgraden 57 procent, vilket är den tionde högsta nivån i riket. Man kan därför 

med fog säga att arbetsmarknaden i Kronobergs län till viss del är tudelad. 
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 Utbildningsnivån har stor betydelse för sysselsättningsgraden. I Kronobergs län uppgår 

sysselsättningsgraden för personer med endast en förgymnasial utbildning till 59,4 procent. 

För personer med en gymnasial utbildning ligger nivån på 84,8 procent och för 

eftergymnasialt utbildade på 82,4 procent. Att ha en gymnasial utbildning är således av 

mycket stor betydelse för att kunna komma in på länets arbetsmarknad. 

 

 I riket uppgår sysselsättningsgraden för kvinnor till 77,7 procent, vilket är något lägre än i 

Kronobergs län där den ligger på 78,1 procent. Jämfört med andra län är detta den elfte 

högsta nivån i riket. I riket ligger är sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män 1,8 

procentenheter. I Kronobergs län är det mer omfattande och ligger på 2,4 procentenheter. 

Av männen i länet är 80,5 procent i sysselsättning, vilket är den åttonde högsta nivån i riket. I 

länet är könsgapet, jämfört med inrikes födda, större för utlandsfödda. För utlandsfödda 

uppgår könsgapet till 4,4 procentenheter och för inrikes födda till 1,6 procentenheter. 

Sysselsättningsgapet är även större mellan inrikes- och utrikes kvinnor (30,6 procentenheter) 

än vad det är för männen (27,8 procentenheter). 

 

 Finanskrisen drabbade Kronobergs län hårt och samtidigt har länet haft en relativt stor 

befolkningsökning. Detta har fått som konsekvens att länets sysselsättningsgrad minskat 

jämfört med 2007. Innan finanskrisen låg sysselsättningsgraden i länet på 81,9 procent. 

Sedan föll den drastiskt, när finanskrisens effekter slog igenom och föll till 77,6 procent. 

Återhämtningen var sedan långsam. Vid tiden för den senaste mätningen låg 

sysselsättningsgraden i länet på 79,3 procent. Jämfört med tiden före krisen är detta en 

nedgång på 2,6 procentenheter, vilket är en av de största minskningarna i Sverige. Fortsatt 

har länet en högre sysselsättningsgrad än riket.  

 

 Om vi bryter ner utvecklingen på inrikes- och utrikes födda framkommer att andelen inrikes 

födda i sysselsättning faktiskt ökade mellan 2007–2016, från 85,8 procent till 86,1 procent. 

För utlandsfödda har sysselsättningsgraden under samma period dock minskat från 60,5 

procent till 57 procent.  

 

 Mellan 2007–2016 stod utlandsfödda för hela arbetskraftstillväxten i länet. Samtidigt 

minskade antalet inrikes födda personer i arbetsför ålder. Att sysselsättningsgraden för 

inrikes födda ökat under perioden beror på att antalet personer i gruppen totalt minskat mer 

än antalet sysselsatta. Anledningen till att sysselsättningsgraden för utlandsfödda minskade 

under perioden beror på att antalet personer i arbetsför ålder i denna grupp ökade mer än 

antalet sysselsatta. Men i faktiska tal ökade antalet sysselsatta födda i utlandet. Med andra 

ord har utlandsfödda stått för både jobb- och befolkningstillväxten i länet under de senaste 

åren. 

 

 Anledningen till att sysselsättningsgraden i länet minskat mellan 2007–2016 är att antalet 

personer i arbetsför ålder ökat mer än antalet personer i sysselsättning. I faktiska tal är 

antalet personer boende i länet med ett jobb fler än 2007. Men i relation till hur många som 

bor i länet och som är i arbetsför ålder är andelen lägre. Konsekvensen av en sådan 

utveckling är att befolkningstillväxten riskerar att bli temporär. Om de som flyttar till länet 

inte får ett arbete är det troligt att incitamenten att flytta till en annan region ökar. Detta 

skulle kunna leda till att sysselsättningsgraden i länet ökar, men grunden till ökningen skulle 

vara en minskande befolkning i arbetsför ålder. 
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 Kunskapsintensiteten på länets arbetsmarknad ökar i hög takt. Drygt 35 procent av de som är 

mellan 30-34 år och som arbetar i näringslivet har en eftergymnasial utbildning på mer än tre 

år. Jämfört med personer mellan 60-64 år är detta en 70 procent högre andel. 

Kunskapsökningen ligger på samma nivå även inom tillverkningssektorn, där nyanställningar 

tenderar att ha högre utbildning än de som går i pension. 

Folkhälsa och socioekonomi 
 Medellivslängden i Kronobergs län är högre än i riket både sett till kvinnor och män. För 

männen i Kronoberg uppgår den till 81,4 år och för kvinnorna till 84,8 år. Jämfört med andra 

län har männen i Kronobergs län den näst högsta medellivslängden och kvinnorna den 

högsta.  

 

 I Kronobergs län var det vid den senaste undersökningen (2014) 74 procent i den vuxna 

befolkningen (16–84 år) som hade en god eller mycket god hälsa. Den självskattade hälsan är 

något högre bland män än kvinnor i samtliga åldersgrupper. Den är även högre, både bland 

kvinnor och män, i de yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre åldersgrupperna. 

 

 I länet finns det även socioekonomiska och geografiska skillnader i självskattad hälsa. Bland 

personer med eftergymnasial utbildning uppgav 83 procent att deras allmänna hälsotillstånd 

var bra eller mycket bra, jämfört med 75 procent bland personer med gymnasial utbildning. I 

gruppen med förgymnasial utbildning var andelen lägst, 64 procent. 

 

 Inom Kronobergs län skiljer sig den självskattade hälsan åt mellan kommunerna, omkring tio 

procentenheter mellan kommunerna med högst respektive lägst andel som har en bra eller 

mycket bra hälsa, både bland kvinnor (Växjö 74,7 % resp. Lessebo 65,4 %) och män (Växjö 

80,1 % resp. Lessebo 69,4 %). 

 

 För den vuxna befolkningen (16–84 år) i Kronoberg upplever kvinnor på flera sätt en sämre 

psykisk hälsa än män. Detta är särskilt framträdande för psykosomatiska besvär som ängslan, 

oro eller ångest, sömnsvårigheter och stress. Kvinnorna i länet upplever även mer av dessa 

besvär jämfört med riket som helhet. 

 

 Sett över tid har ett nedsatt psykiskt välbefinnande minskat bland Kronobergarna generellt 

sett. Från 15,7 till 11 procent bland männen och 20 till 17 procent bland kvinnorna. Jämfört 

med riket är det för både män och kvinnor i Kronobergs län en något lägre andel med nedsatt 

psykiskt välbefinnande 

 

 Kvinnor upplever i högre grad ett nedsatt psykiskt välbefinnande än män i samtliga 

åldersgrupper, även om könsskillnaderna minskar i de äldre åldersgrupperna. Mest 

utmärkande är unga kvinnor i åldern 16–29 år, där det är en tredjedel som har ett nedsatt 

psykiskt välbefinnande, jämfört med 14 procent av männen i samma åldersgrupp. 

 

 För den vuxna befolkningen (16–84 år) i Kronoberg har graden av tillit till andra varit stabil 

mellan åren 2004–2014. Jämfört med riket så är det färre i Kronoberg som anger att de har 

svårt att lita på andra, 23 procent jämfört med 28 procent i riket som helhet. Det finns 

däremot tydliga skillnader i länet utifrån faktorer som ålder, geografi och utbildningsnivå. 

Sett över tid så har tilliten systematiskt varit lägre bland unga vuxna (16–29 år) jämfört med 

äldre åldersgrupper, omkring 60 procent jämfört med 80 procent. 
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 Ohälsotalet i Kronobergs län ligger på, för kvinnor och män, 29,1 dagar per år och invånare i 

arbetsför ålder. Detta är något över riksgenomsnittet som ligger på 28,1 dagar. Jämfört med 

övriga regioner har länet det sjätte lägsta ohälsotalet i riket. 

 

 I riket är ohälsotalet för män 22,2 och för kvinnor 34,2, en skillnad på tio dagar om året. I 

Kronobergs län uppgår könsdifferensen till 14,1 dagar per år, vilket är den elfte högsta 

differensen i riket. 

 

 I Tingsryds kommun, som har det högsta ohälsotalet bland regionens kommuner, uppgår 

talet till 36,4 dagar, vilket är 11,7 fler dagar om året jämfört med Älmhults kommun som har 

den lägsta nivån i regionen. Av kommunerna i länet är det endast Älmhults- och Växjö 

kommun som ligger under riksgenomsnittet. Könsdifferensen, sett till ohälsotalet, är högre 

än i riket i samtliga av länets kommuner förutom i Alvesta och Växjö.  

 

 Under den senaste femårsperioden ökade antalet ohälsodagar i länet med 2,6 dagar, vilket är 

en dubbelt så stor ökning jämfört med riket där den under samma tid låg på 1,1 dagar. Under 

2012 och 2013 hade länet ett lägre ohälsotal än riksgenomsnittet. Men sedan 2014 är det 

något högre än i riket. Framförallt beror det på att antalet ohälsodagar för kvinnor har ökat 

mer i Kronobergs län än i riket. 

 

 I Kronobergs län är medianinkomsten, för kvinnor och män, 300 tkr om året. Detta är 5,5 tkr 

under riksgenomsnittet. I relation till övriga län har Kronoberg den elfte högsta inkomstnivån 

i Sverige. Bland länets kommuner har invånarna i Älmhults kommun den högsta 

medianinkomsten på drygt 320 tkr, vilket är i nivå med Stockholms län. Mellan Älmhults 

kommun och Lessebo kommun, som har den lägsta medianinkomsten i länet, skiljer det hela 

48,7 tkr om året.    

 

 Det råder stora skillnader mellan hur mycket kvinnor och män tjänar. I riket har männen en 

medianinkomst på 337 tkr, vilket är 59,2 tkr mer än kvinnornas medianinkomst. I procent 

tjänar kvinnorna således 82,4 procent av vad männen gör. I Kronobergs län är 

könsskillnaderna större än i riket. Medianinkomsten för kvinnor är 267 tkr, vilket är 66,7 tkr 

lägre än männens som ligger på 333,7 tkr om året. Jämfört med övriga län i riket har 

Kronoberg den tredje största inkomstskillnaden mellan kvinnor och män. Totalt tjänar 

kvinnorna i länet 80 procent av vad männen gör. 
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Tillgänglighet, attraktivitet och miljö 

Markanvändning, infrastruktur och ortsstrukturer 
Kronobergs län ligger centralt beläget i södra Sverige. Det bor 197 5192 invånare i länet och 

befolkningstätheten uppgår till 23,4 invånare per kvadratkilometer. Jämfört med andra län i de södra 

delarna av Sverige har länet en låg befolkningstäthet, endast Kalmar län har en lägre. Endast 4,3 av 

länets landyta är täckt av bebyggelse. Skogen tar desto mer plats och täcker mer än 80 procent av 

landytan i länet. Detta gör länet till ett av de mest skogsbetäckta i Sverige och skogen har en stor 

betydelse för länet som rekreationsyta och råvara. Andelen betes- och åkermark av länsytan (8,3 

procent) är dock låg i jämförelse med andra län i de södra delarna av Sverige. 

 

Karta 1: Folkmängd i tätorter (2017) och invånare per kvadratkilometer i kommuner (2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Länet har grannar i alla väderstreck och samtliga åtta kommuner inom länet gränsar till ett annat län, 

vilket resulterar i det finns flera funktionella områden som är länsövergripande. I de norra delarna av 

länet finns det starka relationer med Jönköpings län. I de södra delarna av länet finns en dragning mot 

Skåne- och Blekinge län. Markaryds kommun, som gränsar mot både Hallands- och Skåne län, har 

starka kopplingar både söder- och västerut. Exempelvis har befolkningen i Markaryd närmare till 

Halmstad än till Växjö. Det finns förstås ett flertal andra interregionala samband som vi studerar 

närmre under avsnittet som handlar om pendling och arbetsmarknadsregioner. Men vi vill redan här 

poängtera att den funktionella geografin är någonting annat än den administrativa och att olika delar 

                                                           
2 Befolkningsstatistiken som vi använder i rapporten är från 2017-12-31 om inget annat anges.  
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av länet ingår i olika sådana samband. Kronobergs län är med andra ord i högsta grad beroende av sina 

grannar. 

Kartan ovanför visar att de sydöstra delarna av Sverige är relativt glesa, åtminstone sett till att regionen 

ligger i de södra delarna av Sverige. Regionstäderna Växjö, Kalmar samt Karlskrona sticker ut genom 

att ha en relativt sett hög befolkningstäthet. I övrigt är befolkningstätheten låg, särskilt jämfört med 

väst- och sydkusten. De närmaste större städerna, eller tillväxtmotorerna, till länet är Kalmar, 

Karlskrona, Jönköping, Halmstad, Lund samt Malmö. Restiden till dessa städer, med utgångpunkt från 

Växjö, är i samtliga fall över en timme. Som längst är restiden till Halmstad och som lägst till Kalmar. 

Inom länet, med utgångspunkt från centralorterna, är det endast Markaryd som har en annan större 

stad än Växjö som närmaste större stad. 

Växjö är länets största stad och den största staden i sydöstra Sverige. I Växjö kommun bor 46 procent 

av länets invånare vilket innebär att länet har en monocentrisk struktur jämfört med exempelvis Skåne- 

och Kalmar län. En anledning till den höga koncentrationen till Växjö är att länet har flera mindre 

tätorter och relativt få medelstora samhällen. Förutom Växjö tätort är det endast tätorterna Ljungby- 

och Älmhult som har ett invånarantal som överstiger 10 000 invånare.  

Ett sätt att beskriva tätortsstrukturen i en region är att använda den så kallade Rank-Size regeln. Rank-

Size regeln säger att den näst största staden inom en geografisk yta har ungefär hälften av 

invånarantalet av den största staden, medan den tredje största har ungefär en tredjedel av 

invånarantalet av den största staden o.s.v. Ser vi på Sverige som helhet stämmer denna tumregel 

relativt väl, exempelvis sett till de tre största städerna. I Kronobergs län följer inte ortstrukturen denna 

logik. Den näst största staden Ljungby (16 000 invånare) har endast 24 procent av Växjös invånarantal 

(67 000) och i Älmhult som är länets tredje största stad (10 000 invånare) uppgår andelen endast till 

15 procent. Den monocentriska strukturen i Kronobergs län är med andra ord relativt stark.  
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Karta 2: Folkmängd per kilometerruta (2017), Kronobergs län. Källa: SCB/MONA och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Kronobergs län genomkorsas av två större järnvägsdragningar. Den södra stambanan har 

järnvägsstopp i Alvesta och Älmhult och förbinder länet med Köpenhamn och Stockholm. Kust-till-kust-

banan – som går mellan Kalmar i öst och Göteborg i väst – går genom Växjö och förbinder staden, via 

Alvesta, med södra stambanan. Alvesta är med andra ord en viktig knutpunkt för länet. I den sydvästra 

delen av länet är Markaryd anslutet till stambanan genom Markarydsbanan, som idag har persontrafik 

mellan Markaryd och Hässleholm. I övrigt trafikeras sträckan främst av godstrafik. Södra stambanan är 

den mest trafikerade tågsträckan i länet, både sett till antalet avgångar och antalet resenärer.  

De senaste åren har fler orter i länet blivit uppkopplade till tågnätet genom det så kallade Krösatåget, 

som kompletterar Öresundstågen. Öresundstågen stannar i Lessebo, Hovmantorp, Växjö, Alvesta samt 

Älmhult. Krösatågen stannar i Växjö, Gemla, Alvesta, Diö, Vislanda, Älmhult, Moheda samt Lammhult. 

Utbyggnaden av tågtrafiken i länet har ökat potentialen för ett ökat kollektivtrafikresande och för en 

utvidgning av de lokala arbetsmarknadsregionerna. De nya tågorterna har genom den ökade 

tillgängligheten dels fått ökade möjligheter att utveckla boendeattraktiviteten, dels att tillgodose den 

lokala kompetensförsörjningen.  

Det går flertalet riksvägar genom länet och de flesta av dem möts i Växjö, vilket gör att språkstrukturen 

i länet får ett radiellt mönster. Länet har endast en europaväg, E4:an, som går genom de västra delarna 

av länet och som binder samman Markaryd och Ljungby med Skåne- och Jönköpings län. E4:an mellan 

Markaryd-Ljungby och 25:an mellan Alvesta-Växjö är de mest trafikerade sträckorna i Kronobergs län. 

E4:an genom länet är dock den vägsträcka som har de högsta volymerna av tung trafik. Övriga 

vägsträckor med ett högt trafikflöde i länet är väg 23 mellan Älmhult och Växjö, väg 27 mellan Tingsryd 

och Växjö, väg 37 mellan Växjö och Braås samt väg 25 mellan Växjö och Lessebo.  
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Till stora delar är länets befolkning koncentrerad runt de större stråken. Under 2015 bodde nästan tre 

fjärdedelar av länets befolkning inom 2,5 kilometer från någon av de större vägarna. I sig är detta 

ingenting konstigt då samtliga större tätorter i länet är lokaliserade i anslutning till någon av de större 

vägarna och det är främst här befolkningskoncentrationerna finns. Det mest välbefolkade stråket är 

väg 25 mellan Ljungby-Växjö, vilket beror på att sträckan inkluderar tre större tätorter (Ljungby, Alvesta 

och Växjö). Genom att studera kartan här ovanför ser vi att det finns en befolkningskoncentration av 

länets invånare till Växjö och Alvesta med omnejd. Inom en radie på två mil runt Växjö centralort bor 

nästan hälften av länets invånare.  

Det näst mest välbefolkade stråket är väg 23 mellan Älmhult och Växjö. Sedan följer, sett till folkmängd, 

stråken väg 27 mellan Tingsryd-Växjö samt väg 25 mellan Lessebo-Växjö. Folkmängden utmed väg 37 

är lägre som en följd av att Rottne hamnar en bit utanför den stråkdefinition vi använder i denna 

rapport. Även sträckan mellan Markaryd-Ljungby, som går längs med E4:an, är förhållandevis 

välbefolkad som en följd av att den går genom flertalet tätorter.  

Ett annat sätt att beskriva befolkningsstrukturen i länet är att se till hur stor andel av befolkningen som 

bor i en tätort. Den vanliga definitionen av tätort, och som SCB använder, är ett samhälle med 

sammanhängande bebyggelse och med minst 200 invånare. Givet denna definition bor 78,6 procent 

av invånarna i länet i en tätort och 21,4 procent bor utanför tätort. Mellan 1970–2017 har andelen av 

länets befolkning som bor i en tätort ökat med 9,5 procentenheter. Att studera boende i- och utanför 

tätort, enligt SCB:s breda tätortsdefinition, ger oss endast en väldigt generaliserad bild av länets 

boendestruktur. Nedanför följer därför en mer förfinad beskrivning över befolkningsfördelningen 

mellan stad och land i länet. 

För att få en finare indelning av olika slags landsbygder har vi delat in länet i olika områden beroende 

på hur lång körtid de har till närmaste stad. I sammanhanget använder vi en generös definition av vad 

en stad är; den ska ha minst 2 000 invånare. Definitionen är dock betydligt mer avgränsad än SCB:s 

tätortsdefinition. Anledningen till att vi har valt denna definition är att vi bedömer att en tätort med 

minst 2 000 invånare kan erbjuda omlandet ett förhållandevis brett serviceutbud och en någorlunda 

stor arbetsmarknad. Vi menar även att ju större staden är, desto högre är den generella 

tillgängligheten för omlandet sett till service- och arbetsutbud. Landsbygd som ligger i direkt anslutning 

till en stad, om än en liten sådan, antas här ha andra förutsättningar än landsbygd som har längre till 

en stad. Landsbygdsområden med långt avstånd till närmaste stad är troligen mer beroende av en egen 

arbetsmarknad och ett eget serviceutbud och därför mer sårbara. 
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Karta 3: Körtider till närmaste tätort (2017), Kronobergs län. Källa: Trafikverket, SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

När vi använder vår indelning framkommer att 71 procent av länets befolkning har max 10 minuter till 

en stad med minst 2 000 invånare. Med andra ord bor drygt sju av tio personer i Kronobergs län i en 

stad eller inom dess närmaste influensområde. 22 procent av befolkningen har 10–20 minuter till den 

närmaste staden. Även detta avstånd är i viss mån stadsnära landsbygd utifrån den definition vi 

använder här. Totalt bor således 93 procent av länets befolkning i en stad eller i ett område med 

mindre än 20 minuters körtid till närmaste stad. De mest glesa områdena i länet återfinns i länets 

östligaste och västligaste punkter, i kommunerna Uppvidinge och Ljungby. Här finns ett antal mindre 

områden där invånarna har mer än 30 minuter till närmaste stad. Totalt har endast en procent av 

länets befolkning mer än 30 minuter till närmaste stad. Sex procent av befolkningen har 20–30 minuter 

till närmaste stad. Av kommunerna är det, med inbördes rangordning, Uppvidinge, Ljungby, Tingsryd 

samt Alvesta som har den högsta andelen invånare (8–18 procent) med 20 minuter eller mer till en 

stad.  
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Karta 4: Tillgänglighetsindex. Källa: Tillväxtverket 

 

Diagram 1: Andel av befolkningen utifrån tillgänglighetsklass (2017). Källa: Tillväxtverket, SCB/MONA och egna 
bearbetningar av Regioner Kronoberg 

Tillväxtverket har tagit fram en modell för att mäta tillgängligheten i olika delar av Sverige. Fördelen 

med modellen är att den har skapats utifrån 250-metersrutor och ger en högupplöst bild över 

tillgängligheten i olika delar av Sverige. Till skillnad från den metod vi använde tidigare i detta avsnitt 

tar modellen hänsyn till hur stor staden är som det aktuella området har tillgänglighet till. Avståndet 

till varje tätortsstorlek beräknas och indexeras utifrån avståndet till tätorten. Ju närmare ett område 

ligger en stad med en större befolkningsstorlek desto högre indexvärde. De tätortsstorlekar som 

används i modellen är tätorter med minst 200, minst 1 000, minst 3 000, minst 30 000 samt minst 

60 000 invånare. Med tillgänglighet avses körtid med bil på farbara vägar. Fördelen med denna metod 

är att den ger en än mer nyanserad bild av tillgängligheten givet att den värderar tätortsstorlekarna 

olika. Grundantagandet för modellen är att ju större stad ett område har tillgång till, desto större är 

tillgången på olika sorters arbeten och serviceinrättningar. 

Kartan ovanför visar att det endast är i Kronobergs län i sydöstra Sverige som det finns områden med 

en mycket hög tillgänglighet. Detta som en följd av att Växjö är den enda stad i regionen med över 
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60 000 invånare. Området som bedöms att ha en mycket hög tillgänglighet sträcker sig till Rottne och 

Moheda i norr, till Hjortsberga i väster, till Ingelstad i söder samt till Furuby i öster. Totalt omfattar 

området 47 procent av länets befolkning. Totalt bor 38 procent av länets befolkning i ett område med 

hög tillgänglighet, som är den näst högsta tillgänglighetsklassen enligt Tillväxtverkets modell. Bland 

annat har invånarna i Ljungby, Älmhult, Tingsryd, Lammhult, Markaryd samt Lessebo en hög 

tillgänglighet. Detta innebär att 85 procent av befolkningen i länet bor i ett område med hög- eller 

mycket hög tillgänglighet.  

Ungefär 14 procent av länets befolkning bor i områden med en ”mellan”-tillgänglighet. I kommunerna 

Uppvidinge, Markaryd samt Tingsryd bor mellan 40–49 procent i ett sådant område. I Ljungby-, 

Älmhult- samt Lessebo kommun uppgår nivån till mellan 22–24 procent. Endast en procent av 

invånarna i länet har en låg tillgänglighet enligt denna modell och de bor i länets västligaste- respektive 

östligaste delar. 

I detta avsnitt har vi tidigare diskuterat fysisk tillgänglighet. En annan slags tillgänglighet är den digitala, 

vars betydelse successivt ökat över tid. Digital tillgänglighet, i form av en snabb och stabil 

internetanslutning, är viktig för att kunna ta del av offentliga e-tjänster och i allmänhet kunna sköta 

vardagliga sysslor i ett allt mer digitaliserat samhälle. Med en stabil uppkoppling ökar även 

möjligheterna till att arbeta på distans och att bedriva näringsverksamhet även i glesare delar av länet 

– en god digital infrastruktur kan överbrygga fysiska avstånd och frigöra potential i områden som 

annars hade haft svårt att hävda sig på en global marknad. 

 

Diagram 2: Andel av hushållen med tillgång till höghastighetsbredband (2017). Källa: PTS och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Nästan två tredjedelar av länets hushåll har tillgång3 till en fiberanslutning. Detta är något under 

riksgenomsnittet som ligger på 72 procent och plats 15 av 21 i relation till övriga län. Länet har dock 

en god digital tillgänglighet för områden utanför en tätort. Totalt har 44 procent av hushållen utanför 

en tätort tillgång till fiberanslutning, vilket är den fjärde högsta nivån i landet. I riket ligger nivån på 31 

procent. I länets tätorter uppgår nivån till 69 procent av hushållen, vilket är under riksgenomsnittet 

som ligger på 83 procent.  

Av kommunerna i länet är bredbandstillgången som högst i Växjö kommun där drygt tre fjärdedelar av 

hushållen har tillgång till en fiberanslutning. Detta är den enda kommunen i länet som ligger över 

riksgenomsnittet. I kommunerna Älmhult och Ljungby har runt 60 procent av hushållen tillgång till 

fiber. I länets fyra mindre kommuner, sett till folkmängd, inklusive Alvesta, ligger nivån på mellan 45–

53 procent. I sex av länets åtta kommuner är andelen hushåll utanför tätort med fiberanslutning över 

riksgenomsnittet, endast i Lessebo- och Markaryds kommun är andelen lägre. 

Tillgång till offentlig och kommersiell service 
Service är ett brett begrepp och inkluderar allt från specialisttjänster till vardagliga tjänster som tillgång 

till en livsmedelsbutik. I denna rapport har vi ingen ambition att göra någon fördjupning i själva 

begreppet service eller vad som är tillräckligt god service. I viss mån är vad som är tillräckligt god service 

en subjektiv fråga. Region Kronoberg har idag heller inga fasta kriterier för vad som räknas som ”god” 

alternativt ”mindre god” servicetillgång. Kartorna som redovisas i detta avsnitt visar tillgången till 

förhållandevis grundläggande servicetjänster, exempelvis livsmedelsbutiker och vårdcentraler. 

Service dyker ofta upp som en faktor när man diskuterar attraktivitet. Utan servicetillgång blir 

attraktiviteten svag och det blir svårt att locka nya invånare. Med minskad service riskerar en negativ 

spiral att uppkomma – utan ett stabilt befolkningsunderlag försämras chanserna för olika 

serviceinrättningarna att kunna operera på platsen.  

Det finns flera studier som diskuterar vad som gör en plats attraktiv och vilken betydelse service har 

för attraktiviteten. Tillväxtanalys menar att vardaglig service, som förskolor och livsmedelsbutiker, i 

regel behöver ligga förhållandevis nära boendeplatsen. Med andra ord är vissa tjänster i behov av att 

vara ”platsbundna”. Andra tjänster behöver däremot med nödvändighet inte finnas på den specifika 

platsen man flyttar till. Exempelvis kan det räcka med tillgång till nöjen, eller andra sällanköp, inom en 

viss restid från hemmet.  

Till ovan ska tilläggas att även om en del grundläggande eller ”vardaglig” service bör finnas på en 

specifik plats för att stärka attraktiviteten där, är det inte självklart att marknadsförutsättningarna på 

den aktuella platsen är tillräckligt goda för att skapa ett långsiktigt hållbart serviceutbud. Därför är det 

viktigt att se servicetillgången i ett större geografiskt sammanhang och inte endast till enskilda orter. I 

vissa geografiska områden är underlaget för att ha samma servicetjänster i samtliga orter helt enkelt 

för begränsat. I dessa fall behöver man istället arbeta strategiskt med att befolkningen i dessa områden 

ska ha en god tillgänglighet till de platser eller till den plats som servicen finns.  

Över tid har antalet livsmedelsbutiker i Sverige minskat. Många mindre butiker har lagt ner och istället 

har det blivit vanligare med större – men färre – butiker som ofta är belägna en bit utanför stadens 

centrum.  Förändringen beror dels på den demografiska utvecklingen, att antalet boende i mindre 

orter har minskat, dels på ett förändrat konsumtionsmönster.  

                                                           
3Andelen som på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett Internetabonnemang över accesstekniken 
ifråga. Innan 2010 avsåg fiber- och kabel-tv-täckningen andelen som bodde i, eller inom 354 meter, från en 
fastighet ansluten till fiber- eller kabel-tv-nät. 
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Karta 5: Tillgänglighet till livsmedelsbutiker 2017. Källa: Tillväxtverket: 

I Kronobergs län är servicetillgången, sett till livsmedelsbutiker, överlag god. Nästan 96 procent av 

befolkningen i länet har mindre än 10 km till närmaste livsmedelsbutik och 99,9 procent har mindre 

än 20 km. Totalt är det 264 personer som har mellan 20–30 km till en butik. Dessa personer bor i de 

västra delarna av länet, norr om Markaryd och nordväst om Ljungby. Det är även i de västra delarna 

av länet som det finns störst områden där avståndet till en livsmedelsbutik uppgår till 10–20 km. Trots 

att tillgången till en livsmedelsbutik överlag är god i länet finns det en viss sårbarhet i butiksnätet. I 

västra Kronoberg fyller butiken i Lidhult en viktig funktion för omlandet, som utan den har det relativt 

långt till den näst närmsta butiken. Förutom Lidhult skulle Häradsbäck, Linneryd, Ryssby, Liatorp samt 

Norrhult få 14,5 km eller mer till den näst närmaste butiken vid en eventuell nedläggning. I regel är det 

inte endast tillgången till livsmedel som försvinner från orten när en butik lägger ner, utan även 

uthämtning av exempelvis apoteksvaror, postservice och andra servicefunktioner. 

Stora delar av befolkningen i länet har relativt god tillgång till drivmedelsstationer. Totalt har 96,1 

procent av invånarna mindre än 10 km, här mätt utifrån vägnätet, till närmaste drivmedelsstation och 

3,9 procent av befolkningen har 10–20 km. Detta innebär att endast 0,1 procent av befolkningen har 

20 km eller mer, vilket i faktiska tal är 181 personer, samtliga boendes i Ljungby kommun.   

Sammantaget är tillgången till service i länet, när det gäller butiker och drivmedelstationer, överlag 

god för de som har möjlighet att transportera sig med egen bil. Däremot kan den faktiska 

tillgängligheten vara sämre för de personer som bor utanför kollektivtrafiknätet utan att ha egen bil. 

Detta gäller särskilt i de områden där det är över en mil till närmaste serviceinrättning. Vissa områden 

har även en sårbar struktur vid en eventuell nedläggning, exempelvis i de västligaste delarna av länet. 

Det finns flera olika offentliga serviceinrättningar som det är viktigt att befolkningen har tillgång till. I 

denna rapport har vi, förutom butiker och drivemedelsstationer, valt att titta på tre offentliga 

servicetjänster; förskolor, busshållplatser och vårdcentraler. Förskolor är intressanta att studera för 

att kommuner inte är skyldiga att erbjuda skolskjuts till dem, vilket innebär att personer som har god 

tillgänglighet till dessa i regel vinner tid och bekvämlighet. När det gäller vårdcentraler är en god 
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geografisk tillgänglighet ofta något som anses vara av stor betydelse för patienten. Tillgång till 

busshållplatser inom ett rimligt avstånd ökar den allmänna tillgängligheten för området när det gäller 

anslutningar till andra delar av länet.  

 

Karta 6: Tillgång till vårdcentraler. Källa: Region Kronoberg 

Tre fjärdedelar av befolkningen i länet har mindre än fem kilometer till närmaste vårdcentral. Främst 

är detta en följd av att det finns en vårdcentral i de flesta större tätorter i länet. Utvidgar vi radien till 

10 kilometer täcks 88,5 procent av befolkningen in och vid 15 km 97,7 procent. Totalt har 2,3 procent 

av befolkningen 15 kilometer eller mer till en vårdcentral. Ett sammanhängande område med relativt 

låg tillgänglighet (här definierat som minst 15 km till närmaste vårdcentral) löper från söder om Lidhult 

till området kring Ryd och Tingsryd. Ett relativt stort område med lägre tillgänglighet återfinns även i 

de sydöstra delarna mellan Tingsryd och Lessebo. Att observera är att denna karta inte tar hänsyn till 

vårdcentraler utanför länsgränserna, vilket gör att personer som bor i gränsbygderna mycket väl kan 

ha en bättre tillgänglighetsklass än vad kartan visar. 
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Karta 7: Tillgång till förskolor (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Tillgängligheten till förskolor är överlag hög – 92 procent av länets invånare har mindre än fem 

kilometer till närmaste förskola. Utvidgar vi området till 10 kilometer täcks 99 procent av befolkningen 

in.  Det finns några enstaka områden i länet, varav det största återfinns i de västra delarna av Ljungby, 

som har mellan 10–15 kilometer till en förskola. Sådana områden återfinns även i de syd- och nordöstra 

delarna av länet. När vi ser till förskolor är inte strukturen lika sårbar som när det gäller 

livsmedelsbutiker. På flera platser ligger den näst närmaste förskolan inom en tio kilometers radie. 

Några undantag finns dock, främst i länets utkanter. I denna karta har vi även tagit hänsyn till förskolor 

utanför länsgränserna, även om dessa inte visas på kartan. 
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Karta 8: Tillgång till busshållplatser (2016). Källa: Region Kronoberg 

Ovan karta visar vilka delar av länet som har tillgång till en busshållplats inom 2000 meter. Totalt bor 

tre fjärdedelar av länets befolkning inom en 500 meters radie från en busshållplats. En förklaring till 

denna relativt höga siffra är att, som vi tidigare diskuterat i detta kapitel, en hög andel av länets 

befolkning bor längs med de större riksvägarna. Om vi utökar radien till en kilometer har 90 procent 

av befolkningen tillgång till en hållplats och inom 2000 meter nås 96 procent av befolkningen. Som 

kartan visar är det till ytan stora områden där det är längre än två kilometer till en hållplats. Men 

andelen av befolkningen som bor i dessa områden är låg. I faktiska tal rör det sig om nästan 8 000 

personer.  

Boendestruktur, bostadsmarknad och hushåll 
I takt med den höga befolkningsökningen i Sverige under de senaste åren har diskussionen om 

bostadsmarknadens utformning tilltagit. Flera kommuner som tidigare hade ett överskott på 

lägenheter uppger nu att det råder bostadsbrist. Inne i växande städer har priserna ökat drastiskt och 

utbudet matchar inte alltid den efterfrågan som finns, vilket genererat långa bostadsköer. 

Bostadsmarknaden är komplex och påverkas av den allmänna konjunkturen, demografiska trender och 

regleringar. I denna rapport ämnar vi inte gå djupare in på hur bostadsmarknaden fungerar och varför. 

Snarare är syftet att redovisa hur bostadsmarknaden i Kronobergs län ser ut och hur den har utvecklats 

över tid.  
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Diagram 3: Bostadsbeståndet i Kronobergs län fördelat efter byggår (-2017). Källa: SCB/MONA och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Bostadsbeståndet i Kronobergs län, räknat som antalet lägenheter, består till 61 procent av småhus 

och till 37 procent av flerbostadshus. Genom att titta på när dagens bostadsbestånd byggdes får vi en 

bild av hur byggintensiteten har skiftat under olika årtionden. Under 60- och 70-talet byggdes väldigt 

många hus och lägenheter i länet. Under 70-talet stod småhusbyggnationen för en stor del av den 

totala produktionen. När nittiotalskrisen inträffade bromsades byggtakten in rejält och tillsammans 

med demografiska förändringar resulterade detta i en minskad produktion. Under andra hälften av 

nittiotalet hade länet en negativ befolkningsutveckling vilket bidrog till att efterfrågan på 

nybyggnationer avtog. Särskilt minskade efterfrågan i de mindre kommunerna som hade omfattande 

befolkningsminskningar under denna period. Några år in på 2000-talet tilltog dock 

befolkningstillväxten både i riket och länet och så även efterfrågan på bostadsmarknaden, särskilt inne 

i städerna. Trots en allmänt svag befolkningstillväxt i riket hade städerna en befolkningsökning som en 

följd av omflyttningar mellan kommuner.  

Trots en tilltagande befolkningstillväxt under 2000-talet har bostadsbyggandet i länet varit relativt lågt 

jämfört med tidigare decennier. En bidragande orsak till detta var finanskrisen som fick stor påverkan 

på byggindustrin. Först under de senaste åren har byggnationerna tagit fart. Under 2016 och 2017 

påbörjades ungefär 1 500 lägenheter om året. Detta kan jämföras med en genomsnittlig takt på 

ungefär 550 lägenheter per år mellan 2000–2015. Det första kvartalet 2018 sjönk dock antalet 

påbörjade lägenheter till 228 stycken, vilket var mer än en halvering jämfört med motsvarande kvartal 

under 2016 och 2017. 
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Diagram 4: Byggnation av bostäder i relation till befolkningstillväxt (2013-2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Vid en jämförelse med andra län och riket har Kronobergs län haft en relativt förväntad byggtakt i 

relation till befolkningsutvecklingen de senaste åren. Att sambandet mellan byggtakten och 

befolkningsförändringen inte är helt linjärt beror på en mängd faktorer. En förklarande faktor är att 

län med befolkningstillväxt under de senaste åren kan ha haft flera tomma lägenheter som en följd av 

tidigare befolkningsminskningar. Därför har man inte behövt bygga nya bostäder för att klara 

befolkningstillväxten de senaste åren. Grafen tyder på ett sådant samband när vi ser till exempelvis 

Kalmar- och Blekinge län. I Kronobergs län uppgick befolkningsökningen mellan 2013–2017 till 5,5 

procent och bostadsbeståndet ökade med 4,5 procent. Bostadsbyggandet var under denna period i 

nivå med riksgenomsnittet, trots att befolkningstillväxten var något högre. Över en längre period har 

dock Kronobergs län haft en svagare befolkningstillväxt än riket vilket kan vara förklaringsfaktor till 

differensen. 
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Diagram 5: Bostadsbeståndet i Kronobergs län fördelat efter byggår och kommun (- 2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammet ovanför visar hur länets bostadsbestånd fördelas mellan kommunerna. Om man adderar 

samtliga staplar blir värdet 100 procent, det vill säga länets totala bostadsbestånd. Diagrammet visar 

att bostadsbyggandet i länet har präglats av olika geografiska trender under de senaste decennierna. 

Det äldre bostadsbeståndet i länet, som restes innan 1930, är till en tredjedel förlagt till Växjö kommun. 

Sedan dess har stadens andel av byggnationerna successivt ökat för varje decennium. Mellan 1961–

1980, när det skedde en kraftig utökning av länets bostadsbestånd, byggdes 45 procent av husen i 

Växjö kommun. Men i samband med nittiotalskrisen och en tilltagande urbanisering kom en allt större 

andel av bostäderna att resas i staden. De andra kommunernas andel av nybyggnationerna minskade 

vid denna tid relativt kraftigt. Mellan 2001–2017 har 72 procent bostadsbyggnationen i länet tagit plats 

i Växjö kommun, trots att knappt hälften av länets invånare bor i den. I ett senare kapitel som handlar 

om flyttningar studerar vi närmare hur denna utveckling kan förklaras. Dock kan vi redan här 

konstatera att Växjös relativa styrka gentemot de övriga kommunerna i länet har ökat under de senaste 

årtiondena. Faktorer som har bidragit till detta är urbanisering, en tilltagande koncentrering av 

ekonomin och en pågående strukturomvandling.  

Kommunerna i länet har olika bostadsstrukturer sett till hur många som bor i flerbostads- respektive 

småhus. I kommunerna Tingsryd, Uppvidinge samt Lessebo är mer än tre fjärdedelar av 

bostadsbeståndet småhus. I Alvesta-, Markaryds- samt Älmhults kommun ligger nivån på 70–73 

procent. I Ljungby är drygt var tredje bostad en lägenhet i ett flerbostadshus. Störst andel lägenheter 
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i flerbostadshus finns i Växjö, där andelen uppgår till 49,2 procent. Totalt är 38 procent av lägenheterna 

i länet inrymda i flerbostadshus. 

 

 

 

Karta 9: Genomsnittligt försäljningsvärde av bostäder (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Som vi tidigare har sett finns det stora variationer i hur mycket som byggs i de olika kommunerna i 

länet. Även när det gäller priserna på bostäder finns stora skillnader när vi tittar på Kronobergs län och 

grannlänen. Exempelvis kan en person som säljer ett hus i Lomma kommun få tillräcklig med köpkraft 

för att köpa tio hus i Högsby kommun. Den tämligen extrema prisdifferensen är en avspegling av 

ekonomiskgeografiska förändringar som har pågått under flera decennier. Geografier som har haft en 

svag jobbutveckling och ligger långt från en större stad har i regel betydligt lägre bostadspriser än 

städer och deras omland. Kartan ovan visar att i Sydsverige är bostadspriserna som högst i de större 

städerna. I befolkningsrika områden, som Skåne och Halland, ser vi även att det finns en 

spridningseffekt kring de största städerna. I takt med att priserna stiger inne städerna ökar 

380



37 
 

attraktiviteten i omlandet med anledning av att bostadspriserna där är lägre. En förutsättning för att 

omlandet ska vara attraktivt är dock att det finns goda kommunikationer till städernas 

arbetsmarknader. 

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att ”attraktivitet” som begrepp kan vara vanskligt; det är 

ett kontextberoende begrepp. När vi säger att en kommun är attraktiv för att bostadspriserna är höga 

gör vi detta för att priserna indikerar en stark efterfrågan på att bo i den aktuella kommunen. Självfallet 

är inte höga priser i sig attraktivt, däremot indikerar de att något i den aktuella geografin gör människor 

beredda att betala en högre summa för att få bor där. Om endast pris var den faktor som avgjorde 

människors boendeval skulle således kommuner med höga bostadspriser inte vara attraktiva. En 

kommun som har låga bostadspriser är med nödvändighet inte oattraktiv, däremot finns det faktorer 

som har gjort att människor inte är beredda att flytta dit trots att priserna är tio gånger lägre än i andra 

kommuner. I regel handlar dessa faktorer om tillgänglighet till arbeten, underhållning samt utbildning.  

I kommuner där bostadspriserna är låga, oftast befolkningsglesa sådana, är det ofta svårt att få lån till 

att bygga hus. I områden där byggnadskostnaderna överstiger marknadsvärdet är det svårt för 

invånare och entreprenörer att få lån till att bygga bostäder. Bankerna är i regel skeptiska till att låna 

ut pengar till områden med en svag tillväxt. De bedömer ofta att efterfrågan är för svag för att 

garantera ett tillräckligt högt marknadsvärde vid en eventuell försäljning. Detta resulterar i att unga 

människor som vill bygga bostad på landsbygden ofta får det svårt att finansiera byggnationen. 

Alternativet blir att flytta till ett befintligt hus. Dock är det inte säkert att det utbud som finns motsvarar 

efterfrågan vad gäller utförande och lokalisering. Ett andra alternativ blir att flytta till en plats där 

bankerna bedömer att efterfrågan är tillräckligt stark för att låna ut till en nybyggnation. På sikt kan en 

sådan struktur bidra till att mer glesa områden får det svårt att föryngra demografin och vitalisera 

platsen. 

I Kronobergs län kostar ett hus i genomsnitt 1,85 miljoner kronor, vilket är den trettonde högsta nivån 

jämfört med övriga län och under riksgenomsnittet som ligger på 2,97 miljoner kronor. Generellt sett 

har bostadspriserna i Sverige ökat under 2000-talet. I samtliga län har priserna minst dubblerats mellan 

2000–2017 (i fasta priser). Inom Kronobergs län är prisskillnaderna för ett hus stora. I Uppvidinge 

kommun uppgår det genomsnittliga försäljningsvärdet till 0,73 miljoner kronor, i Växjö kommun till 

2,97 miljoner kronor. Med andra ord kan en person som säljer sitt hus i Växjö köpa drygt fyra hus i 

Uppvidinge kommun. I kranskommunerna kring Växjö, med undantag för Alvesta kommun, ligger det 

genomsnittliga försäljningsvärdet på under en miljon kronor. I kommunerna Älmhult-, Ljungby samt 

Alvesta ligger priset på mellan 1,5–1,7 miljoner kronor. Mellan 2000–2017 har huspriserna ökat mest 

i Älmhults-, Alvesta samt Växjö kommun. I Älmhult och Växjö har de ökat med drygt 170 procent och i 

Alvesta med 148 procent. I Ljungby, som är länets näst största kommun, har ökningen inte varit lika 

hög utan uppgår till 93 procent. I övriga kommuner ligger ökningen på 70–78 procent. 

För att sätta prisökningarna i relation till något har vi här valt att studera hur många 

medianårsinkomster ett hus kostade år 2000 och 2016 i de olika kommunerna i länet. Inkomstnivån är 

justerad efter respektive kommun. Som förväntat är skillnaderna mellan kommunerna stora. I 

Uppvidinge kostar ett hus två medianårsinkomster och i Växjö nio. Mellan 2000–2016 har antalet 

medianårsinkomster som krävs för att köpa ett hus i Växjö ökat med 4,3 stycken. Detta indikerar en 

het bostadsmarknad där prisstegringarna på hus drivs av en stark efterfrågan. Bostadsvärdets 

beständighet blir då viktigt i och med att inkomsterna inte ökat i samma takt. För närvarande är räntan 

mycket låg vilket ökar hushållens disponibla köpkraft. Det är vid en ränteökning och dess följdeffekter 

problem kan uppstå på en överhettad bostadsmarknad. Höjda månadskostnader kan leda till att man 

behöver minska konsumtionen och sälja bostaden, då till en marknad där utbudet ökar och priserna 

minskar som en följd av att fler behöver göra samma sak. Detta är förstås ett förenklat resonemang. 
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Syftet med att lyfta fram resonemanget här är att visa på att bostadsmarknaden står inför stora 

utmaningar både när det gäller stad- och landsbygd. 

 Uppvidinge   Lessebo   Tingsryd   Alvesta   Älmhult   Markaryd   Växjö   Ljungby   

Hela kommunen 2018                 

Hela kommunen 2021                 

För studenter 2018                 

För ungdomar 2018                 

För äldre 2018                 

Nyanlända 2018                 

Tabell 1: Bostadsförsörjningssituationen i kommunerna i Kronobergs län (2018). Källa: Länsstyrelsen, Boverket och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Tabellen ovanför visar att samtliga kommuner i länet förutom Markaryd uppger att det råder 

bostadsbrist i kommunen. Några år tillbaka i tiden var förhållandet det omvända i flera av kommunerna 

– lägenheter stod tomma och det pågick diskussioner om att påbörja rivningar. I flera kommuner kom 

man att förverkliga planerna och relativt omfattande rivningsprojekt genomfördes. För kommuner 

som tidigare har haft ett överskott på bostäder är det nuvarande läget komplicerat. Det är inte 

självklart att man vågar bygga och utöka beståndet – vad händer om de nya invånarna inte stannar 

kvar? Till stora delar beror den uppkomna bostadsbristen, särskilt i de mindre kommunerna, på att 

länet har haft ett högt positivt utrikes flyttnetto de senaste åren. Tidigare erfarenheter visar att denna 

grupp ofta flyttar vidare från en mindre kommun till en större kommun, så kallad sekundäromflyttning. 

Risken för de mindre kommunerna är att man utökar sitt boendebestånd för att lösa en temporär 

efterfrågan för att i slutändan ha ett för stort boendebestånd om de nya invånarna flyttar därifrån. Det 

är en svår balansgång, särskilt eftersom flera av de mindre kommunerna på sikt är i behov av nya 

invånare för att få en förbättrad demografisk balans. Utan bostäder är det förstås svårt att öka 

folkmängden.  

Även om bostadsbyggnationen har ökat under senare år är nivåerna långt under de som rådde under 

byggboomen på sextio- och sjuttiotalet. Vår prognos, som baseras på befolkningsprognosen för länet, 

visar att man behöver bygga i snitt 760 bostäder om året mellan 2018–2032. Detta är en hög nivå om 

vi jämför med de senaste åren. Under perioden 2013–2017 byggdes i snitt 630 lägenheter om året i 

länet, varav 893 under 2017. Produktionen i länet har med andra ord ökat under de senaste åren, men 

för att klara den framtida efterfrågan4, krävs en fortsatt hög takt under en längre tid. Alternativen är 

annars att storleken på hushållen ökar eller att det sker en omflyttning till platser där det finns 

tillgängliga bostäder. Vi vill poängtera att detta är en beräkning som ska tolkas med försiktighet. För 

närvarande innehåller befolkningsprognoser osäkerheter som en följd av svårigheterna med att 

förutse hur stor invandringen till Sverige kommer att vara. Dock pekar vår beräkning i samma riktning 

som Boverkets. I Boverkets prognos till 2025 menar de att antalet bostäder Sverige behöver öka med 

71 000 per år under perioden 2016–2025; under 2016–2017 låg den faktiska byggnivån på 45 000 

bostäder om året. 

Den stora utmaningen är att det främst är ungdomar, nyanlända och låginkomsttagare som har svårt 

att hitta en bostad, vilket beror på att dessa grupper generellt sett har en relativt låg köpkraft – även 

om undantag förstås finns. Samtliga kommuner i länet uppger att det idag råder brist på bostäder till 

ungdomar. De främsta anledningarna till detta är, enligt kommunerna, att det finns för få små lediga 

hyreslägenheter och en generell brist på lägenheter. Några av kommunerna uppger att ett ytterligare 

problem är att de lägenheter som finns tillgängliga är för dyra. I regel har yngre personer och personer 

                                                           
4 Beräkningen om den framtida bostadsproduktionen bygger på att bostadsbeståndet idag är utnyttjat till max 
och att antalet personer i ett hushåll fortsatt kommer att vara 2,21. 
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med svag koppling till arbetsmarknaden svårare att få ihop till det sparkapital som krävs för att kunna 

investera i ett hus eller en bostadsrätt. Kvar blir hyresmarknaden som alternativ, där kötiderna på flera 

platser är långa. På sikt kan detta påverka människors möjligheter till att flytta till en ort för att arbeta 

eller studera, vilket i förlängningen kan påverka människors möjligheter till att få ett arbete. 

De senaste åren har vi fått bättre statistiktillgång när det gäller hur de olika hushållen i Sverige ser ut. 

Utvecklingen av statistiken skedde i samband med att ett lägenhetsregister skapades. Därför kan vi nu 

få exakt information om hur många hushåll som finns i länet och hur stora de är. Hushåll är intressant 

att studera tillsammans med bostadsmarknaden för att få en bild av hur vi väljer att bo och vilken typ 

av boenden vi efterfrågar. Hushållsstrukturen ser dessutom väldigt olika ut beroende på vilka platser 

vi studerar. Om exempelvis flera hushåll i ett område har en hög medelålder kan vi förvänta oss att en 

flyttkedja snart kommer att sättas igång. 

 

Diagram 6: Antal personer per hushåll (2017). Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg 

Det finns totalt 91 215 hushåll i Kronobergs län. I genomsnitt består ett hushåll i länet av 2,21 personer, 

vilket är en relativt hög nivå jämfört med övriga län och strax över riksgenomsnittet. Anledningen till 

att hushållen i Kronobergs län är större är att det finns relativt sett få ensamhullshåll i länet. Totalt är 

38 procent av hushållen i länet ensamhushåll, vilket är den tredje lägsta nivån i riket – andelen är 

endast lägre i Jönköpings- och Hallands län. I övrigt är hushållen som störst i storstadsregionerna. En 

annan bidragande faktor till att hushållstorleken i Kronobergs län är relativt stor är att andelen 

personer som bor i en familj med två barn eller fler, mellan 0–24 år, är bland den högsta i Sverige. 

Denna nivå är även hög i Jönköpings- och Hallands län. Vidare är andelen av befolkningen som är gifta 

eller lever i registrerat partnerskap som högst i Jönköpings-, Kronobergs- samt Hallands län. I 

storstadslänen är det vanligare med hushåll där ungdomar som är25+ år bor kvar hos sina föräldrar 

vilket bidrar till att öka genomsnittsstorleken på hushållen i dessa regioner. 
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Inom länet är det genomsnittliga hushållet som störst i kommunerna Lessebo, Alvesta samt Älmhult. I 

dessa kommuner bor en tredjedel av invånarna i ett hushåll med tre eller fler personer. I Tingsryds 

kommun, som har den lägsta andelen invånare som bor i ett hushåll med tre personer eller fler, uppgår 

denna andel till 25 procent. I Tingsryds- och Markaryds kommun är genomsnittsstorleken för ett 

hushåll låg för att andelen ensamhushåll är högre än i övriga kommuner, totalt bor ungefär 40 procent 

av invånarna i de båda kommunerna i ett ensamhushåll. Nivån är nästan densamma i Växjö kommun. 

Anledningen till att det genomsnittliga hushållet i Växjö trots det är större och något över 

riksgenomsnittet beror på att 30 procent av invånarna bor i ett hushåll med tre personer eller fler. 

Arbetsmarknadsregioner och pendlingsmönster 
Det har inte alltid varit en självklarhet att man ska överväga att pendla någon längre sträcka mellan sitt 

hem och arbete. Om vi går tillbaka endast några decennier var pendling något som indikerade att en 

plats antingen hade svårigheter med att klara den egna arbetskraftsförsörjningen eller inte kunde 

frambringa tillräckligt med jobb för sina invånare. Man skulle bo och arbeta på samma plats, eller 

åtminstone inom samma kommun. Detta var en bärande tanke när den senaste kommunreformen 

implementerades. De gränser som då drogs upp skulle till stora delar vara funktionella; invånarna 

skulle kunna bo och arbeta inom dem. Några decennier senare är det uppenbart att både synen på 

pendling och rörligheten på arbetsmarknaden förändrats förhållandevis drastiskt. En konsekvens av 

förändringen är att arbetsmarknaden inte längre kan studeras utifrån de administrativa gränserna, 

utan istället behöver vi se till hur den faktiska rörligheten ser ut och vilken geografi som växer fram ur 

den. 

 

Diagram 7: In- och utpendling från Kronobergs län (2004–2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Kronobergs län har ett positivt pendlingsnetto, vilket innebär att det är fler som pendlar in till länet för 

att arbeta än vad som pendlar ut från länet för att arbeta i andra län. Över tid har både in- och 

utpendlingen till och från länet ökat. Inpendlingen har dock ökat mer än utpendlingen vilket har 

resulterat i att länets pendlingsnetto mer än fördubblats sedan 2004. Efter Stockholms län har 

Kronobergs län, jämfört med övriga län, det högsta pendlingsnettot i relation till befolkningen. Detta 

innebär att länet är ytterst beroende av arbetskraftsinpendling för att klara kompetensförsörjningen. 

Om vi endast hade haft tillgång till befolkningen som bor i länet, och som är i arbetsför ålder, skulle 

fem procent av arbetstillfällena i länet vara obemannade. En positiv tolkning av detta förhållande är 

att länet har en stark och attraktiv arbetsmarknad. Den negativa tolkningen är att trots att vi har 

grundläggande förutsättningar, i form av försörjningstillfällen, väljer en relativt stor andel att hellre 

pendla till länet än att flytta till det.  

 

Karta 10: In- och utpendling till och från Kronobergs län, regional nivå (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar 
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Karta 11: In- och utpendlingar till och från kommunerna i Kronobergs län (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 
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Karta 12: De största utomregionala pendlingsrelationerna, kommunal nivå (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

 

Karta 13: Andel av pendlingsrörelserna som sker i relation till en kommun utanför länet (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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De största pendlingsrörelserna i länet sker i relation till Skåne. Totalt står in- och utpendlingen till och 

från Skåne län för drygt en tredjedel av de länsöverskridande pendlingsrörelserna. Mellan 2004–2016 

har antalet pendlingar mellan länen ökat med mer än 50 procent – 85 procent av ökningen beror på 

en ökad utpendling från Skåne- till Kronobergs län. Tre fjärdedelar av inpendlingen från Skåne län går 

till Älmhults- och Markaryds kommun. Inpendlingen från Skåne län är som störst från kommunerna 

Osby, Malmö samt Hässleholm; samtliga av dessa kommuner ligger utmed den södra stambanan som 

binder samman länet med Skåne.  

Länet har även starka pendlingsrelationer med, i rangordning, Jönköpings-, Kalmar-, Blekinge-, 

Stockholms-, Hallands- samt Västra Götalands län. Totalt står dessa län för 60 procent av de totala 

pendlingsrörelserna till- och från Kronobergs län. Relationen till Jönköpings län är balanserad i den 

meningen att antalet in- och utpendlare är nästan lika många. När det gäller länen Kalmar, Blekinge 

samt Halland är inpendlingen betydligt större än utpendlingen. Motsatt förhållande gäller när vi ser till 

storstadslänen Stockholm och Västra Götaland. Detta är de enda län som Kronobergs län har ett 

negativt pendlingsnetto till.  

Kommunerna i länet är, sett till arbetspendling, i varierande grad beroende av kommuner utanför 

länets gränser. I länets västra delar är det relativa beroendet av kommuner utanför länsgränserna 

större än i de östra delarna. I Markaryds- och Älmhults kommun sker mer än två tredjedelar av samtliga 

in- och utpendlingar i relation till en kommun utanför Kronobergs län. Framförallt är det andelen 

inpendlare till kommunerna som kommer från ett annat län. I Markaryds kommun kommer åtta av tio 

inpendlare från en kommun utanför länsgränsen och i Älmhults kommun ligger nivån på 72 procent. I 

Ljungby kommun sker något mer än hälften av alla in- och utpendlingar till och från kommunen i 

relation till en kommun utanför länet. I detta fall är andelen utomregionala in- och utpendlingar lika 

stora. De starkaste pendlingsrelationerna i de västra delarna av länet är till Osby, Värnamo, 

Hässleholm, Malmö samt Halmstad. Älmhults kommun har en tydlig dragning mot Skåne län och i 

synnerhet till Osby kommun. Markaryds kommun har starka pendlingsrelationer både till kommuner i 

Skåne- och Hallands län. Ljungby kommun drar mer mot de södra delarna av Jönköpings län och i 

synnerhet mot Värnamo.  

I de östra delarna av länet är pendlingsrörelserna mer koncentrerade till kommuner inom Kronobergs 

län. Särskilt Lessebo- och Alvesta kommun har en tydlig koncentration till det egna länet och framförallt 

till Växjö kommun. Uppvidinge-, Tingsryds- samt Växjö kommun har starkare relationer, mätt i totala 

antalet pendlingsrörelser, till kommuner utanför länet. Ser man endast till utpendlingar har dock 

samtliga kommuner i de östra delarna av länet fler personer som pendlar till en kommun inom länet 

än till en kommun utanför.  

De starkaste utomregionala relationerna i länets östra delar är i relation till kommunerna Kalmar, 

Emmaboda, Nybro, Vetlanda, Ronneby, Karlshamn samt Karlskrona. Pendlingsrelationen mellan 

Stockholm-Växjö är även en av de större relationerna i de östra delarna av Kronobergs län, även om 

denna sträcka inte ligger i det östra närområdet.  

Av kommunerna i de östra delarna av länet finns lite olika dragningar sett till vilka utomregionala 

kommuner som pendlingsströmmarna primärt går till. I Uppvidinge kommun sker en stor del av de 

utomregionala pendlingsrörelserna till kommunerna Vetlanda, Högsby samt Nybro. Lessebo kommun 

har ett mer begränsat utomregionalt pendlingsutbyte och det enda större utbytet sker i relation till 

Emmaboda kommun. Tingsryds kommun har en tydlig dragning mot kommuner i Blekinge län, särskilt 

i relation till kommunerna Ronneby, Karlskrona samt Olofström. Alvesta har, liksom Lessebo kommun, 

begränsade utomregionala pendlingsrelationer, den starkaste är i relation till Värnamo kommun. Växjö 
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kommun har ett flertal utomregionala pendlingsrelationer som i sammanhanget kan betraktas som 

starka.  Exempelvis gäller detta för kommunerna Värnamo, Sävsjö, Kalmar, Malmö samt Stockholm. 

Att notera är att arbetskraftspendlingen mellan de större kommunerna i sydöstra Sverige är relativt 

begränsad. De totala pendlingsrörelserna, det vill säga både in- och utpendling, mellan Växjö och 

Kalmar uppgår till 472 personer och mellan Växjö och Karlskrona till 264 personer.  För att sätta dessa 

volymer i perspektiv uppgår de totala pendlingsrörelserna mellan Alvesta och Växjö till nästan 4 900 

personer och mellan Växjö och Ljungby till 830 personer. En anledning till den relativt svaga kopplingen 

mellan de tre regionstäderna beror förstås på att restiderna överstiger den kritiska gränsen på en 

timme. En annan förklaring till de relativt små flödena är att studenter inte räknas in i 

arbetspendlingen, vi har heller inte möjlighet att kontrollera för hur många studenter som pendlar 

mellan Växjö och Kalmar. Dock visar statistiken för arbetspendlingen att städerna inte är särskilt 

integrerade om vi ser till personer som är i arbetslivet.  

 

Karta 14: Arbetsmarknadsregioner i södra Sverige och tätorternas storlek (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

 
 

Inpendling Utpendling Nettopendling Andel av 
befolkningen som 
pendlar 

0761 Lessebo 861 1721 -860 47,8% 

0764 Alvesta 2539 4124 -1585 44,2% 

0763 Tingsryd 1596 1629 -33 28,6% 

0760 Uppvidinge 1477 1111 366 24,6% 
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0767 Markaryd 1897 1039 858 23,4% 

0765 Älmhult 4126 1438 2688 17,7% 

0781 Ljungby 2077 2276 -199 16,2% 

0780 Växjö 10461 7046 3415 16,1% 

Tabell 2: Pendlingsstatistik för kommunerna i Kronobergs län (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Den inomregionala pendlingen har ett radiellt mönster och sker i hög utsträckning i relation till Växjö 

kommun. Detta är en konsekvens av den monocentriska struktur som präglar länet. Samtliga av de tio 

starkaste inomregionala pendlingsrelationerna i länet sker i relation till Växjö kommun. Den 

inomregionala pendlingen mellan övriga kommuner är mer begränsad.  Större pendlingsrelationer i 

länet, exklusive Växjö, är mellan Ljungby-Markaryd, Älmhult-Ljungby samt Alvesta-Ljungby. Alla 

kommuner i länet förutom Markaryd har Växjö som den största utpendlingskommunen. Detta innebär 

att Växjö fyller en viktig funktion för övriga kommuner i länet när det gäller arbetstillfällen. Omvänt är 

Växjö beroende av bostadsmarknaden i- och arbetskraften från de övriga kommunerna i länet. Totalt 

sker 80 procent av den inomregionala pendlingen, om man räknar både in- och utpendlingen, i relation 

till Växjö kommun. Drygt 15 procent av de som arbetar i Växjö kommun bor i en annan kommun i länet, 

totalt 6 600 personer.  

En arbetsmarknadsregion är ett geografiskt område som invånarna både kan bo och arbeta inom.  

Arbetsmarknadsregionerna följer inte de administrativa gränserna men kommunerna är de minsta 

byggstenarna. När utpendlingen i en kommun överstiger 20 procent av den sysselsatta 

nattbefolkningen eller när andelen utpendlare till en enskild kommun uppgår till mer än 7,5 procent 

upphör kommunen att vara en självständig arbetsmarknadsregion och kopplas istället samman med 

den kommun som den största delen av utpendlingen går till. Centrum för en arbetsmarknadsregion 

blir den kommun som inte har en pendling som överstiger dessa nivåer.  

Alvesta- och Lessebo kommun är två utpräglade utpendlingskommuner som är starkt integrerade med 

Växjös arbetsmarknad. I Lessebo kommun arbetar 42 procent av de sysselsatta invånarna i Växjö 

kommun och i Alvesta kommun ligger nivån på 40 procent. Med andra ord är Växjös arbetsmarknad 

nästan lika viktig som de båda kommunernas egna arbetsmarknader. Därför tillhör de även, rent 

statistiskt, Växjö arbetsmarknadsregion. Förutom kommunerna Alvesta och Lessebo ingår även 

Tingsryds- och Uppvidinge kommun i Växjö arbetsmarknadsregion. De är dock inte lika utpräglade 

pendlingskommuner som Alvesta- och Lessebo, delvis beroende på att avstånden till Växjö är något 

längre. De har dessutom ett betydligt högre pendlingsnetto än Lessebo och Alvesta. Trots detta är de 

inte självständiga arbetsmarknadsregioner utan en del av Växjö arbetsmarknadsregion. Mer än hälften 

av utpendlarna från Tingsryds- och Uppvidinge kommun pendlar till Växjö. Uppvidinge- och Tingsryds 

kommun har en högre självförsörjningsgrad än Alvesta- och Lessebo. Med självförsörjningsgrad menar 

vi hur många arbeten det går på antalet invånare i arbetsför ålder. I Uppvidinge finns det 0,88 jobb per 

invånare, i Tingsryd 0,78, i Alvesta 0,66 och i Lessebo endast 0,55. 

Att en kommun har en relativt hög utpendling och samtidigt en relativt hög inpendling indikerar att 

kommunen har en näringslivsstruktur som inte alltid motsvarar de kompetenser som finns hos 

medborgarna. Detta kan generera pendlingskedjor, där kommuninvånare pendlar till en annan 

kommun för att arbeta samtidigt som det pendlar in invånare från andra kommuner för att tillsätta de 

arbeten som finns i kommunen.  

Älmhults arbetsmarknadsregion består endast av två kommuner; Älmhult och Osby. Det är relativt 

ovanligt att en arbetsmarknadsregion innehåller kommuner från två olika län. I Osby kommun pendlar 

46 procent av den sysselsatta befolkningen till en annan kommun för att arbeta, varav 40 procent av 

utpendlarna jobbar i Älmhults kommun. Älmhult har den högsta självförsörjningskvoten i länet och 
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bland de högsta i Sverige. Om alla personer i arbetsför ålder i kommunen hade stått till 

arbetsmarknadens förfogande hade de inte räckt till för att tillsätta alla tjänster i kommunen. Totalt 

finns det 1,1 jobb per invånare i arbetsför ålder i kommunen.  

Ljungby arbetsmarknadsregion består av Ljungby- och Markaryds kommun. Drygt 23 procent av 

invånarna i Markaryds kommun pendlar till en annan kommun för att arbeta och 27 procent av 

utpendlarna arbetar i Ljungby kommun. Sambandet mellan Markaryds- och Ljungby kommun är 

relativt svagt jämfört med hur starka relationerna är mellan kommunerna i de andra 

arbetsmarknadsregionerna i länet. I faktiska tal är utpendlingen från Ljungby till Älmhult större än 

pendlingen mellan Ljungby och Markaryd. Trots att Ljungby kommun är en egen arbetsmarknadsregion 

har kommunen ett, om än marginellt, negativt pendlingsnetto. Det negativa nettot uppstår främst i 

relation till Växjö- och Värnamo kommun. Med 0,92 arbeten per invånare i arbetsför ålder har 

Markaryds kommun, likt Älmhult, en hög självförsörjningsgrad. I Ljungby kommun uppgår 

självförsörjningsgraden till 0,81.  

 

Diagram 8: Andel av den sysselsatta nattbefolkningen som pendlar över kommungräns för att arbeta (2016). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Över tid har pendlingen i Kronobergs län ökat. Under första hälften av nittiotalet pendlade 16 procent 

av den sysselsatta befolkningen i Kronobergs län över en kommungräns för att arbeta och nu är 

andelen 22 procent. I faktiska tal har antalet pendlare i länet ökat med nästan 8 000 personer mellan 

1993–2016. Ökningen kan förklaras med förbättrad infrastruktur och en förändrad arbetsmarknad. 

Strukturomvandlingen har inneburit att allt fler arbetar inom tjänstesektorn, som primärt är belägen i 

befolkningstäta geografier, samtidigt som industrisektorn haft en negativ jobbutveckling. Växjö 

kommun har haft en god jobbtillväxt samtidigt som grannkommunerna har haft en svagare tillväxt. En 

annan bidragande faktor till den ökande pendlingen i länet är att de relativt sett höga bostadspriserna 

i Växjö genererat en inflyttning till grannkommunerna där bostadspriserna är lägre.  
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Den starka ökningen av antalet utpendlare i Lessebo- och Alvesta kommun är typisk för mindre 

kommuner som ligger nära en större stad. De kan dra nytta av tillväxten i Växjö samtidigt som 

bostadspriserna är lägre och boendemiljöerna annorlunda vilket är en konkurrensfaktor gentemot den 

större staden. Fördelen med att ingå i en arbetsmarknadsregion som innehåller en större stad är helt 

enkelt att man som grannkommun kan dra nytta av tillväxten i staden och dess stora utbud.  

I Lessebo kommun har strukturomvandlingen inneburit att antalet jobb minskat kraftigt de senaste 

decennierna. Men tack vare närheten till en växande arbetsmarknad, i detta fall Växjö, har man kunnat 

ställa om till att bli en pendlingskommun och därmed behålla skatteintäkter och fokusera på att 

utveckla attraktiva boendemiljöer. Alternativet hade annars varit att invånare hade fått flytta som en 

följd av försämrade försörjningsmöjligheter. Tillgängligheten till en större arbetsmarknad, som är mer 

robust som en följd av en större branschbredd, är en konkurrensfördel – särskilt eftersom branscher 

som främst är belägna i städer står för stora delar av tillväxten i landet som helhet – som ger 

förutsättningar att växa.   

En kommun eller ort som har längre avstånd till en större arbetsmarknad är betydligt mer sårbar för 

branschspecifika nedgångar. Kan inte invånarna finna nytt arbete inom rimligt pendlingsavstånd finns 

en stor risk att folkmängden på sikt minskar. Ett sådant exempel är Fridafors, beläget i de södra delarna 

av Tingsryds kommun, som tidigare hade flertalet arbetstillfällen inom bruket som lade ner. Sedan dess 

har invånarantalet successivt minskat och 2015 upphörde orten att vara en tätort som en följd av att 

invånarantalet var mindre än 200 invånare.  

Ovan innebär att ur ett regionalt perspektiv är det viktigaste att balansen mellan arbete och 

bostadsmöjligheter finns inom en funktionell arbetsmarknadsregion och inte inom en kommun. 

Kommunerna är administrativa enheter, en arbetsmarknadsregion en återspegling av hur människor 

faktiskt bor och arbetar. För invånaren är det väsentliga att denne kan hitta ett arbete som går att ta 

sig till och från inom rimlig tid från sin bostad. Med starka arbetsmarknadsregioner ökar möjligheterna 

för att invånarna att bo kvar inom regionen och omställningsförmågan förstärks.  

Därför är det önskvärt att arbetsmarknadsregionerna blir så stora som möjligt. Ju större 

arbetsmarknadsregioner, desto fler blir valmöjligheterna både för arbetstagare och arbetsgivare. Dock 

innebär inte detta att pendling och regionförstoring kommer att vara verktyget för alla delar av landet 

som befinner sig under någon slags omställning. Alla områden i landet har inte, bland annat med 

anledning av för stora fysiska avstånd, förutsättningarna att bli en del av en större arbetsmarknad. För 

dessa områden återstår alternativet att hitta vägar till att skapa en lokal arbetsmarknad som klarar den 

globala konkurrensen. Om detta inte lyckas väntar i regel en negativ befolkningsutveckling. 
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Karta 15: Andel av den sysselsatta nattbefolkningen i tätorterna som pendlar till en annan tätort för att arbeta (2016). Källa: 
SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Karta 16: Andel av in- och utpendlingarna i länet som går till/från respektive tätort (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Det är inte endast större städer som har en stor betydelse för sitt omland. Skillnaden mellan en stor- 

och liten stad är dock att den större stadens influensområde som regel är betydligt större. I kartorna 

här ovan ser vi att orter som ligger i närheten av centralorterna oftast har en hög utpendling, upp mot 

80 procent. Det finns alltså mindre arbetsmarknadsregioner inom kommunerna där centralorterna 

spelar en betydande roll. I den ena kartan här ovanför ser vi hur stor andel av den totala in- och 

utpendlingen till och från orterna i Kronobergs län, inklusive pendlingar i relation till orter utanför 

länet, som de olika orterna i länet står för. Det som är framträdande, och föga oväntat, är att 
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pendlingsrörelserna i mycket hög utsträckning är koncentrerade till de större arbetsmarknaderna i 

länet och att dessa centralorter har ett positivt pendlingsnetto.  

Självfallet finns det även mindre orter i länet som har ett positivt pendlingsnetto, exempelvis i 

Tingsryds- och Uppvidinge kommun. Detta är små orter som relativt sett har en stark lokal 

arbetsmarknad, ofta som en följd av något eller några större företag finns belägna där. Ett sådant 

exempel är Alstermo där antalet tillgängliga arbeten är fler än den arbetsföra befolkningen i orten. Det 

är viktigt att poängtera att även mindre orter fyller en viktig funktion för den regionala geografin – 

utan mindre orter i mer perifera lägen som har en stark, om än liten, arbetsmarknad skulle dessa 

delarna av länet med hög sannolikhet bli svårare att bo i. Detta gäller särskilt i de områden där 

tillgängligheten till större orter och städer är låg, exempelvis i länets östligaste- och västligaste delar.  

 

Modell 1: Modell över olika pendlartyper. Källa: SKL 

Det finns negativa aspekter med regionförstoring. Att vi ägnar mycket tid åt att transportera oss mellan 

hem och arbete innebär att vår fria tid minskar. En annan negativ effekt är att infrastrukturen belastas 

i en allt högre utsträckning vilket genererar högre underhållskostnader och ibland längre restider. Fler 

pendlare kan även innebära ökad biltrafik om resorna inte företas med kollektivtrafik. Detta leder i sin 

tur till ökad belastning på klimatet. 

Om pendlingen är positiv eller negativ för individen och samhället beror dock på vad drivkrafterna 

bakom pendlingen är. I tidigare studier har man identifierat olika pendlare beroende på om de pendlar 

frivillighet eller av nödvändighet. Beroende på vilka det är som börjar pendla kan en ökad rörlighet 

vara mer eller mindre positiv, eller mer eller mindre varaktig. I modellen ovanför redovisas de olika 

pendlartyperna. 

En frivillig pendlare kan pendla med anledning av att resan stärker möjligheterna till att göra karriär. 

Genom att resa når denna pendlare en arbetsmarknad som erbjuder ett arbete med hög lön och 

uppgifter som ligger i linje med personens utbildning och yrkeskunskaper. I dessa fall finns ofta inte 

arbetet denne pendlar till representerat i hemkommunen, åtminstone inte med samma villkor eller 

med samma anställningsmöjligheter. I detta fall motiveras pendlingen ur ett karriärsperspektiv.  

En annan typ av frivillig är den som pendlare väljer att pendla för att kunna äga en viss typ av boende 

denne värdesätter högt. Denna pendlartyp kan även välja att pendla för att denne vill bo kvar där den 

sociala kretsen finns. Det kan även handla om andra fördelar som motiverar pendlingen i dessa fall. 

Exempelvis kanske skolan eller naturmiljöerna är bättre där personen bor än där den arbetar. Denna 
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pendlartyp omfattar även personer som frivilligt väljer att bo utanför städer för att där finns billigare 

bostäder. 

Det finns två pendlartyper som är ”ofrivilliga”. Den första ofrivilliga pendlaren är en person som har 

blivit av med sitt arbete i hemkommunen och som inte hittar något nytt där utan tvingas att pendla till 

en annan kommun. Egentligen vill personen bo i den kommun som denne pendlar till, eller hitta ett 

jobb i sin boendekommun. Ett antagande är att denna pendlartyp över tid inte kommer att fortsätta 

att pendla, utan förmodligen flytta om denne inte hittar ett nytt arbete i hemkommunen. Den andra 

ofrivilliga pendlartypen har ett arbete i en kommun som denne inte har råd att flytta till, trots att 

personen vill göra det. Men bostadspriserna i arbetskommunen är för höga och en försäljning av 

nuvarande bostad skulle ge för lite pengar för att kunna köpa ett boende i arbetskommunen. Personen 

är med andra ord ofrivilligt inlåst på bostadsmarknaden. 

För att en regionförstoring på sikt ska vara hållbar är det önskvärda att de som pendlar gör det av 

frivillighet, oavsett om motivet till pendlingen är arbets- eller boenderelaterat. Om en stor del av 

pendlarna är ofrivilliga finns en risk att en eventuell regionförstoring endast är temporär. Pendlingen 

blir ett nödvändigt ont under en omställningsperiod och med tiden kommer flödena att minska som 

en följd av omflyttningar. Resultatet blir då att delar av regionen förlorar i utvecklingskraft och 

regionförstoringens fördelar uteblir.  

Vilka är det då som pendlar i Kronobergs län? Och hur långt pendlar man? Den genomsnittliga 

pendlingsresan, enkel väg, är idag 1,9 mil. Avståndet mellan hem och arbete ökar ju högre utbildning 

en person har. Detta beror på att en eftergymnasial utbildning leder till en högre specialiseringsgrad 

och oftast högre lön, vilket ger individen incitament att pendla längre sträckor än en person med en 

förgymnasial utbildning. I Kronobergs län pendlar en person med en förgymnasial utbildning i 

genomsnitt 1,6 mil enkel riktning. För personer med en eftergymnasial utbildning uppgår sträckan till 

2,2 mil. De relativt stora skillnaderna mellan grupperna belyser att personer med en eftergymnasial 

utbildning har en större arbetsmarknad att välja på än personer med en lägre utbildningsnivå. På 

yrkesnivå är det yrken med krav på högskolekompetens inom ekonomi och IT som har de längsta 

pendlingsresorna (2,8–3,4 mil). De kortaste sträckorna har de som arbetar med omsorgsyrken och 

städyrken (1,1 mil).  

Den stora skillnaden mellan de redovisade yrkesgrupperna beror på att omsorgsyrken är mer 

geografiskt spridda än yrken inom näringslivet. Exempelvis finns det ålderdomshem och skolor i 

samtliga delar av länet. Mer specialiserade yrken inom näringslivet är i högre utsträckning 

koncentrerade till ett fåtal platser, primärt i de större orterna i länet och i synnerhet till Växjö. Då 

kvinnor är överrepresenterade inom vård- och omsorgssektorn innebär detta att de oftare arbetar 

närmare hemmet än vad männen gör. Den genomsnittliga pendlingsresan för en kvinna i länet ligger 

på 1,2 mil, för en man på 1,7 mil. Det är fler män än kvinnor som arbetspendlar och gapet har funnits 

sedan lång tid tillbaka. I Kronobergs län arbetspendlade 23,1 % av männen under 2015 och 19,3 % av 

kvinnorna. Gapet har under senare år minskat något som en följd av att andelen kvinnor som pendlar 

ökar snabbare än andelen män som pendlar. 
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Diagram 9: Antal arbetsmarknadsregioner i Kronobergs län, efter utbildningsnivå (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar 
av Region Kronoberg 

När vi studerar arbetsmarknadsregioner i länet utifrån ett utbildningsperspektiv är det tydligt att högre 

utbildning innebär högre rörlighet och större arbetsmarknader. Mellan 2008–2016 minskade antalet 

arbetsmarknadsregioner för eftergymnasialt utbildade i Kronobergs län till endast en, där Växjö 

kommun utgör centrum. Mellan 2008–2016 upphörde Ljungby att vara en egen 

arbetsmarknadsregion, sett till eftergymnasialt utbildade, och ingår nu istället i Växjös 

arbetsmarknadsregion. Utvecklingen har sett likadan ut för gymnasialt- och förgymnasialt utbildade, 

fastän antalet arbetsmarknadsregioner är fler för dessa grupper. Antalet arbetsmarknadsregioner i 

länet för gymnasialt utbildade är tre stycken och består av Växjö, Älmhult samt Ljungby. Mellan 2008–

2016 upphörde Markaryds kommun att vara en självständig arbetsmarknadsregion, sett till gymnasialt 

utbildade, och kom istället att ingå i Ljungbys arbetsmarknadsregion. I länet finns fem självständiga 

arbetsmarknadsregioner om vi ser till förgymnasialt utbildade. Mellan 2008–2016 upphörde Tingsryd 

att vara en egen arbetsmarknadsregion för gruppen och kom istället att ingå i Växjö 

arbetsmarknadsregion. 

Slutsatser som kan dras av att arbetsmarknadsregionerna är större för eftergymnasialt utbildade är att 

denna grupp, alla annat lika, har enklare att hitta ett relevant arbete i regionen med en lön som 

motiverar pendlingen. I takt med att allt fler genomgår en högskoleutbildning är ett troligt scenario att 

pendlingen kommer att öka i framtiden. Troligen är det pendlingsströmmarna till platser med en 

relativt hög andel eftergymnasiala yrken som kommer att öka, exempelvis Växjö och Älmhult. Att 

personer med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning än andra grupper är beredda att resa 

längre sträckor innebär dock att de med nödvändighet inte kommer att flytta till de ställen där arbeten 

finns. Attraktiva boendeorter kring de större arbetsmarknaderna i länet kommer med hög sannolikhet 
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att ha en god utveckling i framtiden. De gymnasiala yrkena är mer utspridda i länet och troligen 

kommer de gymnasiala arbetsmarknadsregionerna inte att bli lika stora som de eftergymnasiala. De 

medelstora orterna, här förstått som exempelvis Tingsryd och Markaryd, fyller en viktig funktion inom 

de gymnasiala arbetsmarknadsregionerna, där de utgör centrum för omlandet.  

Körsträckor, resande och miljö 
Kronobergs län är ett glest län med förhållandevis långa avstånd mellan större 

befolkningskoncentrationer. Varje år passerar även mängder av godstrafik genom länet som en följd 

av att länet genomkorsas av flertalet riksvägar och en europaväg. Allt detta bidrar till att länet har en 

utmaning när det gäller att minska utsläppen som kommer från transportsektorn. Ett sätt att bemöta 

utmaningen är att öka andelen som åker kollektivtrafik, ett annat att verka för att fler fordon övergår 

till koldioxidneutralt bränsle. 

 

Diagram 10: Klimatpåverkande utsläpp fördelat efter sektorer, Kronobergs län (2016). Källa: Naturvårdsverket och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

De senaste decennierna har de klimatpåverkande utsläppen i Kronobergs län minskat med 34 procent. 

Minskningen är betydligt mer omfattande än den som har skett på risknivå (-20 procent) under samma 

tidsperiod. Jämfört med övriga län i Sverige har Kronobergs län haft den sjunde största minskningen i 

landet under denna period.  I Västernorrlands län, som har haft den största minskningen i landet, har 

utsläppen minskat med mer än 50 procent. Per invånare har Kronobergs län den åttonde lägsta 

utsläppsnivån i riket, totalt 5 ton per år. Att notera är att statistiken inte tar hänsyn till utsläpp som 

uppkommer som en följd av konsumtion, exempelvis flygresor utomlands.  

Minskningen av de klimatpåverkande utsläppen i länet under de senaste decennierna beror till stora 

delar på en mer klimatvänlig uppvärmning. Exempelvis har en allt högre användning av fjärrvärme med 

energi från olika biobränslen bidragit till sektorns omställning. Totalt har el- och uppvärmning stått för 

57 procent av utsläppsminskningarna i länet sedan 1990. Övriga branscher som i betydande grad sänkt 

sina utsläpp och bidragit till sänkningen i länet är arbetsmaskiner och avfall samt industri. Jordbruks- 
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och transportsektorn har haft en mer begränsad minskning över tid och endast bidragit med ett fåtal 

procent till länets totala minskning.  

 

Diagram 11: Genomsnittlig körsträcka per personbil (2017). Källa: Trafikanalys och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Idag står transportsektorn för nästan hälften av länets klimatpåverkande utsläpp. Av utsläppen inom 

sektorn står personbilstrafiken för 56 procent och godstrafiken för 36 procent. Över tid har utsläppen 

från personbilar dock minskat samtidigt som godstrafikens utsläpp ökat. Att personbilarna står för en 

hög andel av länets utsläpp hänger förstås samman med hur ofta vi använder bilen och hur långt vi 

kör. I Kronobergs län kör en invånare i genomsnitt 745 mil per året. Detta är den tredje högsta nivån i 

de södra delarna av Sverige. Endast i de övriga Smålandslänen är nivån högre. Som lägst är 

körsträckorna i Stockholms-, Uppsala- samt Skåne län. Alla tre län har en tätbefolkad struktur med 

relativt korta avstånd mellan befolkningskoncentrationer.  

I länets kommuner är den genomsnittliga körsträckan som längst i Tingsryds kommun där den ligger 

på 800 mil om året. Som lägst är den i Växjö kommun, där den är 587 mil om året. För invånarna som 

bor utanför en tätort i länet är den genomsnittliga körsträckan 928 mil om året. Tätortsbefolkningen i 

länet har en långt lägre körsträcka (588 mil).  

Kollektivtrafik i Kronobergs län 

I Kronobergs län står kollektivtrafiken för ungefär 10 procent av de resor som företas med ett 

motoriserat fordon, vilket är under riksgenomsnittet som ligger på 18 procent. Det är framförallt 

storstadslänen som drar upp riksgenomsnittet. I relation till övriga län ligger Kronobergs län på en 

femtonde plats, av tjugoen län, sett till kollektivtrafikens marknadsandel. Lägst marknadsandel har 

Norrlandslänen och Kalmar län. Marknadsandelen påverkas i hög utsträckning av hur stor andel av 

befolkningen som bor i en tätort och befolkningstätheten i länet. Om tätheten är låg är det svårare att 

få en hög marknadsandel. Dock är det inte endast täthetsgraden som påverkar människors benägenhet 

att åka med kollektivtrafiken. Utan även attityder, prissättningar, linjeläggningar samt tillgänglighet är 

faktorer som påverkar. 

I Kronobergs län sker drygt 10 miljoner påstigningar på buss och tåg per år. Nästan 70 procent av 

resorna sker med buss och resterande med tåg. Mellan 2012–2017 har antalet resor med 
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kollektivtrafiken i länet ökat med 33 procent, vilket är en av de största ökningarna i landet. Ökningen 

har främst skett inom stads- och tågtrafiken, samtidigt som antalet resande med regiontrafiken har 

minskat. Totalt reser den genomsnittlige invånaren i länet 51,3 gånger per år med länstrafiken, 2015 

låg nivån på 48 resor per invånare. Den senaste mätningen av kundnöjdheten, från 2017, visade att 68 

procent av Länstrafiken Kronobergs kunder var nöjda med bolaget. Detta var den fjärde högsta nivån 

i hela landet.  

Flygtrafik i Kronobergs län 

Kronobergs har en flygplats, Småland Airport, Växjö, med reguljär- och chartertrafik. Inrikes går det 

regelbundna avgångar till Stockholm. De senaste åren har det internationella destinationsutbudet 

utökats och inkluderar idag bland annat Amsterdam, Alicante samt Gdansk.  

 

Diagram 12: Antalet in- och utrikes passagerare till och från Småland Airport (2010–2017). Källa: Trafikanalys och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Det senaste året hade Småland Airport drygt 242 000 passagerare, varav 67 procent var 

utlandsresenärer. Under endast några år har resandestrukturen förändrats; 2010 reste en majoritet av 

passagerarna inrikes. Men antalet passagerare som reser inrikes med flyg från Småland Airport har 

minskat med mer än 10 procent mellan 2010–2017. Under samma period har antalet passagerare som 

reser utrikes mer än fördubblats. Detta har resulterat i att totalt antal passagerare till och från 

flygplatsen ökat med nästan 50 procent under den aktuella perioden. 

Den ökade utlandstrafiken beror både på ett alltmer internationellt arbetsliv men även ett tilltagande 

nöjesresande utomlands. Destinationer som Alicante lockar främst till nöjesresor, medan Amsterdam 

är en viktig destination för flygplatsen då den fungerar som en hubb till destinationer i övriga världen.  
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Demografisk utveckling 

En nationell utblick 

Alla regioner och kommuner vill växa. En ökande befolkning ger mer skatteunderlag och frigör medel 

för investeringar. Men i realiteten är det relativt få kommuner som växer. De senaste decennierna har 

befolkningstillväxten varit koncentrerad till storstäder, regionala centrumstäder och 

förortskommuner. Den historiskt sett höga invandringen under de senaste åren har bidragit till att fler 

kommuner än vanligt har haft en befolkningstillväxt. Frågan är dock om effekten endast är temporär; 

sedan tidigare vet vi att sekundäromflyttningen bland utlandsfödda är hög.  Att en del kommuner har 

haft en kraftig befolkningstillväxt, samtidigt som flera andra har haft motsatt utveckling de senaste 

decennierna, innebär att de demografiska förutsättningarna i landet ser väldigt olika ut. Exempelvis är 

förutsättningarna diametralt olika när det gäller skattekraftens utveckling, kompetensförsörjning och 

det framtida vårdtrycket. 

 

Diagram 13: Befolkningsutvecklingen i Sverige efter olika kommunkategorier. Årlig genomsnittlig procentuell utveckling 
(1990-2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 14: Befolkningsutvecklingens komponenter i olika kommungrupper (2000–2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Enligt SKL:s kommungruppsindelning har 94 procent av befolkningstillväxten i Sverige mellan 1990–

2017 skett i ett storstadsområde eller i en större stad. Totalt har befolkningen i landet ökat med nästan 

1,6 miljoner invånare under denna tid, men mer än hälften av länets kommuner har haft en negativ 

befolkningsutveckling under perioden. Minskningstakten i de mindre kommunerna har under den 

senaste tioårsperioden avtagit jämfört med andra hälften av nittiotalet och början av 00-talet. Flera av 

kommungrupperna har haft en rekordartad ökning under de senaste åren som en följd av den höga 

befolkningstillväxten tillväxten i riket. Även kommungrupper som över tid har haft en negativ 

befolkningsutveckling har under de senaste åren växt, exempelvis landsbygdskommuner. 

Urbanisering är en av världens stora megatrender. Det är onekligen så att en allt större andel av 

världens befolkning bor i en stad. På samma sätt bor en allt större del av Sveriges befolkning i en stad, 

vi är således inte undantagna denna trend. Däremot är det viktigt att man definierar vad som avses 

med urbanisering. I sin grundläggande betydelse innebär urbanisering en omfattande omflyttning från 

land till stad. Städerna växer som en följd av inflyttning från mindre geografier. Sådana skeenden har 

vi sett i Sverige, exempelvis i samband med större strukturomvandlingar, som när jord- och 

skogsbruket blev allt mer rationaliserat.  

Att städerna i Sverige växer beror till viss del på en omflyttning från land till stad, men det är inte den 

främsta faktorn. Under 2000-talet kan endast fjorton procent av tillväxten i stadsområdena förklaras 
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med ett positivt inrikes flyttnetto. Flyttströmmarna har i dessa fall kommit från kommungrupper med 

en svag koppling till en storstad eller större stad. Den stora delen av tillväxten i städerna i Sverige beror 

på invandring och ett positivt födelsenetto. Drygt 50 procent av städernas tillväxt under 2000-talet kan 

förklaras med ett positivt invandringsnetto och 36 procent av ett positivt födelsenetto. För de mindre 

kommungrupperna är det dock så att det negativa inrikes flyttnettot är den komponent som inverkar 

mest negativt på deras befolkningsutveckling. 

 

Diagram 15: Andel av Sveriges befolkning som bor på landsbygd enligt olika definitioner (2016). Källa: Hela Sverige ska leva 

En annan fråga som är aktuell när man diskuterar städernas tillväxt är själva definitionen av stad och 

land. Beroende på hur vi definierar landsbygd får vi olika bilder. Om vi använder SCB:s definition, där 

alla som bor utanför en tätort med 200 invånare räknas som landsbygdsbor, framkommer att endast 

en liten del av Sveriges befolkning bor utanför städer. Om vi istället använder oss av 

landsbygdsprogrammets definition, där alla som bor utanför tätorter med 3 000 invånare räknas som 

landsbygdsbor, framkommer att var fjärde invånare i Sverige bor på landsbygden. FN har en än vidare 

definition av landsbygd. Enligt den är alla som bor utanför Stockholm landsbygdsbor. Med andra ord 

är det inte oproblematiskt att endast prata om ”landsbygd”; vi behöver förtydliga vilken slags 

landsbygd vi avser. Förutsättningarna för ett landsbygdsområde med lång restid till en större stad är 

väsentligt annorlunda än för den landsbygd som ligger intill en storstad. 

Generellt sett visar befolkningsutvecklingen under de senaste decennierna att landsbygdsområden 

med svag koppling till en storstad eller regional centrumstad har haft en relativt svag utveckling och 

står inför stora framtidsutmaningar som är demografiskt betingade. Det finns en risk när befolkningen 

krymper att marknadsunderlaget försvagas och av det följer en negativ spiral för handel, investeringar 

och bostadsbyggande. I förlängningen kan även servicen och det allmänna kultur- och nöjesutbudet 

drabbas och den sammantagna attraktiviteten för platsen blir allt svagare. För en kommun eller 

geografiskt område som hamnar i denna negativa spiral finns inga enkla lösningar. På sikt minskar även 

barnafödandet som en följd av att det främst är personer i barnafödande ålder som flyttar för att 

exempelvis studera. Eventuella lösningar, om utgångspunkten är befolkningstillväxt, är att skapa lokal 

tillväxt eller att stärka kopplingarna till någon stad. Dessa strategier är mer eller mindre gångbara 

beroende på bland annat geografiska förutsättningar. I vissa fall är det nog så, givet vad vi vet idag, att 

flera områden i Sverige inte kommer att växa de närmaste decennierna. Detta handlar inte om att de 

specifika platserna som drabbas av befolkningsminskning har gjort något fel, utan i grunden beror 

utvecklingen på globala strukturer som förändrar den ekonomiska geografin. 

402



59 
 

 

Diagram 16: Demografisk försörjningskvot för olika kommungrupper i Sverige (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Konsekvenserna av att en del geografier växer samtidigt som andra krymper blir att 

utvecklingsförutsättningarna varierar påtagligt. I de kommungrupper som har haft en god 

befolkningstillväxt är beredskapen för en åldrande befolkning betydligt bättre än i de kommuner som 

har haft en krympande befolkning. Detta förhållande syns tydligt när vi studerar den demografiska 

försörjningskvoten för de olika kommungrupperna. Med demografisk försörjningskvot avses hur 

många invånare i ej arbetsför ålder som det går på antalet invånare i arbetsför ålder. Ju högre kvot, 

desto fler ska försörjas av invånarna som är i arbetsför ålder. För en kommun är det således 

eftersträvansvärt att ha en så låg kvot som möjligt.  

Ser vi till SKL:s kommungrupper har de mindre kommunerna en relativt besvärande försörjningskvot 

jämfört med större geografier. För de mindre kommungrupperna ligger kvoten på runt 0,9, vilket 

innebär att en person i arbetsför ålder ska försörja sig själv inklusive 0,9 personer i ej arbetsför ålder. 

För storstäderna ligger nivån endast på 0,59 och för större städer på 0,71. Differensen understryker de 

olika utmaningar som grupperna står inför de närmaste decennierna och kapaciteten att hantera dem. 

Ett problem för kommungrupperna med en hög försörjningskvot är dels att vårdbehoven förväntas 

öka, dels att tillgången på kompetens kommer att vara lägre än i övriga kommungrupper. 

Omfördelningssystemet i Sverige balanserar de finansiella skillnaderna, däremot kan det inte lösa 
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tillgången till kompetens. På sikt riskerar detta att leda till att en del kommuner får svårt att genomföra 

den välfärdsservice som de är ålagda.  

Men även kommuner som växer snabbt och har en relativt låg försörjningskvot står inför flera 

utmaningar. En snabb befolkningsökning innebär att efterfrågan på bostäder ökar och att byggandet 

måste ske i en relativt hög takt. Med fler människor följer även en ökad belastning på infrastrukturen 

och det kan uppstå flaskhalsar i trafiksystemet som orsakar ineffektiva transporter och försämrad 

luftkvalitet. Omfattande investeringar kan krävas för att kunna hantera de ökade trafikvolymerna och 

säkerställandet av en effektiv kollektivtrafik. Fler invånare, ofta i barnafödande ålder, innebär även 

större barnkullar vilket ställer krav på utbyggnad av skolor och ökad efterfrågan på olika tjänster inom 

den offentliga sektorn, exempelvis lärare. I städerna finns även en segregationsproblematik som ofta 

är mer påtaglig än i mindre kommuner, exempelvis så kallade ”utsatta områden” där den 

socioekonomiska nivån i regel är betydligt lägre än i övriga stadsdelar. I grunden innebär fler invånare 

bättre utvecklingsförutsättningar, men för att växa på ett hållbart sätt krävs stora investeringar och en 

god planering.  

Befolkningsprognosen för Sverige visar att vi kan förvänta oss en fortsatt befolkningstillväxt för lång 

tid framöver. För den demografiska balansen är det mest iögonfallande att personer i antal 

vårdintensiv ålder förväntas att öka påtagligt. Idag är drygt en halv miljon av landets befolkning 80 år 

eller äldre. Fram till 2050 förväntas antalet personer i denna åldersgrupp att fördubblas. Förvisso pekar 

prognosen på att även antalet i arbetsför ålder kommer att öka under denna tid, men inte i samma 

takt som antalet i vårdintensiv ålder. Idag går det 89 personer i vårdintensiv ålder på 1 000 personer i 

arbetsför ålder. År 2050 förväntas nivån att uppgå till 162. Detta innebär att, utifrån vad vi vet idag, 

det sammantagna vårdtrycket kommer att öka väsentligt. 

Kronobergs län 

Kronobergs län är ett av de minsta i Sverige sett till folkmängden. Som vi tidigare har diskuterat har 

länet en monocentrisk befolkningsstruktur vilket innebär att en hög andel av befolkningen bor i Växjö 

kommun. Precis som i riket har befolkningstillväxten i länet under de senaste decennierna varit 

koncentrerad till ett fåtal kommuner. De mindre kommunerna i länet har haft en relativt svag 

befolkningsutveckling och de mellanstora en relativt stabil samtidigt som Växjö har haft en mycket hög 

tillväxt. Till de mindre kommunerna räknar vi Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd samt Markaryd (8 800 – 

12 500 invånare). Med de mellanstora kommunerna avser vi Alvesta, Ljungby samt Älmhult (17 400 – 

28 300 invånare). I Växjö kommun bor det 91 000 invånare.  
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Diagram 17: Befolkningsutveckling i Kronobergs län och kommunerna (1990–2017). Index = 100 (1990). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Diagram 18: Befolkningsutvecklingens komponenter för Kronobergs län och dess kommuner (2008–2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Mellan 1990–2017 har antalet invånare i Kronobergs län ökat med nästan 20 000 personer. Drygt 90 

procent av tillväxten har skett i Växjö kommun, fem procent i Älmhults kommun och resterande delar 

i Ljungby- och Alvesta kommun. Övriga kommuner i länet har under denna tid haft en negativ 

befolkningsutveckling. I kommunerna Markaryd, Uppvidinge samt Tingsryd har en nedgång på omkring 

tio procent eller mer registrerats.  Sedan mitten av 00-talet har dock utvecklingen bromsats in något 

och de senaste åren har samtliga kommuner i länet haft en befolkningstillväxt. Främst är det i Lessebo- 

och Älmhults kommun som tillväxten tagit fart de senaste åren.  

Länets starka befolkningstillväxt sedan andra hälften av 00-talet beror på ett positivt utrikes- och 

födelsenetto. Det är främst invandringen som bidragit. Totalt har den stått för 88 procent av länets 

tillväxt under den senaste tioårsperioden. Resterande del har födelsenettot stått för. I relation till 

befolkningen har länet, jämfört med övriga län, haft ett högt utrikes flyttnetto under nämnda period. 

Däremot har länet ett mycket lågt inrikes flyttnetto jämfört med övriga län. Om vi ser till perioden 

2013–2017 hade Kronobergs län bland de lägsta nivåerna i Sverige, endast Norrlandslänen hade en 

lägre nivå. Givet att inrikes flyttnetto ofta används för att mäta en regions attraktivitet är detta en 

utmaning för länet. En förklaring till den låga nivån skulle kunna vara att länets relativt sett höga 

invandring resulterar i en hög sekundäromflyttning av utlandsfödda. Men även om vi endast studerar 

inrikes födda förlorar länet invånare till andra län. Mellan 2013–2017 låg det årliga genomsnittet för 

det inrikes flyttnettot, sett till inrikes födda, på – 337 personer och för utrikes födda på – 585 personer.  

De senaste två åren har antalet födslar i länet uppgått till ungefär 2 300 per år, vilket är i nivå med 

babyboomen under nittiotalet och en rejäl ökning sedan början av 00-talet då antalet födslar var nere 

på drygt runt 1 600 om året. Medelåldern för en förstföderska i länet är 28,2 år, vilket är den åttonde 

lägsta medelåldern jämfört med övriga län och drygt ett år yngre än riksgenomsnittet. År 2000 var 

medelåldern för en förstföderska i länet 27,7 år. Den summerade fruktsamheten i länet ligger på 1,91, 

vilket är den femte högsta nivån bland länen och långt över riksgenomsnittet som ligger på 1,78. 

Under den första halvan av 00-talet låg invandringen till länet på 1 100 personer om året. Efterföljande 

femårsperiod fördubblades nivån till 2 200 personer om året och befolkningstillväxten i länet tog rejäl 

fart jämfört med en svag utveckling under andra hälften av nittioalet och första hälften av 00-talet. 

Under den första halvan av 10-talet ökade invandringen till 2 600 personer om året. De senaste tre 

åren, mellan 2015–2017, har nivån legat på 3 800 invandringar per år. Av de som invandrat till länet 

de senaste tre åren är 55 procent män och medelåldern är låg jämfört med inrikes födda som bor i 

länet. Totalt var 61 procent av de som invandrade under 2015–2017 i arbetsför ålder och 37 procent 

mellan 0–19 år. Bland inrikes födda i länet är 52 procent i arbetsför ålder och 25 procent mellan 0–19 

år.   

Att kommunerna har haft en förhållandevis god befolkningsutveckling under de senaste tio åren beror 

i nästan samtliga fall på den historiskt sett höga invandringen till länet.  I kommunerna Lessebo, 

Markaryd, Ljungby samt Uppvidinge är det endast den positiva nettoinvandringen som bidragit till 

befolkningstillväxten de senaste tio åren (2008–2017). I kommunerna Älmhult och Alvesta har även 

ett positivt födelsenetto bidragit. Det är endast i Växjö kommun där även den inrikes flyttningen 

bidragit positivt till befolkningsutvecklingen. En utmaning för både Växjö och länet är dock att Växjö 

har ett negativt inrikes flyttnetto gentemot kommuner utanför länets gränser. Det innebär att 

kommunens positiva inrikes flyttnetto under de senaste tio åren genererats som en följd av inflyttning 

från andra kommuner inom länet. Den enkla slutsatsen är att Växjö kommun ”kannibaliserar” på 

grannkommunerna. Riktigt så enkelt är det dock inte. Om flyttningarna inte hade gått till Växjö är inte 

det mest sannolika att de inte hade skett alls. Mer troligt är att de hade gått till en större stad utanför 

länet. Med detta sagt – det klart mest önskvärda ur et regionalt perspektiv är förstås att regionens 

största stad har ett positivt flyttnetto även i relation till kommuner utanför länet. De senaste åren har 
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även Markaryds- och Älmhults kommun haft ett positivt inrikes flyttnetto. Det är dock för tidigt för att 

bedöma om detta är stadigvarande eller ej. Gemensamt för både Älmhults- och Markaryds kommun 

är att de har ett högt pendlingsnetto vilket indikerar att det finns tillgång till försörjningsmöjligheter i 

kommunerna, vilket är en förutsättning för inflyttning. 

En viktig fråga för regionens framtida demografiska profil är hur stor sekundäromflyttningen av de som 

invandrat kommer att bli. Om en stor andel kommer att flytta vidare innebär det att den 

befolkningsökning som skett i de mindre kommunerna under de senaste åren endast kommer att vara 

temporär. På sikt är detta förstås negativt sett till försörjningsbörda och 

kompetensförsörjningsmöjligheter. Det är svårt att avgöra hur stor sekundäromflyttningen kommer 

att bli. På nationellt nivå visar tidigare studier att sekundäromflyttningen bland de som invandrat till 

Sverige är omfattande. I en rapport av Riksrevisionen konstateras att en tredjedel av de som invandrat 

till en kommun utanför en större stad hade flyttat inom fem år. Flyttbenägenheten var betydligt lägre 

bland de som invandrat till en större stad.   

Ett sätt att studera sekundäromflyttning är att se hur många som bor i kommunen med ett visst 

invandringsår och hur många som invandrade till kommunen det aktuella året. Sett till perioden 2005–

2010 invandrade det drygt 13 000 personer till Kronobergs län. Under 2017 bodde det drygt 8 000 

personer i länet som invandrat till Sverige mellan 2005–2010. Detta innebär att en relativt betydande 

sekundäromflyttning har skett. Variationerna mellan kommunerna är stora. I Uppvidinge kommun 

bodde endast 25 procent av de som invandrat mellan 2005–2010 kvar i kommunen 2017. I Lessebo-, 

Tingsryds- och Alvesta kommun ligger nivån på ungefär 50 procent. I länets två största kommuner 

uppgår andelen till nästan 80 procent. Sammantaget innebär detta att Kronobergs län som helhet 

drabbats negativt av sekundäromflyttningen – vilket även det negativa inrikes flyttnettot indikerar – 

och vissa kommuner i synnerhet. Slutsatsen är således, allt annat lika, att risken för en omfattande 

sekundäromflyttning från länets mindre kommuner är hög de närmaste åren.  

 

Diagram 19: Befolkningsutvecklingen i länets kommuner jämfört med deras kommungrupper (2008-2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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När man jämför utvecklingen i en kommun med andra kommuner är det viktigt att ha rätt 

jämförelsegrupper. Att mäta utvecklingen i en glesbygdskommun i relation till en storstadskommun 

kan vara intressant för att påvisa skillnader. Däremot går det, utifrån en sådan jämförelse, inte dra 

några slutsatser om hur väl kommunen har presterat givet förutsättningarna. Att en storstadskommun 

växt mycket mer än en glesbygdskommun säger föga om glesbygdskommunens förmåga att dra nytta 

av de möjligheter som står till buds. Därför har vi i detta avsnitt – och även i övriga delar av denna 

rapport – jämfört länet och dess kommuner med relevanta grupper när vi studerat 

utvecklingstendenser och tillväxtmått. Som grund för jämförelserna har vi använt SKL:s 

kommungruppsindelning som har skapats just för att kunna göra relevanta jämförelser mellan 

kommunerna. För länen finns inga liknande grupper, utan vi har jämfört Kronobergs län med samtliga 

övriga län och kommenterar istället länets position i förhållande till de övriga länen. 

I diagrammet ovan mäter vi befolkningsutvecklingen de senaste tio åren (2008–2017). Kronobergs län 

har under denna tid haft en tillväxt på 8,4 procent (15 295 personer), vilket är något under 

riksgenomsnittet (9,3 procent). Trots att länets tillväxt under denna tid legat under riksgenomsnittet 

får tillväxtnivån bedömas, givet förutsättningarna, som god. De län som har haft en högre tillväxt än 

Kronoberg är storstadslänen och till dem näraliggande län. Om vi jämför med exempelvis tillväxttakten 

i Jönköpings län under denna period (6,6 procent) har Kronobergs län haft en mycket god tillväxttakt. 

Att notera är att vi här inte tar hänsyn till komponenterna bakom tillväxten. Som vi tidigare konstaterat 

har Kronobergs län samtidigt fortsatta problem med att attrahera invånare från andra län.  

Växjö kommun är den enda kommunen i länet som tillhör kommungruppen ”Större städer”. I gruppen 

ingår kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. Mellan 

2008–2017 uppgick den genomsnittliga tillväxttakten för denna grupp till 10,7 procent. I Växjö låg 

tillväxttakten under perioden på 12,3 procent. Totalt finns det 21 kommuner i gruppen, och med 12,3 

procent i tillväxttakt placerar sig Växjö kommun på en sjätte plats. Endast kommunerna Uppsala, 

Örebro, Södertälje, Helsingborg samt Lund hade en högre tillväxttakt.  

Både Alvesta- och Lessebo kommun ingår i kommungruppen ”Pendlingskommuner nära större stad”, 

som mellan 2008–2017 hade en genomsnittlig befolkningstillväxt på 6,3 procent. Både Lessebo- och 

Alvesta kommun hade under denna tid en högre tillväxttakt, 8,9- respektive 6,7 procent. Totalt består 

gruppen av 52 kommuner. Lessebo placerade sig på tionde plats och Alvesta på nittonde plats. 

Kommunerna Knivsta, Nykvarn samt Trosa var de som hade högst tillväxttakt i gruppen under den 

studerade perioden. 

Tingsryds- och Uppvidinge kommun tillhör gruppen ”Lågpendlingskommuner till större städer”. I regel 

har kommunerna i denna grupp något längre avstånd till en större stad jämfört med kommunerna i 

gruppen ”Pendlingskommuner nära större stad”. De har även, som namnet antyder, en lägre 

pendlingsintensitet och ofta en mer lokalt centrerad arbetsmarknad.  Mellan 2008–2017 ökade 

invånarantalet i denna grupp med 4 procent, vilket var högre än i både Uppvidinge (2,3 procent) och 

Tingsryd (0,4 procent). Gruppen innehåller totalt 35 kommuner. Uppvidinge placerade sig på plats 17 

och Tingsryd på plats 25. Tillväxttakten inom gruppen var som högst i kommunerna Enköping, 

Uddevalla samt Ulricehamn. 

Ljungby kommun är den enda i länet som tillhör gruppen ”Mindre städer”. Kommunerna i denna grupp 

har en relativt låg pendling och är i hög utsträckning beroende av den egna arbetsmarknaden. 

Kommunerna som ingår i denna grupp har relativt långa avstånd till större städer och mellan 15 000 – 

40 000 invånare. Mellan 2008–2017 uppgick den genomsnittliga befolkningstillväxten i gruppen till 5,2 

procent, vilket var en högre takt än i Ljungby kommun där den under samma tid låg på 3,2 procent.  

Totalt finns det 29 kommuner i gruppen och med 3,2 procent placerade sig Ljungby på plats 18.  
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Varberg-, Norrtälje- samt Kalmar kommun var de kommuner i gruppen som hade högst 

befolkningstillväxt under den aktuella perioden. Att tillägga är att Ljungby kommun har ett relativt lågt 

invånarantal (28 300 invånare) jämfört med snittkommunen (44 650) i gruppen. 

Markaryds- och Älmhults kommun ingår i kommungruppen ”Pendlingskommun nära mindre stad”. 

SKL:s definition av denna grupp är kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till 

arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i 

annan kommun. I både Älmhults- och Markaryds fall är de en pendlingskommun för att mer än 30 

procent av de som arbetar i kommunerna kommer från en annan kommun. De är med andra ord, som 

vi tidigare varit inne på i denna rapport, utpräglade inpendlingskommuner. Mellan 2008–2016 hade 

gruppen en genomsnittlig befolkningstillväxt på 3,1 procent, vilket var en lägre tillväxt än i både 

Markaryd (5,9 procent) och Älmhult (11,3 procent). Älmhults kommun hade den högsta tillväxten av 

samtliga kommuner i gruppen, totalt 52 stycken, och Markaryds kommun hade den sjunde högsta.  

Ovan genomgång visar att fem av åtta kommuner i länet har haft en högre befolkningstillväxt än deras 

jämförelsegrupp under tidsperioden 2008–2017. Det är viktigt att notera att genomgången inte säger 

något om varför kommunerna presterat bättre eller sämre än snittet för gruppen. Vi vet inte med 

säkerhet om en god prestation beror på ökad attraktivitet eller en temporär ökning som följd av ett 

högt utrikes flyttnetto de senaste åren. Först om några år kan vi göra den bedömningen. Således har 

den studerade tidsperioden flertalet osäkerhetsfaktorer som gör att ett positivt resultat med säkerhet 

inte kan kopplas till ökad attraktivitet.   

Trots ovan nämnda osäkerhetsfaktorer går det att dra vissa slutsatser. Växjö kommun har en hög 

tillväxt inom en grupp som totalt sett har en mycket hög befolkningstillväxt. För länet är detta viktigt 

då det får stort genomslag i den totala länsstatistiken. Även i länets pendlingskommuner har tillväxten 

varit god. Tidigare har tillväxten i Lessebo- och Alvesta, mätt i invånarantal, varit relativt blygsam. Den 

tilltagande tillväxten i de båda kommunerna kan indikera att Växjös tillväxt har fått positiva 

spridningseffekter även utanför kommunen.  

Tingsryds- och Uppvidinge kommun, som inte är lika utpräglade pendlingskommuner, och som har 

längre restidsavstånd till Växjö, har haft en lägre befolkningstillväxt än snittet för jämförelsegruppen. 

En anledning till detta kan vara att finanskrisen, som drabbade industrikommuner hårt, minskade 

antalet försörjningsmöjligheter i kommunerna samtidigt som utpendlingen inte kunnat kompensera 

för detta. Trots detta hade Uppvidinge kommun en positiv befolkningsutveckling under perioden, om 

än under jämförelsegruppens snitt.  

Även Ljungby kommun har haft en lägre befolkningstillväxt än jämförelsegruppen. Som vi nämnde 

tidigare inverkar storleksfaktorn i detta fall, exempelvis återfinns Kalmar och Kristianstad i samma 

grupp. Dock har även Ljungby kommun en stor industrisektor och en begränsad utpendling till en större 

arbetsmarknad, vilket kan ha påverkat utvecklingen, särskilt med anledning av finanskrisen.  

Älmhults- och Markaryds kommun har haft en högre befolkningstillväxt än jämförelsegruppen. Detta 

kan indikera att kommunerna i högre utsträckning än förut börjat dra nytta av det faktum att de har 

många arbetstillfällen i relation till den egna befolkningen. Att de har ett högt positivt pendlingsnetto 

innebär att det finns potential att attrahera inflyttare som idag väljer att pendla till kommunerna.  

Inrikes flyttningar till och från Kronobergs län 

I detta avsnitt ska vi fördjupa oss i varför Kronobergs län har ett negativt inrikes flyttnetto. Ett negativt 

inrikes flyttnetto indikerar att länet har en låg attraktionskraft för boende. Samtidigt har länet ett 

mycket högt inpendlingsnetto, vilket indikerar att regionen har en attraktiv arbetsmarknad. 
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Diagram 20: Inrikes flyttnetto för Kronobergs län, efter femårsklasser, årligt genomsnitt (2013–2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Att länet har ett negativt inrikes flyttnetto beror främst på en negativ nettoflyttning av ungdomar 

mellan 20–34 år. Antalet flyttrörelser minskar sedan relativt drastiskt när vi går högre upp i åldrarna, 

delvis beroende på att många bildar familj och stadgar sig. Det negativa nettot för ungdomar mellan 

20–29 år har flera förklaringar. Många ungdomar väljer att flytta för att studera när de går ut 

gymnasiet, ofta utanför hemregionen. Å andra sidan gäller detta även för andra regioner. De senaste 

fem åren har antalet inflyttningar av ungdomar till länet i denna ålder inte balanserat antalet 

utflyttningar. Detta gäller både för inrikes- och utrikes födda ungdomar. I åldersgruppen 25–29 år 

återfinns även de personer som har studerat klart en utbildning på universitet. Att länet har ett 

negativt netto för ungdomar i denna ålder indikerar att många av de som tar en högskoleexamen i 

länet flyttar vidare efter studierna.  

Från och med 30-årsåldern förändras sammansättningen av flyttnettot till och från länet. Från och med 

denna ålder står utlandsfödda för en majoritet av länets negativa flyttnetto. Tittar vi exempelvis på 

åldersgruppen 35–44 år har länet ett positivt flyttningsnetto om vi endast ser till inrikes födda. Nettot 

är även positivt för inrikes födda i åldrarna 0–9 år, vilket hänger samman med att det i regel är 

barnfamiljer som flyttar till länet där anhörigpersonerna är mellan 35–44 år. Till viss del är denna grupp 

så kallade återvändare som sedan tidigare har en relation till länet. Det är dock viktigt att notera att 

återvändargruppen och inflyttningen av barnfamiljer är långt mindre än gruppen unga som flyttar ut 

från länet. Av länets invånare är 56 procent födda i Kronobergs län.  

Mellan 2013–2017 flyttade det i årligt genomsnitt ut 6 733 personer från länet till ett annat län och 

5 812 flyttade in till länet från ett annat län. Det genomsnittliga inrikes flyttnettot var under denna 

period -921 personer om året. Utlandsfödda stod för 32 procent av utflyttningarna, trots att gruppen 

endast utgör 19 procent av länets befolkning totalt. Totalt var nettot för utlandsfödda under denna 

period -585 personer om året. För inrikes födda var det -336 personer om året. En förklaring till att 

utlandsfödda bidrar mer till länets negativa netto är att länet under den studerade perioden haft en 

relativt sett hög inflyttning från utlandet. Den högre flyttintensiteten bland utlandsfödda beror bland 
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annat på att en hög andel bland gruppen söker sig till större städer efter att ha erhållit 

uppehållstillstånd i en första ankomstkommun, ofta mindre kommuner. Det negativa nettot för utrikes 

födda under denna period indikerar med andra ord att, relativt sett, andra län är mer attraktiva för 

gruppen.  

Inrikes födda kvinnor har en något högre flyttintensitet än inrikes födda män. Under perioden 2013–

2017 flyttade 30 kvinnor per 1000 invånare från länet, motsvarande nivå för inrikes födda män var 28 

utflyttare per 1000 invånare. Utflyttintensiteten från länet är som högst bland utlandsfödda män. För 

dem ligger utflyttningsintensiteten på 73 utflyttare per 1000 invånare. För utlandsfödda kvinnor låg 

nivån på 55 utflyttare per 1000 invånare.  

 

Diagram 21: Inrikes flyttnetto för länets kommuner, efter femårsklasser, årligt genomsnitt (2013-2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Kommunerna i länet har olika flyttprofiler. Samtliga kommuner i länet, förutom Växjö, förlorar främst 

invånare som är mellan 20–24 år. I denna ålder är flyttintensiteten hög och i regel beror det på att 

många flyttar för att studera, vilket gynnar universitetsstäderna, i detta fall Växjö. Tittar vi istället på 

äldre och yngre åldersgrupper ser bilden annorlunda ut. För dessa grupper har bland annat Markaryds- 

och Ljungby ett positivt flyttnetto. I egenskap av mer arbetsorienterade kommuner, utan större 

universitet, blir dessa kommuner mer attraktiva för inflyttning i senare åldrar. Detta genererar i regel 

även en inflyttning av barn, då anhörigpersonerna som flyttar in ofta är föräldrar och i familjebildande 

ålder. Växjö kommun har däremot ett negativt flyttnetto sett till de som är i yngre arbetsför ålder. 

Detta hänger delvis samman med att universitetsstudenter flyttar vidare efter studierna. 
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De senaste fem åren (2013–2017) har Markaryds kommun lyckats balansera utflyttningen av 20–24 

åringar genom inflyttning av andra åldersgrupper, vilket genererat ett positivt inrikes flyttnetto under 

denna period. Även Ljungby- och Älmhults kommun har legat nära denna balans under perioden. Att 

nå en sådan balans är eftersträvansvärt för alla kommuner som inte är en universitetskommun. Faktum 

är att det är svårt, om ens önskvärt, att motverka utflyttningar av personer som flyttar för att studera. 

Däremot är det positivt, och möjligt, för kommuner utan ett universitet, att attrahera inflyttare som är 

i yngre arbetsför ålder och som studerat klart och står i begrepp att bilda familj. När det gäller 

kommunerna Markaryd-, Ljungby- och Älmhults kommun, som har haft ett förhållandevis högt 

flyttnetto för personer i denna grupp, är det intressant att notera att det är utlandsfödda som 

genererat ett stabilt inrikes flyttnetto. Ser vi till inrikes födda är det inrikes flyttnettot för dessa 

kommuner istället negativt. Detta indikerar att dessa kommuner verkar vara vinnare när det gäller 

sekundäromflyttning av utlandsfödda.  

För kommunerna Uppvidinge och Lessebo är det inrikes flyttnettot mycket lågt sett till de studerade 

åldersgrupperna. Detta beror delvis på att kommunerna haft en hög invandring de senaste åren och 

som genererat en hög sekundäromflyttning. De båda kommunerna har även ett negativt inrikes 

flyttnetto även om vi endast ser till inrikes födda. Detta gäller även för Tingsryds kommun som har ett 

negativt inrikes flyttnetto både sett till inrikes- och utrikes födda.  

 

Diagram 22: In- och utflyttningar till och från Kronobergs län, riktade flyttningsrelationer. Källa: SCB och egna bearbetningar 
av Region Kronoberg 

Den stora delen av flyttningarna till- och från länet sker i relation till grannlänen och storstadslänen. 

Utbytet med de övriga länen är ytterst begränsat. Länets negativa inrikes flyttnetto uppstår främst i 

relation till storstadsregionerna. Skåne län är det populäraste länet att flytta till och det är även från 

Skåne som Kronobergs län har den högsta inflyttningen. Dock är det fler kronobergare som flyttar till 

Skåne än skåningar som flyttar till Kronoberg. De län som Kronobergs län förlorar flest invånare till, i 

förhållande till antalet inflyttare från dem, är i rangordning; Skåne-, Stockholms-, Västra Götalands-, 
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Hallands- samt Östergötlands län. Även om antalet in- och utflyttningar till- och från Blekinge-, 

Jönköpings- samt Kalmar län är många till antalet är nettosiffran nära noll. Med andra ord är det, till 

skillnad mot storstadsregionerna, ungefär lika många som flyttar mellan länen. 

De senaste fem åren har kommunerna Alvesta, Tingsryd, Lessebo samt Uppvidinge haft det största 

flyttutbytet i relation till Växjö kommun. Samtliga av dem har ett negativt netto i relation till Växjö. 

Växjö kommun har sitt största utbyte med Alvesta kommun, sedan följer de tre storstadskommunerna. 

Växjö kommuns positiva inrikes flyttnetto kommer dels från de mindre grannkommunerna i länet, dels 

från mindre kommuner utanför länsgränsen, exempelvis Hultsfred, Vetlanda, Gislaved samt Nybro.  

Även Ljungby kommun har Växjö kommun som starkaste flyttningsrelation. Dock är den svagare än för 

de kommuner som gränsar till Växjö. Ljungby har även ett stort utbyte västerut, med Halmstad och 

Göteborg. De senaste fem åren har Ljungby kommun haft ett positivt flyttnetto i relation till Alvesta, 

Hylte samt Uppvidinge. Under samma period har kommunen förlorat flest invånare till Halmstad, 

Helsingborg samt Göteborg. Markaryds kommun har störst utbyte med Ljungby-, Hässleholm- samt 

Halmstads kommun. Kommunen har ett positivt netto i förhållande till Hässleholms-, Uppvidinge-, 

samt Kristianstads kommun. Däremot är nettot negativt i relation till kommunerna Lund, Laholm samt 

Göteborg. Älmhults kommun är den kommun i länet med mest dragning söderut. De tre starkaste 

flyttrelationerna är i relation till kommunerna Osby, Växjö samt Malmö. Kommunen har ett positivt 

netto i relation till Alvesta, Lessebo samt Tingsryd. Däremot förlorar man invånare till Malmö, Växjö 

samt Lund.  

I sammanhanget är det intressant att fråga sig vad det är som får en människa att flytta till en viss 

plats? Varför är vissa platser mer attraktiva än andra?  

En grundförutsättning för att människor ska överväga att flytta till en plats är att där finns möjlighet 

till att få ett arbete eller en försörjning i form av studier. Här är det dock viktigt att poängtera att 

arbetena inte behöver finnas i den potentiella boendekommunen, utan tillgången till arbete är vad 

som är viktigt – arbetsmarknaden kan lika gärna finnas i en intilliggande kommun, så länge 

kommunikationerna dit är tillräckligt bra för att möjliggöra pendling.  

Utöver försörjningsmöjligheter behöver en plats erbjuda potentiella inflyttare en rad olika saker för att 

de ska uppfatta platsen som attraktiv. Helheten av de olika delarna en plats erbjuder kan beskrivas 

som den erbjudna livsmiljön. En livsmiljö består av fysiska dimensioner, så som platsens arkitektur och 

naturmiljöer, men också av sociala och kulturella faktorer som känslan av trygghet, sammanhållning, 

tolerans och öppenhet hos befolkningen som bor på platsen. Inte minst omfattar attraktiva livsmiljöer 

olika boendealternativ. Tillgång till vackra boendemiljöer stärker en plats attraktivitet. Boende vid 

vatten, eller nära tillgång till kollektivtrafik och service är typiska egenskaper som förknippas med ett 

attraktivt boende. Enligt studier som följt olika flyttgenerationer har boendet kommit att tillmätas allt 

större betydelse. En bostad som motsvarar flyttarens preferenser sett till storlek, pris och placering är 

därför av stor betydelse ur ett attraktivitetsperspektiv.  

Utöver boende- och arbetsmöjligheter är ett tillfredsställande serviceutbud något som bör finnas på 

en plats för att den ska anses attraktiv. Med service avses här både offentlig- och privat sådan. En viktig 

anmärkning här är att serviceutbudet i viss utsträckning är platsbundet. Sådan service som kan 

definieras som ”vardaglig” bör helt enkelt inte ligga allt för långt från hemmet. Det är inte helt enkelt 

att avgränsa vad som är platsbundna egenskaper, alltså sådant som bör finnas på en plats, eller vad 

som endast behöver vara tillgängligt att nå inom en viss restid. En måttstock som kan användas är att 

utgå från vad som i regel är ”sällanköp” och ”vardagsköp” i människors liv.  

En god kvalitet på det grundläggande serviceutbudet är förmodligen i flera fall viktigare än ett stort 

handels- och nöjesutbud, som istället kan nås genom goda kommunikationer. En plats attraktivitet är 
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även beroende av hur det sociala kapitalet på platsen ser ut. Att definiera socialt kapital, eller mäta 

det, är svårt. En vanlig definition är dock att socialt kapital inkluderar att människor litar på varandra 

och känner trygghet. Tillgång till mötesplatser och en stark civil sektor utgör i detta sammanhang 

viktiga faktorer. Det är när människor möts som tillit uppstår. I den meningen utgör ett rikt föreningsliv 

grund för ett starkt socialt kapital. Föreningar bidrar även till att ett stort utbud av olika aktiviteter 

finns att tillgå på platsen.  

Slutligen är en plats attraktivitet beroende av den kollektiva föreställning som finns om platsen. En del 

platser är behäftade med ett dåligt rykte, andra av ett gott sådant. Exempelvis är det lätt att platser 

som växer hamnar i en positiv spiral – fler människor innebär större skatteunderlag som frigör kapital 

för utvecklingsinsatser som i sin tur skapar en känsla av utveckling och framåtskridande. Motsatt gäller 

att platser med en negativ befolkningsutveckling kan hamna i en negativ spiral, där det minskade 

befolkningsunderlaget leder till neddragningar och en känsla av tillbakagång. 

Tätorternas utveckling 

På tätortsnivå är befolkningsutvecklingen i regel mer volatil än när man ser till en hel kommun. Vissa 

delar av en kommun kan ha en positiv befolkningsutveckling även om kommunen som helhet tappar 

invånare. Exempelvis kan vissa orter ligga strategiskt till i förhållande till arbetsmarknader utanför den 

egna kommunen, eller ha andra kvaliteter som attraherar människor att flytta dit.  

 

Karta 17: Befolkningsutveckling på tätortsnivå, faktiska tal (1990–2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Karta 18: Befolkningsutveckling på tätortsnivå, faktiska tal (2000–2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Sedan 1990 har endast 15 tätorter i länet haft en positiv befolkningsutveckling. Vid utgången av 2017 

fanns det 46 tätorter i Kronobergs län. Jämfört med 1990 är det färre tätorter som en följd av att 

flertalet har förlorat sin status som tätort som en följd av att invånarantalet kommit att understiga 200 

personer. Samtliga av kommunernas centralorter har växt sedan 1990. Vi kan därför tala om en 

inomkommunal befolkningskoncentrering under denna period; i samtliga kommuner har andelen av 

befolkningen som bor i centralorten ökat.  I faktiska tal är det Växjö, Ljungby samt Älmhult som har 

haft den högsta befolkningstillväxten.  Förutom de kommunala centralorterna har även Gemla, Rottne, 

Urshult, Ingelstad, Lidhult samt Skruv växt under denna period. 

Om vi ser till tätorternas utveckling ur ett kortare tidsperspektiv, 2000–2017, har 31 tätorter i länet 

haft en positiv befolkningsutveckling. Det var främst under andra hälften av nittiotalet som många 

tätorter minskade och under senare år har utvecklingen vänt i flera av dem, ofta som en följd av en 

ökad invandring. I procent har flera av de mindre tätorterna under denna period haft en exceptionell 

hög befolkningstillväxt. I exempelvis Urshult, Skruv samt Lammhult har invånarantalet ökat med 20 

procent under denna period.  

Det är svårt att dra några generella slutsatser om varför flera orter har haft en tillväxt under 2000-

talet. Tidigare studier Region Kronoberg genomfört pekar på att invandringen har bidragit till 

återupphämtningen i flera mindre orter, ofta med anledning av att där fanns lediga bostäder. I dessa 

fall finns en risk att uppgången endast blir temporär om sekundäromflyttningen blir omfattande. 

Särskilt gäller detta för orter med långa avstånd till större arbetsmarknader och som under längre tid 

haft en negativ befolkningsutveckling. I andra fall kan en stabilare befolkningsutveckling under de 
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senaste åren snarare handla om att orten kunnat dra nytta av sitt strategiska läge i förhållande till 

andra orter. Ofta är detta så kallade pendlingsorter med närhet till större arbetsmarknader, exempelvis 

Gemla. 

För en mer utförlig genomgång av orternas utveckling och profil hänvisar vi till rapporten 

Ortsutveckling i Kronobergs län som Region Kronoberg har tagit fram.  

Befolknings- och åldersstruktur i Kronobergs län 

2015 var ett historiskt år för Sverige; för första gången sedan befolkningsstatistikens födelse kom 

antalet män att överstiga antalet kvinnor. I Kronobergs län har detta förhållande dock varit rådande 

sedan lång tid tillbaka. Men under 2000-talet har könsgapet ökat i en historiskt sett hög takt och 2017 

var endast 49,2 procent av länets befolkning kvinnor, i riket låg nivån på 49,8 procent. I faktiska tal bor 

det drygt 3 300 fler män än kvinnor i länet. 

Den huvudsakliga förklaringen till att det idag bor fler män än kvinnor i Sverige är att det är fler män 

som flyttar hit från andra länder. Den historiskt sett höga invandringen under de senaste åren har 

därmed bidragit till det rådande mansöverskottet. Ytterligare faktorer till överskottet är att män lever 

allt längre och att det föds fler pojkar än flickor. Tillsammans med Blekinge län har Kronoberg den 

lägsta andelen kvinnor bland befolkningen i de södra delarna av Sverige. 
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Karta 19: Andel kvinnor av befolkningen, kommunal nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Karta 20: Andel kvinnor av befolkningen, regional nivå. Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Det finns regionala skillnader sett till hur stor andel av befolkningen som utgörs av kvinnor eller män. 

Högst är andelen kvinnor i regioner med ett näringsliv som har en mer service- och tjänsteinriktad 

branschstruktur. I län med hög branschkoncentration till industri- och råvarusektorn är andelen män 

högre. Kronobergs län har ett, i kulturgeografiska termer, ”traditionellt genuskontrakt”: Näringslivet 

är dominerat av branscher med en hög andel män anställda, exempelvis industri- och IT-sektorn, 

kvinnorna föder barn tidigare än kvinnor i riket och högutbildade kvinnor flyttar i högre utsträckning 

än högutbildade män från länet.  

Regioner med ett modernt genuskontrakt, exempelvis Stockholm och Skåne, har ett mer diversifierat 

näringsliv där branscher som är mer jämställda utgör en större del av arbetsmarknaden. Detta innebär 

att dessa regioner erbjuder fler karriärmöjligheter för kvinnor, givet könsuppdelningen på 

arbetsmarknaden, därav en högre andel kvinnor bland befolkningen. I turistintensiva regioner, likt 

Gotland, finns ett mer otraditionellt genuskontrakt där det är förhållandevis vanligt att kvinnor är 

egenföretagare. 

Inom Kronobergs län återfinns ett liknande mönster som i riket; andelen kvinnor av befolkningen är 

som högst i de mer service- och tjänsteintensiva kommunerna, som lägst i de mer industritunga. Ett 

annat samband är att de kommuner som har haft en hög invandring även har ett relativt högt 
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mansöverskott, exempelvis Uppvidinge- och Lessebo kommun. Andelen kvinnor är som lägst i 

Uppvidinge kommun (47,7 procent) och som högst i Växjö kommun (49,6 procent). 

På länsnivå finns den största överrepresentationen av män inom åldersgruppen 15–24 år. I denna 

grupp går det 114 män på 100 kvinnor. Högre upp i åldrarna jämnar fördelningen ut sig, men männen 

är överrepresenterade långt upp i åldrarna. I en del kommuner och inom vissa åldersgrupper är 

männens överrepresentation påtaglig. I exempelvis Uppvidinge kommun går det 133 män på 100 

kvinnor i åldersgruppen 25–34 år. I Tingsryds- och Lessebo kommun går det 124–126 män på 100 

kvinnor när vi tittar på åldersgruppen 15-24 år.  

Vilken betydelse har då mansöverskottet? I Sverige har Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, 

behandlat frågan i samband med hans medverkan i Framtidskommissionens arbete. Rothstein menar 

att unga män som inte hittar ett arbete eller en partner riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap 

som förhöjer risken för att falla in i kriminalitet och samröre med extremistiska strömningar. Att just 

unga män utpekas som en riskgrupp har flera olika skäl. Ett av de främsta skälen är att unga män 

presterar sämre i skolan än unga kvinnor. I takt med de ökade kunskapskraven på arbetsmarknaden 

försvinner många av de arbeten som traditionellt sett lågutbildade män har verkat inom, exempelvis 

inom industrin. Svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden leder i sin tur, enligt Rothstein, till 

svårigheter att hitta en partner, vilket förstärker känslan av att ha blivit ”ratad”. Detta skapar en grund 

för samhällsmissnöje, våld och extremism.  

Att länet relativt sett har en lägre attraktivitet för kvinnor kan på sikt även hämma 

kompetensförsörjningen i länet. I de studier OECD genomfört om länet pekar de just på denna faktor; 

fler välutbildade kvinnor behövs inom exempelvis industrisektorn för att länet ska kunna bli en mer 

kunskapsintensiv ekonomi. Att locka kvinnor till de mer tekniska branscherna skulle på sikt kunna öka 

länets inflyttningsattraktivitet för kvinnor.  
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Karta 21: Andel utlandsfödda av befolkningen, kommunal nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Karta 22: Andel utlandsfödda av befolkningen, regional nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I Kronobergs län är 19,4 procent av befolkningen född i ett annat land än Sverige. Detta är över 

riksgenomsnittet där andelen uppgår till 18,5 procent. Under relativt kort tid har andelen utlandsfödda 

boende i länet ökat förhållandevis mycket. I början av 00-talet var endast nio procent av länets 

befolkning född utanför Sverige. Jämfört med övriga län har Kronobergs län den femte högsta andelen 

utlandsfödda bland befolkningen. Som högst är andelen i Stockholms- och Skåne län. Som lägst är den 

i Jämtlands- och Gotlands län. Av länets kommuner har fem av dem en högre andel utlandsfödda bland 

befolkningen än riksgenomsnittet. Som högst är andelen i Älmhults-, Markaryds- samt Lessebo 

kommun, där den ligger på mellan 23–26 procent. Som lägst är andelen i Tingsryds kommun där den 

ligger på 15,9 procent. I Växjö kommun ligger andelen på 18,1 procent och i Ljungby kommun på 18,3 

procent. 

51,4 procent av de som bor i Kronobergs län och som är födda i ett annat land än Sverige är män, vilket 

är något över nivån för inrikes födda i länet där andelen män ligger på 50,7 procent. De utlandsfödda 

invånarna i länet har en betydligt yngre åldersprofil än de inrikes födda. Försörjningskvoten för 

utlandsfödda är 43,5 och för inrikes födda 93,3. Sedan 2000 har utlandsfödda stått för hela 

arbetskraftstillväxten i länet och totalt har antalet invånare arbetsför ålder ökat med drygt 8 000 

personer. Utan invandringen hade länet istället haft en minskning på 7000 personer i arbetsför ålder. 

Nästan var fjärde person i arbetsför ålder i länet är född i ett land utanför Sverige, vilket är något över 

riksgenomsnittet (23,5 procent).  
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Karta 23: Demografisk försörjningskvot, kommunal nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Karta 24: Demografisk försörjningskvot, regional nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Medelåldern i Kronobergs län är 41,5 år, vilket är 0,3 år mer än riksgenomsnittet. Försörjningskvoten i 

länet är 81,2 vilket även det är över riksgenomsnittet som ligger på 75,3. År 2000 låg kvoten i 

Kronobergs län på 75,1. En anledning till att den har ökat är att den stora kullen fyrtiotalister nu inträtt 

i pensionsålder, men även att antalet barn och ungdomar har blivit fler. Det finns stora regionala 

variationer sett till försörjningsbördan i länen. Som högst är den i Dalarnas län där den ligger på 86. I 

Stockholms län, där den är som lägst, ligger den endast på 66.  

På kommunal nivå är skillnaderna i försörjningskvoten betydande. Totalt har elva kommuner i Sverige 

en kvot som överstiger 100, vilket innebär att det är fler som ska ”försörjas” än antalet personer som 

ska ”bidra”. Det finns dock olika anledningar till varför dessa kommuner har en hög försörjningskvot. 

En del av kommunerna i denna grupp är populära inflyttningskommuner för pensionärer, exempelvis 

Borgholm. Andra kommuner i gruppen, som Pajala, har en hög kvot för att de genomgått en strukturell 

befolkningsminskning och som en följd av den har andelen äldre ökat betänkligt. En tredje variant är 

Lomma kommun, där andelen barn och unga är mycket hög. Det finns således olika drivkrafter till 

varför en kommun har en hög försörjningskvot. I regel har dock kommuner med en hög 

försörjningskvot det för att inflyttningen av yngre är låg samtidigt som utflyttningen av yngre bidrar till 

en äldre åldersstruktur då det är den äldre delen av befolkningen som bor kvar. 

I Kronobergs län har kommunerna Uppvidinge, Markaryd, Lessebo, Tingsryd samt Alvesta en 

försörjningskvot på 89 eller mer. Som högst är den i Lessebo där den ligger på 96. Att Lessebo kommun 
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hamnar högt beror dels på att försörjningsbördan från de äldre ligger över riksgenomsnittet, dels på 

att försörjningsbördan från de yngre är långt över riksgenomsnittet. Försörjningsbördan från de yngre 

i kommunen är högre än försörjningsbördan från de äldre. Medelåldern i Lessebo kommun är 41,7 år. 

Även Alvesta kommuns kvot på 90 förklaras främst genom att försörjningsbördan från de yngre är hög, 

medelåldern i kommunen ligger på 41,8 år. I Tingsryds-, Markaryds- samt Uppvidinge kommun 

förklaras den relativt höga kvoten främst av att försörjningsbördan från de äldre är över 

riksgenomsnittet, vilket den relativt höga medelåldern i de nämnda kommunerna påvisar (43,8–46 år).  

I kommunerna Älmhult, Växjö samt Ljungby är försörjningskvoten betydligt lägre än i ovan nämnda 

kommuner. I Älmhult är den 82,9, i Ljungby 82,6 och i Växjö 74,1. Av kommunerna i Kronobergs län är 

det således endast Växjö kommun som har en kvot som ligger under riksgenomsnittet. Medelåldern i 

Växjö ligger på 39,8 år, vilket är 6,2 år lägre än i Tingsryds kommun. I Älmhults kommun ligger den på 

41,1 år, vilket är under riksgenomsnittet, och i Ljungby kommun på 43,3 år. Att Älmhults kommun har 

en lägre medelålder men en högre försörjningskvot än riket beror på att andelen barn och unga bland 

befolkningen är högre. 

Befolkningsprognos och demografiska utmaningar i framtiden 

De senaste åren har Kronobergs län haft en historiskt sett mycket hög befolkningstillväxt. Även 

framledes förväntas länet att växa, men i en lägre takt. Den senaste femårsperioden (2013–2017) 

ökade länets befolkning med 6,3 procent. Den kommande femårsperioden (2018–2022) förväntas 

tillväxten att uppgå till 5 procent. I faktiska tal förväntas befolkningen att öka med nästan 10 000 

invånare fram till 2022. Om man ser ännu längre fram, till 2032, förväntas antalet invånare i länet att 

öka med drygt 25 000 invånare jämfört med idag, vilket skulle innebära att invånarantalet i länet skulle 

vara 222 914 personer år 2032. 

Det är fortsatt invandringen som förväntas att stå för den största delen av länets befolkningstillväxt de 

närmaste 15 åren. Dock förväntas den att minska något från och med 2018. Under den senaste 

femårsperioden invandrade det i genomsnitt 3 558 personer till länet om året. De kommande fem åren 

föreskriver prognosen att nivån minskar till i genomsnitt 3 287 personer om året. Dock är det viktigt 

att notera svårigheterna med att göra befolkningsprognoser under rådande förhållanden. 

Invandringen är avhängig en mängd olika faktorer som är svåra att kontrollera för, exempelvis 

nationella och europeiska regelverk, internationella konflikter och så vidare. Prognosen baserar sig på 

de antaganden för invandring till Sverige som SCB gjorde under 2018. 

Även ett positivt födelsenetto förväntas att bidra till den framtida befolkningstillväxten. Den senaste 

femårsperioden föddes det i genomsnitt 2204 barn om året i länet. Den kommande femårsperioden 

förväntas antalet födslar att uppgå till 2 349 om året. Från och med 2024 pekar prognosen på att det 

kommer att födas 2 500 barn om året och sedan stabiliserar sig antalet för att vara ungefär detsamma 

hela prognosperioden ut.  

Det inrikes flyttnettot förväntas enligt prognosen att fortsatt vara negativt de kommande fem åren. 

Både in- och utflyttningen till- och från länet förväntas att öka under prognosperioden, vilket beror på 

att antalet invånare både i länet och landet som helhet med stor sannolikhet ökar under 

prognosperioden. 
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Diagram 23: Befolkningsprognos för Kronobergs län (prognosperiod 2018–2032). Källa: Region Kronoberg 

Befolkningsprognosen för länet visar att försörjningskvoten kommer att öka som en följd av att fler 

förväntas att vara i ej arbetsför ålder samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte förväntas att öka i 

samma takt. Under slutet av prognosperioden förväntas försörjningskvoten i länet att uppgå till 85,4, 

vilket är en ökning med 5,2 procent jämfört med 2017. Både unga och äldre förväntas att bidra till 

ökningen av försörjningskvoten. När det gäller den äldre åldersgruppen är det främst den grupp som 

är över 80 år som förväntas att öka, och det dramatiskt. Ökningen mellan 2017–2032 prognosticeras 

till nästan 50 procent.  

Att gruppen unga och äldre förväntas att öka relativt kraftigt under prognosperioden innebär med stor 

sannolikhet att välfärdsbehoven kommer att öka och därmed även kostnaderna. Ur en 

kostnadssynpunkt är det främst ökningen av antalet äldre, över 80 år, som kommer att påverka 

kostnadsutvecklingen för den offentliga sektorn. Det är i denna ålder vi kostar som mest för välfärden 

och ju fler som är i denna åldersgrupp, desto större utgifter. För att nå en balans behöver 

skatteintäkterna öka i motsvarande takt om kostnadsökningarna. Givet dagens förutsättningar 

kommer detta inte att ske; de demografiska behoven förväntas öka mer än arbetskraften och 

skatteunderlaget. För att lösa framtidens välfärd pekar SKL därför på att vi behöver vidta en rad olika 

åtgärder, exempelvis arbeta fler timmar genom att öka pensionsåldern, förbättra effektiviteten inom 

den offentliga sektorn samt genomdriva omfattande digitaliseringslösningar. Att endast lösa det 

framskrivna kostnadsgapet genom skattehöjningar skulle, enligt SKL, innebära omfattande höjningar 

som inte bedöms som realistiska att genomföra.  

I länet är förutsättningarna att klara ett ökat välfärdsbehov mycket olika. Som vi tidigare diskuterat är 

de demografiska skillnaderna redan idag omfattande. Det kommunala utjämningssystemet balanserar 
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idag de skillnader som finns i förutsättningar mellan kommuner och regioner. Dock kan en ökad 

belastning i kommuner med en redan utsatt demografisk struktur innebära att man får svårigheter att 

möta behoven bland annat med anledning av att det är svårt att rekrytera den kompetens som krävs. 

En ökad specialisering av samhällsservicen innebär att mindre kommuner kan få det svårt att hitta rätt 

kompetens i framtiden. På sikt ställer detta krav på att hitta nya kostnadseffektiva lösningar genom 

samverkan och innovation.  

Kultur 

De kulturella Kronobergarna 

Rapporter från Myndigheten för Kulturanalys visar att den svenska befolkningen är kulturaktiv.  

Kulturaktiviteten varierar dock mellan olika aktiviteter och mellan olika grupper i befolkningen. 2016 

genomfördes en regional kulturvaneundersökning i Kronoberg som visar att de vanligaste 

kulturaktiviteterna i Kronoberg är att lyssna på musik, se på film, läsa bok och fotograferat/filmat. 

Mindre frekventa kulturaktiviteter i undersökningen är exempelvis spela teater/deltagit i lajv, sjungit i 

kör eller gått på balett- eller dansföreställning. 

 

Diagram 24: Kulturvanor i Kronobergs län, andel av befolkningen som tagit del av kultur, efter aktivitet (2016). Källa: Region 
Kronoberg 

Flera av de vanligaste aktiviteterna i Kronoberg är även vanligast i riket som helhet. De vanligaste 

aktiviteterna har en låg tröskel för genomförande, de kan ofta genomföras när som helst, var som 

helst, utan krav på någon annans medverkan medan de mindre vanliga aktiviteterna sker vid specifika 

tillfällen och kräver mer än en persons intresse. Vid jämförelse mellan Kronoberg och riket framträder 
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en bild av en kulturell befolkning i Kronoberg. 14 av 19 jämförbara aktiviteter görs av Kronobergare i 

högre utsträckning än i riket.  

 

Diagram 25: Kulturvanor i Kronobergs län jämfört med riket (2016). Index = 100, riksgenomsnitt. Källa: Region Kronoberg 

Kronobergarna står särskilt ut vad gäller det egna skapandet. Detta resultat överensstämmer även med 

nationella undersökningar från SOM-institutet och Myndigheten för kulturanalys där Kronoberg 

tillsammans med Småland och öarna står ut avseende det egna skapandet. De nationella 

undersökningarna visar även att Småland med öarna har en lägre konsumtion av kultur jämfört med 

andra regioner men här visar regionens kulturvaneundersökning ett annat resultat.   

Kronoberg har flest bibliotek per invånare i landet och invånarna lånar fler böcker per invånare jämfört 

med riket. Trots detta är det färre i Kronoberg som har läst en bok eller lyssnat på en ljudbok jämfört 

med riket i helhet. Läsfärdighet och läsvanor hos barn och unga har under många år minskat. Framför 

allt visar statistiken på en försämrad läsförmåga hos pojkar. 

Det finns skillnader i hur vuxna tar del av och utövar kultur i Kronoberg. Åldersgruppen 65-85 år är 

minst kulturellt aktiv av de vuxna åldersgrupperna. De är påtagligt underrepresenterade vad gäller det 

egna skapandet. Män utövar och tar del av kultur i lägre utsträckning än kvinnor inom nästan alla 

konstområden i Kronoberg. De största olikheterna när det gäller vem som utövar och tar del av kultur 

finns dock avseende utbildningsnivå. Personer med låg utbildningsnivå tar del av och utövar kultur i 

lägre utsträckning än personer med högre utbildning. Särskilt underrepresenterade är lågutbildade vad 

gäller det egna skapandet. Det finns även olikheter vad gäller inkomstskillnader. Personer med lägre 

inkomst är generellt mindre kulturellt aktiva än personer med högre inkomst. De nationella 

undersökningarna visar även att kulturdeltagandet är större i städer. 
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Den kulturella delaktigheten 

Myndigheten för kulturanalys släppte 2018 en rapport om hur kulturvanor korrelerar och hur 

individers förhållande till kultur varierar med exempelvis kön, ålder, geografisk hemvist och sociala 

grupper (jobb). De konstaterar att: 

kvinnor, högutbildade, högre tjänstemän och boende i storstäder är mer benägna 

att ta del av kulturutbudet och vara kulturellt aktiva än män, lågutbildade, 

arbetare och boende i glesbygd. Samtidigt är förhållandet till kultur mer komplext 

än så. Om en person intresserar sig för en typ av kultur, låt säga teater, tenderar 

personen att gilla även en annan kulturtyp, såsom att gå på konstgalleri. Det finns 

tydliga mönster för vilka kulturyttringar som hänger samman och vilken publik 

som attraheras av samma kombinationer av kulturtyper. Teater och konst går bra 

ihop, men sammanfaller inte alltid med mer populärkulturella aktiviteter som att 

gå på rockkonsert. 

Detsamma gäller media. Högutbildade tar till sig mer nyheter än lågutbildade och källorna är olika, 

högutbildade fokuserar på nyheter på nationell och internationell nivå medan lågutbildade fokuserar 

mer på lokalnyheter. Forskaren Mikael Börjesson vid Uppsala universitet har i rapporten Rummet av 

kultur- och medievanor i Sverige 2015 tydliggjort skillnaderna i kultur och mediekonsumtion. Han visar 

att det ofta är en fråga om att vara kulturellt aktiv i relativt hög utsträckning eller inte alls vara aktiv. 

Att besöka konstutställning, museum, teater, naturpark, klassisk konsert, fornminne och bibliotek samt 

att läsa facklitteratur och lyssna på P1 och P2 hänger således ofta samman.  

I rapporten lyfts även skillnader mellan sociala gruppers förhållanden till kultur och media. Vid vad 

Börjesson kallar den finkulturella polen finns grupper med hög utbildningskapital såsom läkare och 

universitetslärare tillsammans med kulturarbetare och journalister. Högre tjänstemän, ekonomer, 

civilingenjörer och sjuksköterskor konsumerar bred kultur kombinerat med viss finkultur. Samtliga 

arbetarkategorier och företagare är minst orienterade mot finkultur.  

Detta innebär att kompetensförsörjningen av exempelvis läkare, civilingenjörer och sjuksköterskor är 

beroende av den kulturella infrastrukturen i länet. Rapporten synliggör även problematiken med 

kulturens angelägenhet för grupper som tar del av kultur i låg grad eller inte alls tar del av kultur.  

Barn och unga 

Det finns skillnader i barn och ungas möjligheter att ta del av kulturen i länet. Skillnaderna påverkas av 

geografiska avstånd, graden av resurser i exempelvis skolan, omfattningen av samordning mellan olika 

aktörer samt vårdnadshavares utbildnings- och inkomstnivå. Det gör att det regionalt finansierade 

kulturutbudet är tillgängligt för barn och unga i olika stor utsträckning. Skolorna i länet har också 

betydelse för barn och ungas tillgång till kultur. Samtliga kulturorganisationer med regionala uppdrag 

erbjuder ett utbud riktat till barn och unga och flertalet har målgruppen som sin starkaste prioritering. 

Kulturorganisationernas erbjudanden till skolor utformas för att bidra till att uppfylla skolans uppdrag 

och målsättningar. Region Kronoberg samarbetar med Växjö kommun kring en regional utbudsdag om 

kultur i skolan. Kulturorganisationer lyfter särskilt att det är svårt att nå gymnasieskolor, särskolor och 

unga vuxna. 

Myndigheten för kulturanalys genomförde 2017 en nationell undersökning om barn och ungas 

kulturaktiviteter i årskurserna 5 och 8 samt gymnasiets årskurs 2.  I rapporten Barn och ungas 

kulturaktiviteter konstateras att kulturdeltagandet på fritiden är högt bland barn och unga. Att titta på 

film, tv eller video var den vanligaste konsumtionen av kultur för barn och unga tillsammans med 

biobesök.  
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Vad gäller eget skapande är fotografering, att måla/rita eller sjunga solo/rappa vanligt tillsammans 

med att spela mobilspel eller tv-/datorspel. Barnen i de yngre årskurserna är generellt mer kulturaktiva 

än barnen i de äldre årskurserna. De går även i högre utsträckning i kultur- eller musikskola. Flickor är 

mer kulturaktiva än pojkar, exempelvis avseende dans, eget skapande, deltagande i kulturskola och 

läsning av skönlitteratur. Vad gäller facklitteratur syntes inga könsskillnader. Pojkar i de högre 

årskurserna spelar och tittar betydligt oftare på tv- eller datorspel än flickor.  

 

Diagram 26: Barn och ungas kulturvanor i Sverige 

Föräldrarnas utbildning påverkar i hög grad barnens kulturaktiviteter och barn till föräldrar med högre 

utbildning har ett högre kulturdeltagande. De läser även mer än barn till föräldrar med förgymnasial 

eller gymnasial utbildning. Det är inga större skillnader i kulturutövandet vad gäller barn och unga med 

utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund.  

Små förändringar över tid 

De nationella kulturvaneundersökningarna som genomförts sedan 1989 visar att förändringarna i 

befolkningens kulturvanor är relativt stabila över tid. Under perioden har vissa frågor tillkommit. Några 

förändringar som skett på nationell nivå är dock att biobesöken har ökar från 60-69 %, att 

teaterbesöken har minskat från 47-39 % och att besök på rock- och popkonserter har ökat från 24 till 

36 % under perioden. 
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Diagram 27: Kulturvanor över tid, i riket (1989-2017). Källa: Kulturvaneundersökningen 

Professionella kulturskapare 

70 % av de professionella kulturskaparna i Sverige bor i någon av de tre storstadsregionerna. Störst 

koncentration till storstadsområden finns inom områdena dans, film och teater medan professionella 

kulturskapare inom musik samt bild och form har en större geografisk spridning. Många kulturskapare 

verkar dock i hela landet varför folkbokföringen kan ge en något missvisande bild. De flesta 

kulturskaparna i Kronoberg bor enligt Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas demografi, 

inkomster och sociala villkor i Tingsryd och Växjö.  

 

Tabell 3: Konstnärernas utbildningsnivå, i riket (2014). Källa: Konstnärsnämnden 

Professionella kulturskapare kommer i högre utsträckning från hushåll med hög utbildningsbakgrund 

och nästan hälften av landets professionella kulturskapare har en eftergymnasial utbildning. I 

befolkningen i stort har 23 % eftergymnasial utbildning. Utbildade professionella kulturskapare har 
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dock en mycket lägre årsinkomst än personer med motsvarande utbildningsnivå. Nationellt har 

bildkonstnärer och professionella kulturskapare inom konsthantverk, form och design lägst inkomster. 

I Kronobergs län är mindre än 1 % av Sveriges professionella kulturskapare folkbokförda. Det sker även 

en utflyttning av professionella kulturskapare från Kronobergs län. Professionella kulturskapares villkor 

är tätt sammanknutna med den kulturella infrastrukturen inom det specifika konstområdet man verkar 

på. Kulturorganisationer med regionala uppdrag är arbetsgivare åt professionella kulturskapare, utgör 

mötesplatser, erbjuder nätverk och engagerar professionella kulturskapare från det fria kulturlivet. 

Könsfördelningen hos professionella kulturskapare är i riket jämn mellan män och kvinnor och 

könsskillnaden inom konstområden har jämnats ut de senaste åren. Kvinnornas medianinkomst var 

2014 85 % av männens. Det är en lite mindre inkomstskillnad än i befolkningen som helhet (81 %). I 

Kronoberg har kvinnorna dock en högre medianinkomst än männen. Kvinnornas medianinkomst är 

bland de högsta i landet för gruppen. Tilläggas bör dock att den trots detta enbart uppgår till 73 % av 

medianinkomsten för befolkningen. 
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Karta 25: Antal konstnärer per invånare (2014), regional nivå. Källa: Konstnärsnämnden 

Det finns stora inkomstskillnader mellan yrkeskategorier och konstområden. Kulturskapare som är 

verksamma inom teater, ord och musik har högre inkomster och kulturskapare inom film och bild och 

form har lägre inkomster. Inga konstnärliga yrkeskategorier når dock upp till medianvärdet av 

befolkningen. Inkomstspridningen inom yrkesgrupperna har ökat genom både en sänkning av de lägsta 

inkomsterna och en ökning av de högsta. Denna spridning är även regional och ökningarna har främst 

skett i Stockholm. Kulturskaparna i Kronoberg har den näst lägsta medianlönen i Sverige, enbart 

Blekinge har lägre. Inkomstspridningen är stor mellan de kulturskapare som har lägst och högst 

inkomster i länet. Detta gäller inte Kronobergs befolkning som helhet i jämförelse med andra län. 

Upphovspersoner har även en lägre inkomst än utövare. Många kulturskapare har en egen 

näringsverksamhet och många är även kombinatörer som även arbetar i andra branscher.  

Kulturskapare har i högre grad än befolkningen som helhet minst en förälder med hög utbildning (46 

% kontra 24 %).  I och med den ökande utbildningsnivån i Sverige har den yngsta åldersgruppen i 
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rapporten (20-29 år) en högre andel bland både kulturskapare och befolkning som helhet (70 % kontra 

43 %). Andelen kulturskapare med utländsk bakgrund är 16 % vilket är lägre än i befolkningen som 

helhet var 22 % har utländsk bakgrund. Skillnaderna är stora mellan konstområden och mellan varifrån 

kulturskaparna kommer. Det finns en högre andel kulturskapare inom dans och film med utländsk 

bakgrund än bland teater eller musik.   

Kommuner, landsting och myndigheter är viktiga beställare av de tjänster som professionella 

kulturskapare tillhandahåller. Till exempel som arrangörer av professionell kultur eller genom inköp av 

konstnärlig gestaltning. Att följa gängse rekommendationer och avtal för olika konstområden, till 

exempel medverkans- och utställningsavtal och Sveriges Författarförbunds 

arvodesrekommendationer, är av stor vikt för att möjliggöra för professionella kulturskapare att leva 

och verka i Kronoberg. 

Utbildningsområdet med grund- och gymnasieskola, kulturskola, folkbildning, universitet och 

högskolor är viktigt för utveckling av länets kulturliv genom att skapa förutsättningar för framtidens 

professionella kulturskapare. De utgör också en arbetsmarknad för professionella kulturskapare. 

Var finns kulturen 

För att möta utmaningarna kopplade till länets geografi är den uppsökande verksamheten hos 

kulturorganisationer med regionala uppdrag viktig. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat 

omfattande strategier men också olika former av tjänster till kommunerna för att tillgodose 

efterfrågan. De producerar ett relativt omfattande utbud som är anpassat efter mindre lokaler, 

däremot påverkar förutsättningarna på lokal nivå möjligheterna för det regionala utbudet att nå 

invånare i hela länet. 

 

Karta 26: Aktiviteter per 1000 invånare inom kultursamverkansmodellen (2015-2017). Källa: Region Kronoberg 

Region Kronoberg säkerställer att det finns en stabil regional infrastruktur. För att kommunerna ska 

kunna dra nytta av det regionalt finansierade kulturutbudet behöver Region Kronoberg och länets 

kommuner fortsätta arbeta tillsammans. Kulturorganisationer med regionala uppdrag signalerar att 

det blir allt svårare att nå ut på lokal nivå. Det är en utveckling som sker parallellt med 
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verksamhetsutveckling kring mer rörlig kultur. Här finns en obalans och behov av tydlighet kring både 

förväntningar och ambitionsnivå i respektive kommun. Om regionala kulturorganisationer förväntas ta 

ett större ansvar för lokala arrangemang påverkar det deras möjligheter att genomföra sitt 

grunduppdrag. Det vill säga dels att producera ett utbud med hög konstnärlig kvalitet som i många fall 

även turnerar och dels utveckla arbetet med konstnärlig förnyelse. 

Arrangörskapet 

Ett fungerande och väl utvecklat lokalt arrangörskap är en förutsättning för att nå ut med kultur i hela 

länet. En viktig uppgift är att hitta former för kultur på orter där det inte finns ett fungerande 

arrangörsnätverk. Många av arrangörerna är ideella föreningar såsom till exempel kulturföreningar 

och Folkets Hus och Parker. En generell utmaning inom det civila samhället är att rekrytera nya 

medlemmar, framförallt när det gäller styrelsearbetet. En annan utmaning är att arrangörskapet är i 

förändring. Den som arrangerar kan också själv producera kultur, och nya former av nätverk av 

arrangörer är ofta mer lösa än de mer traditionella arrangörsföreningarna. Det ställer höga krav på 

arrangörsledet att förnya den egna verksamheten och vara relevant för publiken.  

Lokaler 

Utöver tillgång till arrangörer påverkas möjligheterna till kultur i hela länet av tillgången till lokaler som 

mötesplatser, scener och utställningsplatser. Bibliotek, studieförbund, bygdegårdsrörelsen, Folkets 

Hus och Parker och andra samlingslokaler utgör viktiga mötesplatser, inte minst utanför 

centralorterna. I centralorterna är snarare bristen på lokaler samt hyreskostnaden en utmaning för 

föreningar med begränsad ekonomi. Det finns olika lokalbehov bland olika konstformer. 

Att ta sig till kultur 

All kultur är inte rörlig utan kräver att invånare och besökare förflyttar sig för att ta del av den. En stor 

del av befolkningen i Kronoberg bor i så kallade stråk, där infrastrukturen och kollektivtrafiken är mer 

uppbyggd än på platser med färre invånare. Invånare som bor längs med stråken har bättre 

förutsättningar att ta del av kultur än invånare utanför stråken.  

För att möjliggöra för barn och unga att ta del av kultur under skoltid erbjuds subventionerade 

gruppbiljetter i ordinarie linjetrafik. Kostnader för transporter är fortfarande en utmaning både för 

skolor inom stråkstrukturen och de som inte har passande buss- och tåglinjer. Transportfrågan är också 

aktuell för andra målgrupper, till exempel när det gäller möjligheter att ta sig till och från olika 

besöksmål i regionen. 

Statligt finansierad kultur i Kronoberg 

Kulturrådet släppte 2018 rapporten Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2017 som 

beskriver hur Kulturrådet fördelat sina statsbidrag. 2 % av Kulturrådets totala bidrag gick 2017 till 

Kronoberg. Uppdelat på kr/invånare hamnar Kronoberg nära medelvärdet i riket. Även inom ramarna 

för skapande skola är Kronoberg nära medelvärdet i riket. 

Kronoberg hamnar lågt i bidragsgivningen till den fria scenkonsten, litteratur, kulturtidskrifter och 

läsfrämjande och högt i bidrag till regional kulturverksamhet. Kronoberg fick något mer än 

riksgenomsnittet till musik- och kulturskolan per invånare. 

Kronoberg erhöll inga medel inom posterna: 

- internationell verksamhet och minoriteters språk och kultur,  

- kulturverksamhet i vissa bostadsområden, 

- bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare 

Region Kronoberg fördelar statsbidrag till regional kultur inom kultursamverkansmodellen.   
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För mer information om Kronobergs kulturella infrastruktur se Regional kulturplan för Kronobergs 

län.  
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Näringsliv, innovation, entreprenörskap och regional ekonomi 

Om regional tillväxt 

Ständig förändring 

Kronobergs län är, likt Sverige, en liten och öppen ekonomi. Som ett av de minsta länen i Sverige, sett 

till folkmängd, är det viktigt att ha en stark och konkurrenskraftig exportsektor för att kompensera för 

det begränsade marknadsunderlaget i regionen. Regionen har idag en hög internationaliseringsgrad 

och ett stort inflöde av externt kapital. Detta är positivt då kapitalet kan användas för att återinvesteras 

i regionen, vilket bidrar till arbetstillfällen och inomregional konsumtion. Den internationella 

exponeringen innebär dock inte endast möjligheter, med den följer även hot i form av global 

konkurrens och stor känslighet inför den internationella konjunkturen. 

De senaste decennierna har näringslivet i Sverige och Kronobergs län förändrats förhållandevis 

drastiskt. Vi har, mycket förenklat, gått från ett industri- till ett tjänstesamhälle. Allt färre arbetar med 

tillverkning och allt fler inom service- och tjänstesektorn. Detta är vad man brukar benämna som en 

strukturomvandling. Sådana har inträffat förut, exempelvis när jord- och skogsbruket rationaliserades. 

Strukturella omvandlingar inom näringslivet pådrivs av teknologiutveckling och förändrade 

konkurrensförhållanden. 

Strukturella förändringar är egentligen någonting positivt. När någonting gammalt lägger ner eller 

flyttar innebär det att resurser frigörs och kan användas till någonting mer produktivt. Detta är vad 

man kallar ”kreativ förstörelse”; ur det gamla kommer någonting nytt. De resurser som tidigare var 

uppbundna i något mindre värdeskapande kan nu ställa om och istället verka inom mer värdeskapande 

näringar. Att exempelvis yrken försvinner från en viss geografi till en annan innebär att de hamnat på 

ett ställe där de, relativt sett, gör mer nytta.  

Men även om strukturomvandlingar på sikt är positiva och också nödvändiga för ekonomins förnyelse 

kan omställningsperioder vara besvärande för den enskilde och vissa geografier. Det finns nämligen 

inga garantier för att den plats som drabbas av nedläggningar kommer att vara den plats där nya 

konkurrenskraftiga näringar växer fram. Detta kan leda till regionala obalanser, där vissa regioner blir 

vinnare och andra förlorare. För den enskilde kan omställningsperioden vara besvärande, då dennes 

kompetenser inte längre är vad som efterfrågas, utan istället krävs vidareutbildning för att kunna få 

arbete inom de nya näringar som växer fram. 

Ovan innebär att det är viktigt för en region att ha en hög omställningsförmåga. Utan innovation och 

anpassningsbarhet riskerar en geografi att hamna på efterkälken. Ekonomin och 

konkurrensförutsättningarna förändras ständigt. Om en region inte har en god anpassningsförmåga är 

risken att nedgångar i slutändan visar sig bli permanenta. Om försörjningstillfällen försvinner och inte 

ersätts följer en negativ spiral; kompetens försvinner, marknadsförutsättningar för olika verksamheter 

försämras och den allmänna attraktionskraften blir svagare.  

Var lokaliserar sig näringslivet? 

Allt sedan regional utveckling som studie- och politikområde vuxit fram har frågan om var jobben växer 

fram och hur detta påverkar folkomflyttningar varit själva kärnan. När skogs- och jordbruket 

rationaliserades och industrin växte fram skedde en inflyttning från landsbygd till tätorter. Under 

senare decennier har vi sett en liknande utveckling där framväxten av tjänstesamhället drivit på 

städernas tillväxttakt. Frågan är vad som påverkar ett företags lokalisering? Vad gör en plats attraktiv 

för företag?  

Enkelt sagt lokaliserar sig ett företag där det förväntas åtnjuta mest fördelar med hänsyn till kostnader 

och intäkter. Faktorer som påverkar kostnader och intäkter varierar beroende på vilken typ av företag 
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vi studerar. En historiskt sett avgörande faktor är dock transportkostnader. Om en plats erbjuder låga 

transportkostnader till olika marknader ökar attraktiviteten. Ett företag vill således vara lokaliserat 

nära sina kunder. De senaste decennierna har transportkostnaderna för varor dock minskat kraftigt 

vilket ökat varuproducerande företags rörlighet. Idag sänds varor över mycket långa avstånd med 

bibehållen avkastning, exempelvis mellan Asien och Europa. För tjänste- och serviceföretag är det dock 

inte varor som är den främsta insatsvaran utan människor. För att få så låga transportkostnader som 

möjligt, i egenskap av service- och tjänsteföretag, är det därför fördelaktigt att lokalisera sig i närheten 

av större befolkningskoncentrationer. Denna process leder till en koncentrering av både människor 

och verksamheter och driver på städernas tillväxt.  

Det är inte endast låga transportkostnader som gör det attraktivt för service- och tjänsteföretag att 

lokalisera sig i närheten av större befolkningskoncentrationer. Ur tätheten uppstår även fördelar; så 

kallade agglomerationsfördelar. Ibland kan de även kallas för, när det gäller service- och tjänsteföretag, 

urbaniseringsfördelar. Mekanismerna bakom urbaniseringsfördelarna är delning, matchning och 

lärande. Delning för att företagen som ligger nära varandra kan dela kostnader för exempelvis 

fastigheter och infrastruktur. De delar även kundunderlag i och med att de är lokaliserade på samma 

plats där många människor bor.  Matchning för att tätheten av människor och företag gör det enklare 

både för företag och arbetstagare att finna varandra inom en begränsad yta. Ju fler människor, desto 

fler specialistkunskaper att tillgå. Ju fler företag, desto större omställningsmöjligheter för invånarna. 

Matchningen gäller även för relationen mellan köpare och säljare; när flera företag ligger nära 

varandra får kunder enklare att ta del av tjänsterna, exempelvis gäller detta för butiker. En del näringar 

är helt beroende av att ligga nära befolkningskoncentrationer, exempelvis frisörer som inte kan 

transportera sina tjänster. Lärande för att flera företag och många människor på en relativt liten yta 

förenklar kunskapsspridning då interaktionsytorna blir många. Sammantaget leder dessa mekanismer 

till en positiv spiral för befolkningstäta geografier, vilket är en förklaring till att en allt större del av 

befolkningen lever i en stad och att den huvudsakliga jobbtillväxten sker där.  

Ovan innebär inte att geografier utanför städer saknar attraktivitet ur ett lokaliseringsperspektiv. En 

del näringar är platsbundna och beroende av de råvaror som finns på en viss plats, exempelvis när det 

gäller mineraler men även skogs- och jordbruk. Även företag inom turistsektorn är ofta platsbundna, 

exempelvis när det gäller naturturism. En del företag är även bundna till en specifik plats med 

anledning av att platsen i sig utgör själva varumärket eller är en viktig del av företagskonceptet. 

Men det är inte endast platsbundna naturresurser som gör befolkningsglesa geografier attraktiva för 

lokalisering. Ytstora verksamheter, exempelvis industrier, är i regel placerade utanför tätbefolkade 

geografier där markpriserna är billigare. Varuproducerande verksamheter, med varor som går att 

transportera över stora areal, är i viss mån inte heller lika beroende av ett stort befolkningsunderlag i 

den direkta närheten utan kunderna kan finnas långt borta. Snarare finns det incitament för företag 

inom varuproduktion att lokalisera sig nära företag inom samma bransch då detta ger skalfördelar och 

samarbetsmöjligheter mellan olika leverantörer och tillgång till branschspecifik kompetens. För 

befolkningsglesa geografier kan därför särskilda specialiseringar medföra täthetsfördelar inom en 

specifik bransch, vilket gör geografin attraktiv för lokaliseringar av företag som verkar inom den 

aktuella branschen. Detta kan benämnas som samlokaliseringsfördelar snarare än 

urbaniseringsfördelar. Exempelvis är det samlokaliseringsfördelar som olika kluster syftar till att 

generera. 
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Näringslivsstruktur och innovation 
Det finns stora skillnader i hur näringslivsstrukturen ser ut i Sveriges olika regioner. En del har en tydlig 

specialisering mot exportindustri, andra är mer inriktade mot tjänsteintensiva branscher. Generellt 

sett är det positivt för en geografi att ha en stor branschbredd, det minskar sårbarheten om enskilda 

branscher drabbas negativt. Även ett stort beroende av ett fåtal större arbetsgivare skapar en hög 

sårbarhet vid eventuella neddragningar. Något paradoxalt är det dock samtidigt viktigt för en region 

att ha vissa specialiseringar för att klara sig i en global konkurrens. Starka specialiseringar skapar 

komparativa konkurrensfördelar som kan attrahera lokaliseringar och inflöde av externa investeringar 

till regionen. Med andra ord behöver en region å ena sidan ha en viss bredd för att minska sårbarheten, 

å andra sidan en viss specialisering för att stärka konkurrenskraften. Det är en svår balansgång, där en 

region kan drabbas hårt om den är specialiserad inom ett fält som av olika anledningar utvecklas 

negativt.  

 

Diagram 28: Branschstruktur, sysselsatt dagbefolkning, 20-64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Växjö Ljungby Älmhult Alvesta Tingsryd Markaryd Uppvidinge Osby Lessebo 

Jord- och 
skogsbruk 

26% 18% 10% 14% 15% 5% 8% 6% 2% 

Tillverkning 24% 20% 8% 12% 7% 13% 12% 5% 3% 

Bygg och energi 51% 13% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 2% 

Privata 
tjänstesektorn 

57% 10% 23% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 

Offentlig 
förvaltning 

69% 10% 7% 2% 4% 3% 1% 3% 4% 

Vård och 
utbildning 

54% 15% 6% 9% 7% 4% 4% 5% 3% 

Handel, 
restaurang, 
transport, 
hotell, tjänster 

53% 11% 14% 7% 5% 4% 2% 5% 3% 

Okänt 60% 7% 2% 8% 5% 2% 10% 3% 5% 

Totalt 49% 14% 11% 8% 6% 5% 5% 5% 3% 

Tabell 4: Arbetstillfällenas fördelning mellan regionens kommuner, efter bransch, dagbefolkning 20–64 år (2016). Källa: SCB 
och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Det arbetar 90 200 personer i Kronobergs län, varav 65,3 procent är verksamma inom den privata 

sektorn, vilket är den femte högsta andelen i riket jämfört med övriga län. Den enskilt största 

branschen i länet, inom den privata sektorn, är tillverkningssektorn. Totalt finns 18,5 procent av 

arbetena i länet inom branschen. Det är även i detta avseende som länet skiljer sig gentemot riket. I 

riket som helhet arbetar endast 11,7 procent inom tillverkningssektorn. Jämfört med Kronobergs län 

är det i riket framförallt vanligare att arbeta inom den privata tjänstesektorn, byggbranschen eller med 

offentlig förvaltning. Detta innebär att länet har en större koncentration till exportintensiva näringar 

än riket. Småland-Blekinge är den mest industriintensiva regionen i Sverige sett till hur stor andel av 

arbetena som är förlagda till sektorn. Jämfört med övriga län är Kronobergs län det tredje mest 

specialiserade inom tillverkning. 

Inom regionen finns det, sett till branschstrukturen, väsentliga skillnader mellan kommunerna. I 

samtliga kommuner förutom Växjö är en högre andel av jobben inom industrin jämfört med riket. I 

Uppvidinge- och Markaryds kommun är nästan hälften av alla jobb inom industrin och i Alvesta, 

Ljungby samt Tingsryd nästan var fjärde. Växjö- och Älmhults kommun skiljer sig från de andra 

kommunerna i länet genom att ha en mer service- och tjänstebetonad branschstruktur. En skillnad 

mellan Växjö- och Älmhults kommun är dock att en betydande andel av jobben i Växjö finns inom den 

offentliga sektorn. Detta är inget ovanligt för en regional centrumstad, då myndigheter, universitet och 

sjukhus tenderar att lokaliseras där. Ur ett nationellt perspektiv sticker Älmhult ut. Trots ett litet 

befolkningsunderlag har kommunen en mycket stor privat tjänstesektor, vilket kan förklaras av ett 

större företags lokalisering i kommunen.  

Av samtliga jobb i regionen finns nästan hälften i Växjö kommun. Tillsammans med kommunerna 

Älmhult och Ljungby står Växjö för nästan tre fjärdedelar av jobbtillfällena i länet. Men fördelningen 

av jobben varierar stort beroende på vilken bransch vi studerar. Exempelvis återfinns endast var fjärde 

industrijobb i Växjö – trots att kommunen står för hälften av alla jobb i regionen. Tittar vi istället på 
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den privata tjänstesektorn finns 57 procent av de jobben i Växjö kommun. Tillsammans med Älmhults 

kommun står Växjö för 80 procent av länets arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn. 

Fördelningen av jobben inom vård- och utbildning är mer proportionsenlig, vilket beror på att denna 

sektor inte är lika specialiserad och koncentrerad som flera av de övriga. Att fördelningen av jobb inom 

länet varierar beroende på vilken bransch man studerar beror på att, som vi tidigare diskuterat, de 

olika kommunerna har olika fördelar för olika branscher.  

Om vi istället ser till arbetsmarknadsregionerna, vilket är mer relevant i sammanhanget, blir 

branschstrukturen mer balanserad än om vi endast ser till de enskilda kommunerna. Det är främst 

Ljungby arbetsmarknadsregion som har en stark specialisering inom tillverkningsindustrin, som en följd 

av att både Ljungby- och Markaryds kommun är specialiserade inom tillverkning. Att branschstrukturen 

blir mer balanserad när vi ser till arbetsmarknadsregionerna istället för de enskilda kommunerna 

understryker betydelsen av att främja en funktionell region. Ju större arbetsmarknadsregion som 

tillgängliggörs, desto mindre sårbarhet för de ingående kommunerna. Av de tre 

arbetsmarknadsregionerna i länet är Växjö arbetsmarknadsregion5 den i särklass största med 63 000 

anställda. I Ljungby arbetsmarknadsregion6 arbetar 17 000 personer och i Älmhults7 14 000.  

Vad innebär då länets näringslivsstruktur för dess konkurrensförutsättningar? Att ha en hög 

koncentration av arbeten inom tillverkningssektorn är positivt i den meningen att branschen 

attraherar externt kapital vid exportförsäljning. Dock innebär koncentrationen även en hög sårbarhet 

för konjunkturella nedgångar i viktiga exportländer. Branscher som är mer beroende av inhemsk 

konsumtion tenderar att vara mer motståndskraftiga och inte lika konjunkturkänsliga. För länet kan 

detta, och särskilt för geografierna med en hög koncentrationsgrad inom industrin, resultera i 

betydande nedgångar under lågkonjunkturer. De senaste åren har även en del industriföretag 

outsourcat sin verksamhet från regionen. För att fortsatt bevara en stark konkurrenskraft inom sektorn 

är det viktigt att successivt öka kunskapsinslagen i produktionen för att kunna konkurrera med länder 

som har ett lägre löneläge. 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att gränsdragningen mellan industri- och tjänstesektor blir 

alltmer diffus och att branschuppdelningen inte till fullo ger en rättvis bild över hur den regionala 

ekonomin är sammansatt. Idag tenderar industriföretag att i allt högre utsträckning arbeta med 

tjänsteinslag och inte endast producera varor. Ju mer avancerade varor som produceras desto större 

behov av att koppla tjänster till produkterna, bland annat när det gäller installation och service. Med 

andra ord ökar tjänsteinnehållet inom industrin. En annan aspekt som gör gränsdragningen mellan 

tjänster och industri diffus är att industriföretag i relativt hög utsträckning outsourcar tjänster som 

tidigare rymdes inom företaget, exempelvis när det gäller IT, ekonomi samt marknadsföring. Detta 

innebär att industrisektorn genererar jobb inom andra branscher. Tyvärr är dagens statistik inte 

tillräckligt utvecklad för att beskriva dessa värdekedjor mellan de olika branscherna. 

Att vi idag saknar data för att på regional nivå kunna beskriva sambandet mellan industri- och 

tjänstesektor är olyckligt. Risken är att bilden av utvecklingen blir förenklad. För ett län likt Kronoberg 

är det självfallet så att den regionala service- och tjänstesektorn gynnas av en stark industrisektor, i 

och med att länet har ett litet befolkningsunderlag. Samtidigt finns det förstås tjänsteföretag i länet 

som i första hand inte har närmarknaden som primär marknad utan exporterar till andra regioner och 

länder.  

                                                           
5 Växjö arbetsmarknadsregion består av kommunerna Alvesta, Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd och Växjö 
6 Ljungby arbetsmarknadsregion består av kommunerna Ljungby och Markaryd 
7 Älmhults arbetsmarknadsregion består av kommunerna Älmhult och Osby  
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Ur ovan följer att det är viktigt att studera den regionala arbetsmarknaden bortom ett kommunalt 

perspektiv. Om industrin i de mindre kommunerna utvecklas starkt har detta en positiv effekt på 

service- och tjänstesektorn i Växjö. Invånarna i de mindre kommunerna kan i sin tur dra nytta av 

tillväxten inom service- och tjänstearbeten i Växjö genom att pendla till dem. Det beskrivna 

förhållandet understryker vikten av att utveckla starka arbetsmarknadsregioner som överlappar de 

administrativa gränserna. Genom starka arbetsmarknadsregioner med olika specialiseringar, beroende 

på förutsättningar, minskar den sammantagna sårbarheten i regionen. 

 

Diagram 29: Andel kvinnor inom olika branscher, Kronobergs län och Riket, dagbefolkning 20–64 år (2014). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

För att uppnå en hög innovationskraft är det viktigt att människor väljer yrke efter intresse och talang. 

Om rätt personer är på rätt plats, givet dess förmågor, ökar möjligheterna för en produktiv och växande 

ekonomi. Studier visar även att det finns ett samband mellan jämställdhet och tillväxt, att arbetsplatser 

med mångfald har en högre konkurrenskraft. Ur ett komptensförsörjningsperspektiv innebär den stora 
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könsuppdelningen på arbetsmarknaden att rekryteringsunderlaget för vissa branscher minskar 

väsentligt.  

Det finns en tydlig könsuppdelning på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar i långt lägre utsträckning än 

män inom den privata sektorn; 2014 var en tredjedel av arbetskraften, mellan 20–64 år, inom den 

privata sektorn i Kronobergs län kvinnor. Jämfört med 2009 var detta en ökning med 0,7 

procentenheter. Könsgapet har med andra ord minskat, men i en mycket långsam takt. I riket var, 

under 2014, 37 procent av de anställda inom den privata sektorn kvinnor.  

Det är inte helt enkelt att definiera vad som är en ”jämställd bransch”. Om vi endast ser till 

könsfördelningen hos de anställda, ett kvantitativt angreppssätt, är ett vanligt kriterium att använda 

ett 60/40-förhållande som en godtagbar nivå. Allt utanför ett 60/40-förhållande tolkas här som 

resultatet av någonting annat än slump och individuella intressen. Diagrammet ovan ska alltså tolkas 

på så sätt att om en bransch befinner sig inom det röda området uppnår den 60/40-kriteriet.  

Under 2014 var, enligt 60/40 definitionen, fem branscher i Kronobergs län jämställda, i riket var det en 

mer. Av de 15 branscherna hade riket en högre grad av jämställdhet än Kronobergs län i 11 av dem. 

Endast inom branscherna transport, kulturella- och personliga tjänster, information- och 

kommunikation samt finans- och försäkringsverksamhet hade Kronobergs län en högre grad av 

jämställdhet än riket, här definierat som avståndet från en 50/50 fördelning. Inom den största privata 

branschen i Kronobergs än, det vill säga tillverkningsindustrin, var andelen kvinnor av de anställda tre 

procentenheter lägre än riksgenomsnittet. Länet hade även en sämre position än riket inom de 

kvinnodominerade branscherna vård och utbildning, dock var gapet till riket i dessa fall mindre än 

gapet inom industrisektorn. 

Stora arbetsgivare och storleksklasser 

Det finns en vedertagen bild av att Kronobergs län har en småskalig företagsstruktur. Det år både sant 

och falskt. Om vi inkluderar arbetsställen utan anställda hamnar länet på plats nio jämfört med andra 

län när vi ser till hur många arbetsställen det går per anställda i länet. Ju fler arbetsställen per anställd, 

desto småskaligare företagsstruktur. Om vi däremot exkluderar företag med mindre än en anställd 

hamnar Kronobergs län näst sist jämfört med övriga län. I det avslutande avsnittet i detta kapitel ska 

vi mer ingående studera just företagande. Men redan här vill vi lyfta fram att det inte alltid är helt 

enkelt att definiera en regions näringslivsstruktur med hänsyn till storleken på arbetsställen. 

445



102 
 

 

Diagram 30: Antal företag per 1000 sysselsatta (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Totalt har länet, om man räknar med arbetsställen med 0 anställda, 27 800 arbetsställen. Utan 

arbetsställen med 0 anställda minskar siffran till knappt 7 000 arbetsställen. Enligt SCB:s definition 

räknas ett företag som aktivt om det är registrerat för moms, är arbetsgivare eller har F-skatt hos 

Skatteverket. Detta innebär att även lågaktiva företag, som inte utgör någon huvudsaklig försörjning 

för ägaren, inkluderas i statistiken. Av företagen med 0 anställda i regionen, totalt 20 800, är nästan 

hälften registrerade inom jord- och skogsbruk, vilket innebär att en skogsägare som registrerat 

skogsbruket för moms räknas som en företagare, oavsett avkastningen eller aktiviteten. 

Om ett företag har en anställd är det ofta ytterligare en person plus ägaren. Alltså arbetar det i själva 

verket två personer inom företaget, trots att det står en anställd. Detta beror på att ägaren relativt 

ofta inte plockar ut lön från företaget, utan istället tar denne ut någon slags utdelning som lön.  

Nackdelen med att inkludera företag utan anställda är att vi får både aktiva företag och mindre aktiva 

företag. I en del företag med 0 anställda är aktivitetsgraden och utdelningen hög, i andra nästintill 

obefintlig. Det finns således en risk att vi överskattar företagsamheten genom att endast studera 

antalet företagsförekomster. Därför redovisar vi i denna rapport både och. 

I Kronobergs län går det 77,5 arbetsställen, exklusive företag med 0 anställda, per 1000 anställda. Detta 

är under riksgenomsnittet som ligger på 87,6. På länsnivå finns den högsta siffran i Gotlands-, 

Jämtlands samt Hallands län, som alla tre är turistlän. Med den typen av näringslivsstruktur tenderar 

antalet företag att bli fler, då serviceföretag inom turism ofta endast har ett fåtal anställda. Bland 

länets kommuner återfinns en liknande struktur. I länet har Lessebo- och Tingsryds kommun flest 

arbetsställen per 1000 anställda. Som lägst är antalet i kommunerna Ljungby och Älmhult.  
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Om vi även inkluderar företag med 0 anställda i ekvationen framkommer att Kronobergs län har fler 

företag per anställda än vad som är fallet på riksnivå. Drygt hälften av företagen med 0 anställda är 

verksamma inom jord- och skobrukssektorn. Med andra ord är en förklaring till att länet har många 

företagare i detta avseende att det finns många skogsägare i länet. Detta framkommer även när vi 

studerar enskilda kommuner i länet. I exempelvis Tingsryd, som är en skogsrik kommun, uppgår antalet 

företagare per anställd till 490 stycken när vi inkluderar samtliga företagsstorlekar. Som vi påpekat 

tidigare kan vi dock tyvärr inte uttala oss om hur aktiva dessa företag är. En slutsats som kan dras är 

dock att om företag med 0 anställda i högre utsträckning än idag skulle anställa en person skulle det 

resultera i en rejäl hävstångseffekt för Kronobergs län. 

 

Diagram 31: Sysselsatta fördelat efter arbetsställets storlek (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammet ovan visar hur antalet anställda fördelar sig efter företagens storlek, därmed är inte 

företag med 0 anställda inkluderade. Jämfört med riket har länet både en lägre andel anställda inom 

större- (250+ anställda) och mindre (1–9 anställda) arbetsställen. Orsaken till detta är att länet har en 

hög andel anställda inom medelstora företag, här förstått som företag med 10–249 anställda. Detta 

hänger samman med länets näringslivsstruktur och hur den skiljer sig mot rikets. Företag inom 

tillverkningssektorn tenderar att ha fler anställda än företag inom exempelvis bygg och turism. Totalt 

arbetar 63 procent av de som är verksamma inom industrin i Kronobergs län i ett företag med mellan 

10–249 anställda. Detta är en långt högre andel än i flera av de andra privata branscherna. 
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Diagram 32: Sysselsatta i Kronobergs län efter företagets storlek och bransch (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 
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Diagram 33: Största offentliga- och privata arbetsgivare i Kronobergs län (2016). Källa: Svenskt Näringsliv 

Vad är då en önskvärd struktur i sammanhanget? Svaret beror på en rad olika omständigheter. 

Generellt sett innebär en hög andel anställda inom ett eller få företag en hög sårbarhet, särskilt för 

mindre kommuner. Sett till de större privata arbetsgivarna i länet hamnar bland annat Volvo, NIBE och 

IKEA i topp. För Älmhults och Markaryds del innebär detta en viss sårbarhet om företagen skulle flytta 

eller skala ner på sin verksamhet. Samtidigt är det självklart positivt för en liten kommun att ha ett 

stort företag som genererar flera arbetstillfällen, skapar lokala leverantörsnätverk, attraherar 

inpendling och därmed skapar grund för ett större serviceutbud och så vidare. Dock kvarstår faktum 

att om ett större företag drar tillbaka verksamhet i en mindre kommun drabbas den hårdare än om 

samma sak sker i en större kommun, då det finns en större branschbredd där. Därför är det viktigt för 

mindre kommuner att koppla upp sig till andra arbetsmarknader än den egna, då detta utvidgar basen 

av tillgängliga arbeten för invånarna och därmed minskar sårbarheten.  

Att ha flera små företag är positivt i den meningen att sårbarheten minskar; om ett företag försvinner 

påverkar det inte kommunen i helhet särskilt mycket. Flera företag innebär även att det finns mycket 

kunskap och erfarenhet av att driva företag, vilket kan vara positivt för att skapa ytterligare förnyelse. 

Dock är det med nödvändighet inte så att många företag i förhållande till befolkningen alltid innebär 

att näringslivet är starkt. Bilden behöver kompletteras med andra faktorer såsom hur den totala 

jobbtillväxten sett ut och hur konkurrenskraftiga företagen är på en internationell arena. Med andra 

ord ska inte antalet företag studeras som ett enskilt fenomen, utan som en del av den totala bilden. 

För Kronobergs län som helhet innebär koncentrationen till medelstora företag någonting positivt 

enligt OECD. De menar att framtidens tillverkningsföretag kommer att behöva vara mycket flexibla 
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med en hög omställningsförmåga, vilket medelstora företag bedöms ha större kapacitet till än mycket 

stora företag. För att lyckas med detta krävs dock regionen lyckas attrahera kompetens till dessa 

företag för att de ska kunna utveckla en mer kunskapsbaserad produktion.  

Näringslivets internationalisering 

Näringslivets internationalisering är ytterst betydelsefull för Kronobergs län. Regionen är beroende av 

exportmarknaden för att kompensera för ett förhållandevis litet befolkningsunderlag. Exportföretag 

bidrar till att ta hem investeringar till regionen som sedan kan omsättas i den lokala ekonomin, vilket 

resulterar i jobb både inom industrin och andra branscher.  För företag på landsbygden är export, både 

inhemsk och utländsk, mycket betydelsefull för att utveckla den lokala ekonomin. Tyvärr saknar vi idag 

statistik över den inhemska exporten, det vill säga export som går till andra regioner. Däremot har vi, 

på regional nivå, tillgång till en uppskattning av regionens varuexport till utlandet. Märk väl att vi även 

saknar tillgång till statistik om tjänsteexport på regional nivå, vilket försvårar möjligheterna till att ge 

en heltäckande bild av näringslivets exportgrad. 

På nationell nivå är Tyskland, Norge, Finland, USA samt Danmark de största exportländerna. Sverige 

har totalt sett ett positivt handelsnetto; landet exporterar för ett större värde än vad det importerar 

för. Inom varuexport är fordon, trä, elektronik och maskiner viktiga exportvaror för Sverige. Totalt står 

skogen för 10 procent av Sveriges totala varuexport. Sedan början av 00-talet har tjänsteexporten dock 

utvecklats starkare än varuexporten. Vid utgången av 2016 stod tjänsteexporten för drygt 30 procent 

av landets totala export. I början av 2000-talet låg nivån på runt 20 procent. De vanligaste tjänsterna 

som exporteras är affärstjänster, IT-tjänster samt transporttjänster.  
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Diagram 34: Exportvärde per invånare (2017). Källa: UD och SCB, egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Med hänsyn till vilka produkter och tjänster Sverige exporterar kan man konstatera att Kronobergs län 

har goda förutsättningar att vara ett framgångsrikt exportlän. Skogen är en central näring i regionen 

och även maskinindustrin. Inom tjänstesektorn har länet en hög specialisering inom IT, vilket är en av 

de största exporttjänsterna på nationell nivå. De goda förutsättningarna avspeglar sig också i 

exportstatistiken. Totalt exporterar Kronobergs län varor till ett värde av 35 miljarder kronor om året. 

I relation till befolkningen har länet den högsta exportintensiteten i riket, totalt uppgår exporten från 

länet till utlandet till nästan 180 tkr per invånare. Länet har således, mätt i exportvärde, en mycket hög 

internationaliseringsgrad. 

Ett annat sätt att studera en regions internationaliseringsgrad är att identifiera hur stark närvaron av 

utländska företag är i den regionala ekonomin. I regel är det positivt att utländska företag väljer att 

investera i en region. Det tyder på att regionen har konkurrenskraftiga produkter och tjänster som är 

intressanta att investera i. Utlandsägande kan även leda till att den regionala ekonomins uppkoppling 

till den globala värdekedjan förstärks.  

I Sverige arbetar drygt var femte person inom näringslivet i ett utlandsägt bolag. Att Sveriges ekonomi 

har globaliserats under de senaste decennierna framkommer med tydlighet i detta fall. I början av 90-

talet var knappt var tionde person anställd inom ett utländskt bolag. De enskilda länder som äger flest 

bolag i Sverige är Norge, USA, Danmark samt Storbritannien. Sett till antalet anställda inom de 

utlandsägda bolagen är Tyskland, Danmark, Norge samt USA de största ägarna. Av de utlandsägda 

bolagen i Sverige var nästan 80 procent tjänsteföretag.  
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Diagram 35: Andel av de sysselsatta inom näringslivet som är verksamma inom ett utlandsägt företag (2016). Källa: 
Tillväxtanalys 

Av de som är verksamma inom näringslivet i Kronobergs län arbetar 24 procent inom ett företag som 

är utlandsägt. Detta är den tredje högsta nivån i riket jämfört med övriga län, nivån är endast högre i 

storstadsregionerna Stockholm och Skåne. Av de anställda inom dessa bolag i Kronobergs län är 24 

procent verksamma inom tillverkningsindustrin och 72 procent inom tjänstesektorn. I faktiska tal 

uppgår antalet anställda inom utlandsägda bolag i länet till 14 400 personer.  

Som vi påpekade i inledningen av detta avsnitt har dagens regionala exportstatistik vissa begränsningar 

i den meningen att den inte inkluderar tjänsteexport. Även statistiken för varuexport har vissa brister 

och påverkas exempelvis av var ett företag är registrerat. Det är inte säkert att exportvärdet tillfaller 

de län där den faktiska produktionen sker. Men oaktat detta visar ovan statistik på att länet har en 

mycket god internationaliseringsgrad och ett högt inflöde av externt kapital till regionen. Detta är en 

stor konkurrensfördel givet regionens begränsade befolkningsunderlag. På sikt hade det varit 

intressant att även kunna identifiera hur stor den inhemska exporten är. Länet har nämligen en hög 

andel underleverantörer som indirekt bidar till exporten från andra regioner.  
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Den negativa aspekten av ett högt exportberoende är förstås beroendet av köpkraften i viktiga 

exportländer. Ekonomiska kriser på global nivå, exempelvis finanskrisen och eurokrisen, får ett stort 

genomslag i regionen. För att kunna parera dylika kriser i framtiden är det viktigt att länet arbetar för 

att diversifiera utrikeshandeln, men även verka för en diversifiering av den inomregionala ekonomin 

för att bygga upp en starkare motståndskraft och minska konjunkturkänsligheten.  

Näringslivets innovationsgrad och tillväxtvilja 

Det är svårt att mäta innovation. I princip är hela detta kapitel ett försök till att fånga in regionens 

innovationskapacitet. I förlängningen är målet med innovation, om vi utgår från det privata 

näringslivet, att skapa varor och tjänster som efterfrågas på marknaden. Effekterna blir således 

ekonomiskt tillväxt, ökad produktivitet och jobbtillväxt. Om en region har en stark utveckling sett till 

dessa variabler kan vi i regel anta att den även har en god innovationsförmåga. Men det finns mer 

direkta sätt att mäta innovationsförmåga på. Ett sätt är att undersöka om företagen faktiskt har någon 

innovationsverksamhet i den meningen att de utvecklar nya produkter eller tjänster. Tyvärr är denna 

statistik något begränsad på regional nivå. Men vi har använt de källor som finns tillgängliga för att 

kunna ge en någorlunda god bild av hur och i vilken grad företagen i regionen arbetar med innovation. 

De underlag vi har använt oss av kommer från enkätundersökningar genomförda av SCB och 

Tillväxtverket. Vi använder oss av följande definition när vi använder begreppet ”innovation” i detta 

avsnitt:  

En innovation ska vara något nytt eller väsentligen förbättrat som företaget antingen är först med att 

introducera på marknaden, eller som introduceras inom det egna företaget för första gången. 

Definitionen är framtagen av OECD och EU och finns redovisad i den så kallade Oslo-manualen. 

Innovationsstatistiken delas i sin tur in i fyra olika innovationskategorier, som presenteras i modellen 

nedanför. Att notera är att innovation således inte endast är en ny vara eller tjänst, utan kan även 

handla om nya processer inom ett företag, exempelvis processer som förbättrar produktions- och 

leveransflöden.  
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Modell 2: De fyra olika innovationstyperna. Källa: SCB 

Innan vi studerar statistiken är det motiverat att ställa frågan hur en innovation egentligen 

uppkommer? I litteraturen betonas att en innovation föregås av en stegvis process. Början till en 

innovation är en idé, som via olika steg slutligen kommersialiseras på en marknad. Därför brukar man 

tala om en ”innovationsprocess”. Denna process betraktades tidigare som linjär, där en innovation 

startade med en forskningsupptäck som sedan slutade som en kommersialiserad produkt eller tjänst. 

Forskning har dock visat att en innovation inte nödvändigtvis, eller till och med sällan, kommer ur en 

linjär process utan snarare ur en längre lärandeprocess. Det är sällan som några individer eller enstaka 

organisationer själva förmår att skapa en innovation, då en sådan ofta kräver en mångfald av olika 

kompetenser. Därför är det viktigt att en grund för samverkan finns, så att olika aktörer kan 

komplettera varandra under innovationsprocessen. 

Ovan innebär att det ur ett regionalt perspektiv är viktigt att arbeta med strukturer som främjar 

kunskapsutbyte mellan olika aktörer. Idag har sådana initiativ ett flertal olika namn, exempelvis 

klustermiljöer, innovationsmiljöer, innovationsbäddar och så vidare. I grund och botten handlar dessa 

initiativ dock om att stärka samverkan mellan centrala aktörer i en region. Detta sker genom att samla 

aktörer från samhällets olika delar – företag, akademin, civila sektorn, offentliga sektorn – inom olika 

sammanhang för att stärka deras kunskapsutbyte och kännedom om varandra.  Genom att stärka 

nätverken och kännedomen om varandra minskar transaktionskostnaderna mellan de ingående 

aktörerna och kunskap kan utbytas på ett produktivt och obehindrat sätt samtidigt som rätt aktörer 

kommer i kontakt med varandra. För att uppnå en stark innovationsgrad är det således viktigt att det 

finns täta nätverk i en region och att tilliten mellan de ingående aktörerna är hög. Utan en hög grad av 

tillit riskerar nya lösningar att utebli som en följd av att aktörerna inte delar med sig av kunskap med 

varandra, vilket ökar transaktionskostnaderna för kunskapsutbyte avsevärt.  

Det är inte helt problemfritt att skapa ett innovativt klimat i en region. Ett sådant klimat är beroende 

av en mängd faktorer som är svåra att kontrollera, exempelvis attityder och inställning till förnyelse 
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och omställning. Inte sällan brukar Gnosjö-regionen lyftas fram som en i sammanhanget intressant 

region, där man över tid har byggt upp ett klimat med en positiv inställning till entreprenörskap och 

anpassning. Även om det är svårt att sätta fingret på exakt vad som främjar ett gott innovationsklimat 

finns det vägledning att utgå ifrån. Örjan Sölvell, professor inom innovation, har identifierat sju 

innovationsgap som är viktiga att hantera för att främja ett gott innovationsklimat i en region:  

1. Forskningsgapet, som begränsar samspelet mellan företag och forskningsorganisationer  

2. Utbildningsgapet, som begränsar samspelet mellan företag och utbildningsorganisationer 

 3. Kapitalgapet, som begränsar samspelet mellan företag och utbildningsorganisationer  

4. Myndighetsgapet, som begränsar samspelet mellan företag och offentliga organ  

5. Gapet mellan företag, som begränsar samspelet mellan företag  

6. Gapet mellan kluster, som begränsar kopplingarna mellan olika kluster  

7. Det globala marknadsgapet, som begränsar kopplingarna mellan ett kluster och de globala 

marknaderna. 

Den senaste innovationsstatistiken som SCB tagit fram är från tidsperioden 2012–2014. Statistiken 

presenteras i rapporten ”Regional innovation statistics in Sweden 2012–2014” och släpptes 2016. 

Rapporten är baserad på en enkätundersökning som skickats ut till företagen i Sveriges olika regioner. 

Tyvärr är statistiken inte redovisad på länsnivå utan man använder istället den så kallade NUTS-2 

indelningen, vilket innebär att Kronobergs län slås samman med Jönköpings-, Kalmar- samt Gotlands 

län, under namnet Småland med öarna. Företagen som deltog i undersökningen hade mellan 10–249 

anställda. 

 

Diagram 36: Andel företag med innovationsverksamhet (2010-2014). Källa: SCB 
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Diagram 37: Andel företag som samarbetat i sitt innovationsarbete (2010-2014). Källa: SCB 

I enkäten framkommer att ungefär 45 procent av företagen inom Småland med öarna bedriver någon 

slags innovationsverksamhet i linje med de fyra olika inriktningar som preciserades i början av detta 

avsnitt. Nivån är i linje med riksgenomsnittet och relativt hög jämfört med andra regioner. Överlag är 

spridningen relativt liten mellan regionerna. På frågan om företagen bedriver något 

innovationssamarbete med andra företag eller aktörer framkommer att en mycket hög andel av 

regionens företag gör detta. Jämfört med övriga regioner hade Småland med öarna den högsta graden 

av innovationssamarbetande företag. Den vanligaste formen av samarbete var med företag som var 

leverantörer till företaget. Totalt bedrev nästan en tredjedel av företagen i regionen ett 

innovationssamarbete, att jämföra med riket där nivån låg på 28 procent.  

I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2017 framkommer att 22 procent 

av företagen i Kronobergs län har utvecklat och sålt nya produkter. Detta är en högre andel än i riket, 

där nivån lågt på 17 procent. Andelen företag inom tjänstesektorn som utvecklat nya tjänster var dock 

något lägre i Kronobergs län (31 procent) än i riket (32 procent). På frågan om varifrån idéerna till att 

utveckla nya produkter och tjänster kom ifrån svarade 68 procent av företagen i länet att de kom från 

egna uppslag och idéer inom företaget, 12 procent att de kom från kunder samt 13 procent att de kom 

i samarbete med andra företag. 

 I Tillväxtverkets undersökning framkommer att innovationsgraden är högre för företag med mellan 

10–249 anställda jämfört med företag som har 0–9 anställda. Denna statistik finns inte nedbruten på 

regional nivå. Men för Kronobergs län torde företagsstrukturen som finns här vara en delförklaring till 

den relativt sett höga innovationsgraden i regionen, givet att en relativt sett hög andel av de anställda 

är verksamma inom företag med 10–249 anställda. Detta anknyter till den slutsats OECD drog om 

länet; att den nuvarande företagsstrukturen ger regionen en god omställningsförmåga och kapacitet 

till att ställa om till ett mer kunskapsdrivet näringsliv. På branschnivå visar samma undersökning att 

den högsta innovationsgraden gällande tjänsteinnovationer finns inom IT-sektorn och att 
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tillverkningssektorn generellt sett har en hög innovationsgrad. Även detta borde gynna länets 

innovationsgrad som en följd av att regionen har en specialisering inom dessa branscher. 

Förutom att undersöka vad företagen själva säger om sin innovationsverksamhet kan man även se till 

hur mycket medel företagen i regionen investerar i forskning och utveckling. Antagandet här är att om 

man investerar mycket i forskning och utveckling borde detta generera i en stärkt innovationsförmåga. 

Som vi nämnde tidigare i detta avsnitt är det dock inte självklart att det är forskning som föranleder en 

innovation. Men självfallet är forskning en nyckelkomponent för att främja innovation inom många 

verksamheter. 

 

Diagram 38: Näringslivets FoU-medel/BRP inom näringslivet (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

På nationell nivå finns en stark koncentration till storstadsregionerna av FoU-medel inom den privata 

sektorn. Totalt investeras nästan tre fjärdedelar av FoU-medel inom företagssektorn i någon av de tre 

storstadsregionerna. I de större städerna finns stor tillgång till specialistkompetens och det kan därför 

finnas incitament att förlägga forskningsavdelningar dit. 

I relativa tal står sig Kronobergs län väl jämfört med övriga regioner i Sverige. Totalt investerade 

näringslivet i regionen 2012 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015. Detta var, i relation 

till näringslivets BRP, den fjärde högsta nivån i riket. Procentuellt sett uppgick de privata FoU-

investeringarna i länet till 3,7 procent av BRP-nivån inom den privata sektorn. I riket låg nivån på 3,3 
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procent. Vi har tyvärr inte möjlighet att bryta ner FoU-statistiken på branschnivå eller på företagens 

storleksklasser. Vi vet helt enkelt inte om FoU-investeringarna i regionen beror på att många mindre 

företag bidrar eller att ett fåtal större investerar stora summor. På nationell nivå står dock företag med 

mer än 250 anställda för nästan 80 procent av FoU-investeringarna. Ett rimligt antagande är därför att 

förhållandet är liknande i Kronobergs län, vilket belyser betydelsen av de stora företagens närvaro i 

regionen.  

Regionala styrkeområden, kunskapsinnehåll och specialiseringar  

I detta kapitel studerar vi särskilt vilka näringar som är länets styrkeområden. Det vanligaste sättet att 

identifiera smarta specialiseringar är genom att använda den så kallade lokaliseringskvoten. Måttet 

återger hur stor en bransch i länet är i förhållande till riket. Om kvoten överstiger 1 innebär det att 

länet har en, jämfört med riket, specialisering inom branschen. I den här rapporten har vi definierat en 

hög specialisering som en kvot på 1,2 eller mer. En hög specialisering indikerar att länet har särskilt 

god konkurrenskraft inom området och erbjuder, av olika anledningar, gynnsamma förhållande till 

företag inom den aktuella branschen.  

För att utröna lokaliseringskvoten och specialisering inom specifika branscher för länet använder vi 

den finaste SNI-kodsnivån, som är femsiffrig. Totalt sett finns det 832 näringsgrenar. I tabellen nedan 

presenterar vi endast de näringsgrenar där länet har en hög specialisering. 
 

Kvot Anställda 

28.940 industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 
lädervaror   

26,6 477 

31.021 köksmöbelindustri 23,4 253 

24.520 stålgjuterier 22,9 186 

74.101 industri- och produktdesignföretag 17,0 1905 

46.150 provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 14,9 198 

82.920 förpackningsfirmor 11,9 366 

28.250 industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom 
för hushåll 

9,7 1683 

24.420 aluminiumverk 8,8 441 

30.920 industri för cyklar och invalidfordon 8,3 227 

16.102 hyvlerier 7,5 531 

16.233 industri för träfönster 7,3 421 

22.220 plastförpackningsindustri 7,2 405 

23.130 industri för buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 7,1 116 

28.220 industri för lyft- och godshanteringsanordningar 6,0 1077 

28.490 industri för övriga verktygsmaskiner   6,0 104 

28.290 industri för maskiner för allmänt ändamål 5,9 553 

28.920 industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner   5,8 998 

23.120 industri för bearbetat planglas 5,6 112 

28.300 industri för jord- och skogsbruksmaskiner  5,5 373 

52.100 centrallager och magasin 5,4 543 

31.090 annan möbelindustri 5,2 456 

10.840 industri för senap, ketchup, kryddor och andra 
smaksättningsmedel 

5,1 150 

95.110 reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 5,0 120 

25.120 industri för dörrar och fönster av metall 4,7 278 

47.591 möbelaffärer 4,3 1117 

46.492 partihandel med kontorsförbrukningsvaror 4,2 228 
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46.769 partihandel med övriga insatsvaror 4,2 337 

58.110 bokförlag 4,1 274 

31.011 industri för kontors- och butiksmöbler 4,1 336 

69.103 patentbyråer m.m. 3,8 108 

46.650 partihandel med kontorsmöbler 3,7 197 

95.120 reparationsverkstäder för kommunikationsutrustning 3,7 107 

28.140 industri för andra kranar och ventiler 3,7 162 

22.230 byggplastvaruindustri 3,7 117 

58.290 utgivare av annan programvara 3,2 719 

16.240 träförpackningsindustri 3,1 119 

18.122 boktryckerier, övriga tryckerier 2,8 470 

02.101 skogsägare 2,8 1391 

01.420 nötköttsproducenter 2,7 258 

25.620 verkstäder för metallegoarbeten 2,7 1336 

28.150 industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 2,5 204 

02.102 skogsskötselföretag 2,4 198 

33.120 reparationsverkstäder för maskiner 2,4 458 

16.231 industri för monteringsfärdiga trähus 2,3 300 

02.200 avverkningsföretag 2,3 334 

46.470 partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 2,3 108 

23.610 industri för byggnadsbetongvaror 2,3 295 

10.130 charkuterier och annan industri för köttvaror 2,1 192 

28.110 industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon  2,1 188 

27.320 industri för andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 2,1 114 

31.022 köksinredningsindustri 2,1 122 

28.990 industri för övriga specialmaskiner   1,9 185 

84.121 myndigheter som administrerar grundskole- och 
gymnasieskoleutbildning 

1,9 335 

62.030 företag för datordrifttjänster 1,9 265 

46.610 partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 1,9 135 

25.110 industri för metallstommar och delar därav 1,9 335 

46.499 partihandel med övriga hushållsvaror 1,8 216 

46.731 partihandel med virke och andra byggmaterial 1,8 663 

46.521 partihandel med elektronikkomponenter 1,8 139 

00.000 näringsgren okänd 1,8 2010 

47.111 varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest livsmedel, 
drycker och tobak 

1,8 402 

28.130 industri för andra pumpar och kompressorer 1,8 111 

46.510 partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 1,8 399 

25.999 diverse övrig metallvaruindustri 1,7 264 

45.191 handel med lastbilar, bussar och specialfordon 1,7 123 

01.410 mjölkproducenter  1,7 278 

47.522 järn- och vvs-varuhandel 1,6 218 

85.591 utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av 
arbetsmarknadsskäl 

1,6 180 

85.321 gymnasieskolans yrkesinriktade linjer 1,6 450 

87.201 hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning 
eller psykiska funktionshinder  

1,6 1721 

47.919 postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor 1,6 123 

17.122 annan tryckpappersindustri 1,6 123 
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16.239 industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 1,6 119 

22.290 annan plastvaruindustri 1,6 191 

49.410 åkerier 1,5 2045 

84.131 myndigheter som administrerar infrastrukturprogram 1,5 403 

87.301 servicehus, servicelägenheter för äldre samt ålderdomshem 1,5 4536 

84.123 myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård 1,4 314 

85.510 sport- och fritidsskolor 1,4 100 

45.204 däckserviceverkstäder 1,3 103 

53.100 nationella posten 1,3 547 

47.593 bosättningsaffärer 1,3 132 

49.390 charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik 1,3 122 

85.521 kommunala kulturskolor 1,3 109 

88.993 socialkontor o.d. 1,3 638 

87.901 hem för barn och ungdomar med sociala problem 1,2 787 

42.110 anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar 1,2 474 

45.110 handel med personbilar och lätta motorfordon 1,2 743 

86.102 slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård 1,2 4694 
Tabell 5: Specialiseringskvot och antalet anställda för näringsgrenar i Kronobergs län (2016). Källa: SCB 

Länet har en hög specialiseringsgrad inom 95 näringar. De mest intressanta näringarna är de som dels 

har en hög specialiseringsgrad, dels har många anställda. I tabellen ovan har vi rensat bort näringar 

som har under 100 anställda. Nedan har vi gjort en sammanfattning av ett antal branschkluster som 

identifieras i ovan tabell: 

 Trä-, möbel-, skogs-, industridesign- samt husindustri – Länets specialisering inom dessa 

näringar är förhållandevis bred och löper från råvaruproduktion till förädling. Länet har ett 

flertal större sågverk, men även en hög specialisering inom skogsskötselföretag, fabriker som 

producerar hus, industri för fönster, möbelindustri och så vidare. Inom branschen återfinns 

både designföretag och storproduktion. 

 Maskin- och verkstadsindustri – Länet har en stark specialisering inom maskintillverkning och 

verkstadsindustri. Branschen innehåller ett flertal slutproducenter, exempelvis inom 

skogsmaskiner och värmepumpar. Inom detta kluster återfinns även en mängd 

underleverantörer.  

 Övrig industri – Andra industrinäringar som länet har en hög specialisering inom är plast-, 

betong-, aluminium- samt glasindustrin. Plastindustrin består både av underleverantörer- och 

slutproducenter med egna varumärken. Glasindustrin i länet är betydligt mindre än vad den 

har varit, dock genererar den även turistiska värden.  

 Partihandel, lager och åkerier -Länet har en hög specialiseringsgrad inom åkerinäringen. Detta 

hänger delvis samman med den höga specialiseringen inom trä- och skogsindustrin, men även 

med att länet har en hög specialisering inom ett flertal handelsnäringar. En allt större del av 

handeln idag sker via internet vilket genererar ett stort transportbehov. De senaste åren har 

större e-handelsföretag etablerat sig i regionen men även nya logistikverksamheter. Även 

posten har utvecklat sin logistikverksamhet i länet de senaste åren. 

 IT och programvaruutveckling – Länet har en hög specialisering inom IT-sektorn. Främst har 

länet en specialisering inom utgivning av programvara, där flertalet stora företag med 

inriktning mot bokföring, skoladministration, spel m.m. opererar. För att ligga utanför 

storstadsregionerna sticker länet ut genom att ha en hög specialisering inom detta fält. 

Ovan är ett försök till att kategorisera och beskriva länets styrkeområden. En sak att notera är att en 

näring kan ha stor betydelse för en region även om den inte har en hög specialiseringsgrad. Exempelvis 
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är restaurangnäringen av stor betydelse för länet, men den har ingen hög specialiseringsgrad i relation 

till riket. Specialiseringsgraden är framförallt intressant för att identifiera en regions komparativa 

fördelar, det vill säga vilka näringar regionen erbjuder särskilt goda förutsättningar jämfört med andra 

regioner. 

 

Diagram 39: Arbetsmarknadens kunskapsintensitet baserat på andelen anställda inom olika branscher (2016). Källa: SCB, 
Eurostat och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

När OECD gjorde sin studie över Småland-Blekinge var en central slutsats att regionen behöver, för att 

påsikt behålla en stark konkurrenskraft, höja kunskapsinslaget i näringslivet. Detta kan ske dels genom 

att höja kunskapsnivån inom industrin, dels genom att diversifiera näringslivet och skapa fler jobb inom 

den kunskapsintensiva tjänstesektorn. I diagrammet ovanför ser vi hur de anställda i regionerna 

fördelas utifrån en branschindelning som utgår från kunskapsinnehållet i de olika näringarna. De olika 

kategorierna är skapade av Eurostat och används för att jämföra kunskapsintensiteten i olika EU-

regioner. I diagrammet är regionerna sorterade i fallande skala sett till hur stor andel av arbetskraften 

som är verksamma inom en kunskapsintensiv näring.  
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Jämfört med andra regioner hamnar Kronobergs län och övriga Smålandslän långt ner på skalan sett 

till hur kunskapsintensivt näringslivet är. Främst är andelen som arbetar inom kunskapsintensiva 

tjänstenäringar (KIS) lägre än i flera andra regioner. Istället har Kronobergs län en hög andel anställda, 

jämför med riket, inom medelhög- till lågteknologisk tillverkning. Den stora differensen jämfört med 

riket är andelen som arbetar inom KIS. I riket uppgår denna andel till 50,3 procent, i länet till 44,4 

procent. Endast Hallands- och Jönköpings län har en lägre andel anställda inom KIS. Enligt OECD medför 

den relativt sett låga koncentrationen till kunskapsintensiva näringar en hög konjunkturkänslighet för 

länet. Samtidigt har länet en stark specialisering inom medelhög-teknologisk industri, det är där länets 

styrkeområden finns ur ett komparativt perspektiv. På sikt är det därför viktigt att successivt höja 

kunskapsinnehållet inom dessa näringar för att kunna dra nytta av dessa specialiseringar.  

På arbetsmarknadsregionsnivå är det framförallt Ljungby kommun som skiljer sig från 

riksgenomsnittet. I Ljungbys arbetsmarknadsregion arbetar 34,6 procent av arbetskraften inom en 

kunskapsintensiv tjänstenäring, vilket är 16 procentenheter under riksgenomsnittet. Istället har 

Ljungby, jämfört med riket, en långt högre andel av arbetskraften inom medelhög- till lågteknologisk 

tillverkning. I sig är detta inget förvånande då Ljungby- och Markaryds kommun har en stark 

specialisering inom tillverkning och ett förhållandevis litet befolkningsunderlag. Dock innebär 

strukturen att Ljungbyregionen har en stor del av arbetskraften inom sektorer som är satt under en 

stark konkurrensen från omvärlden, därmed uppstår en hög konjunkturkänslighet. I Älmhults 

arbetsmarknadsregion ser förhållandet något annorlunda ut. Även här ligger man under 

riksgenomsnittet sett till hur stor andel som är verksamma inom kunskapsintensiva tjänstenäringar, 

dock inte i samma grad som Ljungby. I detta fall är dock den främsta orsaken till differensen att en 

långt större del av arbetskraften, jämfört med riket, är verksamma inom servicenäringar utan högre 

kunskapsinnehåll. Denna del av näringslivet är i hög grad driven av inhemsk konsumtion och inte satt 

under samma internationella konkurrenstryck som industrin. 

Med hänsyn till ovan är det förstås intressant att ställa frågan hur en region mer exakt kan expandera 

näringslivet och stärka kunskapsinnehållet inom det? Studier inom området visar att innovationer och 

utveckling i en region inte sker ur ”intet”. Detta innebär att den nuvarande strukturen utgör en ram 

för vad som kan förväntas att växa fram i en region. Det är kunskaperna som finns inom existerande 

struktur som behöver utvecklas och korsbefruktas för att främja konkurrenskraften. I litteraturen kallas 

detta för ”relatedness-länkar”. De olika specialiseringarna inom en region är enligt denna teori djup 

inbäddade i regionala kunskapsstrukturer. Exempelvis är förmodligen en dominerande industri i en 

region sammanlänkad med en rad olika andra näringar och kunskapsresurser som finns i regionen. 

Utgångpunkten för nya regionala branscher och produktion är således dagens struktur. Genom att 

främja kunskapsöverbryggande verksamhet mellan branscher inom en region kan nya innovationer 

uppstå, utifrån kunskap och färdigheter som finns på platsen. Detta innebär att länet, enligt denna 

teori, i viss mening ska ”gräva där man står”. Innovationer följer således i viss mån ett ”stigberoende”, 

där tidigare strukturer och nätverk leder till nya inslag i näringslivet. För att främja en framväxt av 

någonting nytt är det därför viktigt att skapa ett klimat som tillåter en hög grad av kunskapsutbyte 

mellan aktörer. I Kronobergs län kan detta exempelvis innebära att morgondagens innovationer och 

nya branscher kommer att uppstå i gränslandet mellan trä, tillverkning och IT.   

Teorin om ”relatedness” mellan olika näringar belyser även det faktum att dagens branschindelning 

till stora delar är bristfällig. Egentligen är det interaktionen och samspelet mellan näringarna och de 

olika kunskapsstrukturer som finns som är viktigt för en region. Därför är det viktigt att framöver 

utarbeta nya metoder för att beskriva sådana förlopp, snarare än att endast redogöra en statisk bild 

över hur arbetskraften fördelas mellan olika branscher.  
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Tillväxt och produktivitetsutveckling 
I detta avsnitt redovisar vi hur utvecklingen i länet har sett ut när det gäller jobbtillväxt, ekonomisk 

tillväxt och produktivitetstillväxt. Balansen mellan produktivitetstillväxt och jobbtillväxt är central för 

regional utveckling. Produktiviteten behöver öka för att vi ska bli mer effektiva och värdeskapande, 

detta är nödvändigt för att välståndet ska öka och regionen ska kunna upprätthålla en god 

konkurrenskraft. Ökad produktivitet innebär att vi blir bättre på att göra någonting, att värdet av en 

arbetad timme blir allt högre. Historiskt sett har en ökad produktivitet resulterat i att vi arbetar mindre 

men åtnjuter en långt högre levnadsstandard jämfört med tiden innan industrialiseringen. Samtidigt 

kan produktiviteten öka på bekostnad av antalet arbetstillfällen. Låt säga att en region genomgår 

kraftiga rationaliseringsprocesser där jobb ersätts med maskiner. Då ökar produktiviteten kraftigt 

samtidigt som många blir utan jobb, om inte nya jobb inom andra näringar växer fram samtidigt. 

Produktivitets- och jobbtillväxt hänger med andra ord samman med befolkningens utbildningsnivå. I 

takt med att näringslivet blir allt mer specialiserat och värdeskapande ökar även kunskapskraven. Om 

inte kompetensförsörjningen hänger med i denna utveckling finns en risk för att 

produktivitetsvinsterna för regionen uteblir. 

 

Diagram 40: Utveckling av antalet anställda, dagbefolkning 20-64 år (1993-2017). Index = 100 (1993). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Över tid har Kronobergs län haft en god konkurrenskraft sett till hur många jobb som har skapats i 

regionen. Efter nittiotalskrisen, som nådde sin kulmen 1993, hade länet en mycket god återhämtning. 

Mellan 1993–2007 ökade antalet jobb i regionen med 17,8 procent. Detta var något över 

riksgenomsnittet, som under samma period låg på 16,6 procent. I relation till andra län hade Kronoberg 

den sjunde högsta tillväxten i riket. Endast storstadslänen, Hallands- och Jönköpings län hade en högre 

tillväxt under denna period. I denna rapport ska vi inte fördjupa oss i vad som föranledde länets goda 

tillväxt under denna period. Men generellt sett kan sägas att länet under denna period hade en god 

tillväxt av framförallt två olika skäl: 1) industrin tappade inte lika många jobb som på riksnivå, 2) nya 

näringar växte fram i länet och universitetet expanderade. Med andra ord lyckades Kronobergs län 

dels att ställa om och bevara konkurrenskraft inom industrisektorn, dels diversifiera och utveckla nya 

jobb inom service- och tjänstenäringar. Exempelvis har Växjös befolkningstillväxt bidragit till att fler i 

länet arbetar inom serviceintensiva tjänster, handel och IT. Även Ikeas fortsatta expansion i Älmhults 

kommun bidrog till diversifieringen under denna period. 

Det är flera län som inte har lyckats med samma omställning som Kronobergs län har gjort sedan 

nittiotalet. Flera av norrlandslänen har haft en begränsad jobbtillväxt under perioden och även 

bruksintensiva län som Värmland och Gävleborg. Nittiotalskrisen resulterade i en kraftig omvandling 

av både offentlig och privat sektor. Inte minst drabbades många större bruk, vilket fick geografier med 

stora och dominerande arbetsgivare inom dessa branscher att drabbas mycket hårt. Kronobergs- och 

Jönköpings län drabbades inte lika hårt, förmodligen med anledning av att länen historiskt sett har haft 

en mer småskalig industriproduktion med flera medelstora företag istället för ett fåtal större. Det finns 

dock exempel på större bruksnedläggningar även i Kronobergs län under perioden 1993–2007, 

exempelvis Fridafors bruk och bruket i Strömsnäsbruk.  

Totalt stod Kronobergs län för 2,2 procent av jobbtillväxten i riket mellan 1993–2007. Inom Kronobergs 

län stod Växjö kommun för 54,4 procent av jobbtillväxten under samma period, Älmhult för 16,2 

procent och Ljungby för 9,5 procent. Övriga kommuner stod således för 20 procent av jobbtillväxten, 

vilket är ett starkt resultat i relation till jämförbara kommuner. Endast Lessebo kommun hade en 

negativ utveckling under denna period, till stor del som en följd av färre anställda inom glasindustrin 

och neddragningar på pappersbruket. På nationell nivå stod storstadslänen för 68,9 procent av 

jobbtillväxten under denna period.  

Perioden 1993–2007 är intressant då den omfattar en längre konjunkturcykel. För 2007 når länet 

högkonjunkturens topp och sedan slår finanskrisen till med full kraft under 2008. Krisens påverkan på 

jobbstatistiken syns först 2009. Perioden 2007–2016 omfattar således dels en finanskris, dels en 

ihållande högkonjunktur. Perioden har dock haft vissa fluktuationer, som eurokrisen. Men under den 

senaste femårsperioden har den nationella konjunkturen till stora delar varit mycket god. Ur ett 

regionalt och Kronobergskt perspektiv är perioden högintressant, då den skiljer sig från perioden 

1993–2007. 

En skillnad är att länet har haft en, jämfört med andra län, svagare jobbtillväxt än under perioden 

1993–2007. Totalt har jobbtillväxten mellan 2007–2016 varit 1,7 procent, vilket är den trettonde 

högsta tillväxten i riket, att jämföra med den sjunde högsta tillväxten under perioden 1993–2007. I 

riket låg tillväxten under denna tidsperiod på 7,3 procent. Även om vi ser till perioden 2009–2016, som 

endast inkluderar själva återhämtningsperioden, hamnar länet på trettonde plats. Först 2016 var länet 

tillbaka på lika många anställda som under 2007. För riket som helhet var antalet jobb lika många som 

2007 redan under 2011. Om vi endast ser till perioden 2009–2016, låg länets jobbtillväxt på 6,6 

procent, vilket var under rikets tillväxt som låg på 10,6 procent.  Länet gick således, sett till jobbtillväxt, 

från att hålla jämna steg med riket mellan 1993–2007 till att hamna något efter under perioden 2007–

2016.  
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Mellan 2007–2016 stod storstadslänen för 82 procent av jobbtillväxten i Sverige och Kronobergs län 

för endast 0,5 procent. Vid utgången av 2016 var det fortfarande sex län som inte hade lika många 

jobb som under 2007. Sett till perioden 2009–2016 stod storstadslänen för 68 procent av tillväxten i 

landet och Kronobergs län för 1,3 procent, en lägre andel än under perioden 1993–2007 (2,2 procent).   

En betydande del av jobben under denna period har, på nationell nivå, således vuxit fram i städerna, 

samtidigt som flera mindre län haft en svag utveckling. Tendenserna är liknande inom Kronobergs län. 

Mellan 2007–2016 är det endast Älmhults- och Växjö kommun som har haft en jobbtillväxt. I övriga 

kommuner var antalet jobb 2016 färre än 2007. Totalt sett stod Växjö för 78 procent av jobbtillväxten 

i länet under denna period och Älmhults kommun för resterande 22 procent. I kommunerna Alvesta, 

Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge samt Lessebo minskade antalet arbetstillfällen med fem procent eller 

mer mellan 2007–2016. Under perioden uppgick tillväxten i Älmhults kommun till 9,2 procent och i 

Växjö kommun till 7,3 procent – i riket låg tillväxten på 7,3 procent.  

Innan vi går in och studerar dynamiken bakom jobbutvecklingen 2007–2016 finns det anledning att 

föra ett resonemang om ovan beskrivna utveckling. Över tid, här förstått som mellan 1993–2016, har 

länet haft en god tillväxt. Men sedan finanskrisen har länet tappat fart, sett till jobbskapande, jämfört 

med perioden 1993–2007, vilket bland annat visar sig genom en lägre tillväxttakt än i riket. På 

kommunal nivå finns det avsevärda skillnader, och Älmhults- och Växjö kommun har stått för hela 

tillväxten under perioden. Övriga kommuner har, med visst undantag för Markaryd, haft 

omställningssvårigheter sett till jobbutveckling. Ur ett regionalt perspektiv är det dock, som tidigare 

påpekats i denna rapport, tveksamt om det är särskilt intressant att studera denna typ av frågor utifrån 

de administrativa kommungränserna. För länet som helhet är det viktiga att antalet jobb ökar, vilket 

de också har gjort. Om vi istället använder oss av arbetsmarknadsregioner ser vi att Växjö 

arbetsmarknadsregion har haft en, om än blygsam jämfört med riket, tillväxt på 2,4 procent mellan 

2007–2016, detta trots att alla kommuner inom denna arbetsmarknadsregion, förutom Växjö, har haft 

en negativ jobbutveckling under denna tid. Rent teoretiskt innebär detta dock, givet att 

tillgängligheten är god, att detta geografiska område återhämtat sig sedan krisen, men att den interna 

fördelningen av jobben förändrats.  

Älmhults arbetsmarknadsregion, som består av Älmhults- och Osby kommun, har haft en mycket stark 

jobbtillväxt mellan 2007–2016. I detta fall är det Älmhults kommun som stått för tillväxten inom 

regionen, för samtidigt har antalet jobb i Osby kommun minskat med fyra procent.  

Situationen är annorlunda när vi tittar på Ljungby arbetsmarknadsregion. Här har antalet jobb mellan 

2007–2016 minskat med 4,6 procent och återhämtningen sedan 2009 har varit, i nationella mått mätt, 

svag. I detta fall beror det på att båda av de ingående kommuner tappat arbetstillfällen, främst Ljungby 

kommun. Det är när en funktionell arbetsmarknadsregion tappar jobb som det blir problematiskt ur 

ett regionalt perspektiv. För detta innebär att tillgängligheten till antalet jobb inom det geografiska 

området minskar. På sikt kan detta leda till utflyttning och sänkt sysselsättningsgrad. Alternativet är 

att antingen utvidga arbetsmarknadsregionen, genom att dra nytta av andras arbetsmarknader, 

alternativt att främja framväxt av nya jobb inom regionen.  
 

Kronobergs län Riket Förändring i antal  

Företagstjänster 34,3% 29,3% 2144 

Vård och omsorg; sociala tjänster 9,5% 12,3% 1402 

Utbildning  11,5% 12,4% 1001 

Handel 7,7% 6,9% 802 

Offentlig förvaltning och försvar 20,5% 13,7% 674 
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Information och kommunikation 19,2% 17,8% 512 

Hotell- och restaurangverksamhet 30,4% 34,2% 487 

Byggverksamhet 8,4% 18,5% 418 

Kulturella och personliga tjänster m.m. 7,1% 9,9% 209 

Fastighetsverksamhet 17,4% 13,7% 168 

Energi och miljö 1,3% 12,3% 7 

Transport och magasinering 0,0% -2,1% 0 

Finans- och försäkringsverksamhet -25,3% 3,0% -321 

Okänt -23,2% -25,5% -354 

Jord-, skogsbruk och fiske -18,0% -10,8% -400 

Tillverkning och utvinning -24,0% -22,0% -5253 
    

Totalt 1,7% 7,3% 1496 

Tabell 6: Jobbtillväxt inom olika branscher, dagbefolkning 20–64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

 
Älmhult Växjö  Ljungby  

Företagstjänster 1177 629 315 

Vård och omsorg; sociala tjänster 135 1183 163 

Utbildning  125 841 53 

Handel 71 508 195 

Offentlig förvaltning och försvar 107 498 81 

Information och kommunikation 238 331 -53 

Hotell- och restaurangverksamhet 5 488 9 

Byggverksamhet 122 220 114 

Fastighetsverksamhet 147 159 -49 

Kulturella och personliga tjänster m.m. -6 24 188 

Energiförsörjning; miljöverksamhet -44 18 12 

Transport och magasinering -216 230 -84 

Finans- och försäkringsverksamhet -189 -96 -41 

Okänt -84 -257 -59 

Jordbruk, skogsbruk och fiske -48 -325 -65 

Tillverkning och utvinning -864 -2977 -1609 

Tabell 7: Jobbtillväxt inom olika branscher, arbetsmarknadsregioner i Kronobergs län, dagbefolkning 20–64 år (2007-2016). 
Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I början av detta avsnitt gick vi igenom hur näringslivsstrukturen i länet ser ut. Det är en viktig bakgrund 

när vi nu ska gå igenom jobbutvecklingen på branschnivå. För till stora delar kan den stora variationen 

mellan länens- och kommunernas jobbtillväxt förklaras genom olikheter i näringslivsstrukturen och 

vilka förutsättningar som finns på platserna för olika näringar. De senaste åren har tillväxten främst 

drivits av inhemsk konsumtion, samtidigt som exporten inte har haft samma tillväxt under perioden, 

delvis som en följd av eurokrisen. Det är först under de senaste åren som exporten, på nationell nivå, 

har tagit fart igen för att återgå till de nivåer som rådde före finanskrisen. Under 2017 stärktes 

exporten, på nationell nivå, rejält och därför finns en risk att vi inte fångar in denna ökning i ovan siffror 

som är från 2016. Att den inhemska efterfrågan primärt drivet tillväxten i Sverige under den studerade 

perioden innebär att befolkningstäta geografier har gynnats. Det är främst glesare geografier som har 
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ett stort exportberoende genom att ha en hög branschkoncentration till tillverkningssektorn. Handel, 

bygg, restaurang, företagstjänster med mera tenderar, som vi tidigare sett, vara lokaliserade till mer 

befolkningstäta geografier, och är därför vinnarna när det är inhemsk konsumtion som driver 

tillväxten.  

Mellan 2007–2016 minskade antalet anställda inom tillverkningssektorn i Kronobergs län med drygt 

5 200 personer, en nedgång på 24 procent. I riket var nedgången 22 procent. Detta innebär att 

tillverkningssektorn stått för mer än 80 procent av jobbminskningen i länet under perioden. Övriga 

branscher som har utvecklats negativt, sett till antal anställda, är jord- och skogsbruk samt finans- och 

försäkring. Att länet trots allt haft en jobbtillväxt under perioden beror på tillväxten, i rangordning, 

inom företagstjänster, vård- och omsorg, utbildning, handel, information och kommunikation, hotell 

och restaurang, byggverksamhet, fastighetstjänster samt personliga tjänster. Gemensamt för dessa 

branscher är att de till stor del drivs av hushållens- och det offentligas konsumtion. En notis i 

sammanhanget är att inom företagstjänster ryms även personaluthyrningsföretag. Till viss del kan 

förmodligen minskningen av antalet anställda inom industrin förklaras med att fler industriföretag 

rekryterar från bemanningsföretag. Men även om, rent teoretiskt, hela tillväxten inom företagstjänster 

skulle vara personer som tidigare var registrerade inom industrinäringen, skulle antalet anställda inom 

industrin ha minskat med drygt 3 000 personer under perioden.  

Länet har haft en starkare jobbtillväxt än riket under den studerade perioden när det gäller 

branscherna offentlig förvaltning, företagstjänster, fastighetstjänster, transport, information och 

kommunikation samt handel. Inom övriga branscher har länet haft en, procentuellt sett, svagare 

utveckling. Särskilt gäller detta för branscherna finans- och försäkring, byggverksamhet, jord- och 

skogsbruk. Länet har även haft en svagare utveckling, om än inte lika svag, sett till hotell- och 

restaurang, personliga tjänster, vård- och omsorg samt tillverkning. Sammantaget kan sägas att länet 

har presterat förhållandevis väl inom branscher som rör handel och logistik, IT och allmänna 

företagstjänster. Däremot har länet haft en betydligt lägre tillväxt inom de personalintensiva 

näringarna bygg och hotell och restaurang. Detta kan i viss mening bero på att det främst är i 

storstadslänen som dessa näringar växt, då befolkningsunderlaget och därmed efterfrågan på dessa 

tjänster är större där.  

Som vi tidigare påpekade har Älmhults- och Växjös arbetsmarknadsregion haft en jobbtillväxt mellan 

2007–2016. Tabellen ovan visar att detta beror på att nedgången inom industrin har vägts upp av 

tillväxten inom andra näringar. I Älmhult är det främst företagstjänster och information- och 

kommunikation som stått för tillväxten. I Växjö har offentliga tjänster bidragit till nästan hälften (vård, 

utbildning och offentlig förvaltning) av jobbtillväxten under perioden. Privata tjänster som har haft en 

jobbtillväxt i kommun, är i rangordning; handel, hotell och restaurang, information och 

kommunikation, transport samt byggverksamhet. Även i Ljungby har de olika service- och 

tjänstesektorerna stått för tillväxten. Främst har företagstjänster, handel, bygg och personliga tjänster 

sått för tillväxten där. Men även vård- och utbildning. Dock har tillväxten inom dessa branscher inte 

vägt upp nedgången inom industrin under samma period, vilket ger ett negativt nettotal sett till 

jobbutveckling under perioden. 

Ekonomisk tillväxt och produktivitet 

I förra avsnittet redovisade vi hur jobbtillväxten i länet har sett ut under de senaste decennierna. Men 

för att få hela bilden av den regionala utvecklingen behöver vi även studera den ekonomiska tillväxten 

och produktivitetsutvecklingen. En hög produktivitet innebär att vi har ett högt värdeskapande, vilket 

indikerar en god konkurrenskraft. För ett industriintensivt län likt Kronoberg är produktiviteten en 

nyckelfaktor för att bevara konkurrenskraften på en global marknad. Vi mäter här den ekonomisk 

tillväxt genom att använda den så kallade bruttoregionprodukten, som är samma sak som 
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bruttonationalprodukten fast på regional nivå. Om man adderar alla regionernas BRP blir det Sveriges 

BNP. Tyvärr är statistiken som berör bruttoregionprodukt alldeles för osäker för att användas på 

kommunal nivå. I detta avsnitt redovisar vi därför enbart utvecklingen för länet som helhet.  

 

Diagram 41: Bruttoregionprodukt per invånare, i tkr (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av region Kronoberg 

Det råder relativt stora variationer mellan regionerna när vi studerar BRP per invånare. I Stockholms 

län ligger nivån på 617 tkr per invånare, i Södermanlands län på 318 tkr per invånare. De stora 

differenserna beror på en mängd faktorer. Om man är ett län där en hög andel pendlar till ett annat 

län för att arbeta, mer av ett boendelän än arbetslän, resulterar detta i ett lågt BRP/invånare, även om 

levnadsvillkoren i den aktuella regionen kan vara mycket goda. Nivån beror även på vilken typ av 

näringsliv som finns i en region. Om det är ett näringsliv som är kapitalintensivt bidrar det till ett högt 

BRP. Om regionen istället har en specialisering inom exempelvis turism, som inte är lika 

kapitalintensivt, resulterar det i regel i ett lägre BRP. Exempelvis hamnar Norrbottens län högt i 

rangordningen för att det i regionen finns en kapitalintensiv gruvdrift. I Gotlands län, där BRP/invånare 

är lågt, påverkar regionens höga specialisering inom turism.  

Kronobergs län har det femte högsta BRP/invånare i Sverige jämfört med övriga län. Detta har flera 

orsaker. En är att länet har ett positivt pendlingsnetto, vilket bidrar till att invånare från andra län 
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bidrar till vår bruttoregionprodukt, men räknas inte med när man sedan relaterar den till antalet 

invånare. I den meningen kan man säga att Kronobergs län har en hög självförsörjningsgrad – det 

skapas ett högt värde i regionen under dagtid i förhållande till antalet invånare som bor här. Andra 

faktorer som bidrar till länets höga nivå är närvaron av kapital- och exportintensiva företag inom 

exempelvis skog och aluminium. Även tjänstesektorn i länet bidrar till den relativt sett höga nivån, 

särskilt de som har huvudkontor i länet med flera högavlönade tjänster. Totalt ligger länets 

bruttoregionprodukt på 413 tkr per invånare. 

 

Diagram 42: Bruttoregionprodukt per sysselsatt (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Ett annat sätt att, och i sammanhanget mer intressant, studera ett läns ekonomiska värdeskapande är 

att relatera bruttoregionprodukten till antalet anställda i regionen. BRP per sysselsatt ger en bild av 

hur produktiva vi är, hur stort värde arbetskraften i länet skapar. I detta fall hamnar Kronobergs län på 

en sjunde plats jämfört med övriga län, alltså något lägre än när vi tittade på BRP per invånare. Totalt 

skapar en anställd i länet 820 tkr om året. Den trots allt relativt sett höga nivån indikerar att vi har en 

förhållandevis hög produktivitetsnivå i länet. När OECD genomförde sin studie om Småland-Blekinge 

pekades produktiviteten ut som en viktig förbättringsåtgärd. Högre produktivitet innebär nämligen i 

regel att vi gör allt mer avancerade produkter och tjänster, vilket är positivt sett till den framtida 

konkurrenskraften. Om vi jämför med de övriga länen inom Småland-Blekinge har Kronobergs län en 

betydligt bättre placering.  
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Diagram 43: Utveckling av BRP/sysselsatt och utveckling av BRP totalt (2007–2016, i fasta priser). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 

 

Diagram 44: Utveckling av BRP i Kronobergs län jämfört med BNP-tillväxten i riket (2000–2016), i fasta priser. Index = 100 
(2000). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 45: Bruttoregionprodukten i Kronobergs län fördelat på varu- och tjänsteproduktion, fasta priser i mkr (2000–
2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Med hänsyn till föregående avsnitt, där vi konstaterade att länet har haft en relativt svag jobbtillväxt 

mellan 2007–2016, är det intressant att jämföra detta med den ekonomiska tillväxten under samma 

tid. Till skillnad mot jobbtillväxten har länet hållit jämna steg med utvecklingen i riket under denna tid. 

Totalt har bruttoregionprodukten i länet ökat med 21 procent under denna period, vilket är endast 1,7 

procentenheter under ökningen i riket. Under samma period ökade produktiviteten i länet med 15,7 

procent, vilket var mer än två procentenheter över riksgenomsnittet. Jämfört med övriga län hade 

Kronoberg den femte högsta BRP-ökningen mellan 2007–2016 och den fjärde högsta 

produktivitetstillväxten. Sett till jobbtillväxten under samma period hade länet endast den trettonde 

högsta tillväxten i riket.   

Siffrorna indikerar att länet har haft en så kallad ”jobless growth” under de senaste åren. I riket 

resulterade en BNP-tillväxt på 22,7 procent i en jobbtillväxt på 7,3 procent, i Kronobergs län 

genererade en BRP-tillväxt på 21 procent i en jobbtillväxt på endast 1,7 procent. Den stora differensen 

är förstås intressant att resonera om. Varför har jobbtillväxten i länet varit svag trots att den 

ekonomiska tillväxten varit god? Om vi bryter ner BRP-utvecklingen för perioden på branschnivå 

framträder en del av svaret. Trots att antalet anställda inom tillverkningssektorn i länet har minskat 

med drygt 5 000 anställda under den aktuella perioden skapade sektorn samma ekonomiska värde 

2016 som under 2007. Det visar på en kraftig rationaliserings- och effektiviseringsprocess. Totalt har 

produktiviteten inom tillverkningssektorn ökat med 12 procent mellan 2007–2016. I riket minskade 

den med 3 procent. 

Att produktiviteten inom tillverkningssektorn har ökat är positivt. Det borgar för en fortsatt god 

konkurrenskraft inom sektorn och tyder på en god omställningsförmåga. Däremot behöver länet 
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strategier för att hantera att antalet sysselsatta inte ökar i samma utsträckning som den ekonomiska 

tillväxten. Ett sätt att hantera detta är att diversifiera näringslivet. Därför är det positivt att 

tjänstesektorn i länet har haft en god ekonomiskt tillväxt mellan 2007–2016. Totalt hade sektorn en 

tillväxttakt på 41 procent under denna period, i riket låg nivån på 38 procent. Även denna sektor 

uppvisar således en god ekonomisk konkurrenskraft, men en lägre jobbtillväxt jämfört med riket. 

Sammantaget visar dock den ekonomiska tillväxttakten i länet de senaste åren att länet har haft en 

framgångsrik omställning och stärkt konkurrenskraften. Att jobbtillväxten inte haft samma nivå som i 

riket kan bero på att länet har en glesare befolkningsstruktur och att tillväxten i personalintensiva 

näringar som hotell- och restaurang, bygg och så vidare därför inte varit lika kraftig. Utmaningen de 

kommande åren är att i högre utsträckning än idag tillgodose att den ekonomiska tillväxten även leder 

till fler arbeten och att länet därigenom kan utvecklas i balans mellan jobb-, produktivitets- och 

befolkningstillväxt.  

Innovation, entreprenörskap och internationalisering 

Företagsamma individer 

Entreprenörskap och företagsamma individer är viktigt för en regions konkurrenskraft och 

omställningsförmåga. Många av dagens jobb växer fram inom nya företag och i litteraturen har 

betydelsen av så kallade gasselföretag – nya företag med hög tillväxt – identifierats som viktiga för 

jobbtillväxten i en region.  För att få flera nya och framgångsrika företag krävs ett gott företagsklimat 

och en vilja bland befolkningen att bli entreprenörer. Att definiera ”gott företagsklimat” är inte helt 

enkelt, utan det är flera samverkande faktorer som avgör om en plats är attraktiv för företagande eller 

inte. Även kulturella och historiska betingelser påverkar graden av entreprenörskap. I regioner med en 

tradition av småföretagande är graden av entreprenörskap ofta högre, vilket kan bero på att man ofta 

har förebilder och bekanta som är företagare. I grunden handlar det även om attityder till företagande, 

om man ser företagande som en möjlig karriärväg eller inte. 
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Diagram 46: Andel av den sysselsatta dagbefolkningen som är företagare (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Ett sätt att mäta en regions grad av företagsamhet är att se till hur stor andel av arbetskraften som är 

företagare. I Kronobergs län är andelen företagare av de sysselsatta 7,7 procent, vilket är något under 

riksgenomsnittet som ligger på 8 procent. Jämfört med övriga län i Sverige ligger Kronoberg på en 

nionde plats. I toppen återfinns Gotlands- och Jämtlands län. Att företagsamheten är hög i de båda 

länen kan till stor del förklaras av att de har en stor turistsektor, som till sin natur är småskalig i sin 

företagsstruktur. Norrbottens- och Västerbottens län har den lägsta andelen företagare bland de 

sysselsatta. Även här är branschstrukturen en viktig förklaringsfaktor. De båda länen har en hög andel 

anställda inom stora arbetsgivare och även en hög andel anställda inom den offentliga sektorn. För 

Kronobergs del är en niondeplats en god placering sett till att länet har en hög koncentration av 

anställda inom medelstora industriföretag.   

Ser vi till företagsamheten bland länets kommuner är den som högst i Tingsryd, Uppvidinge samt 

Markaryd. Att företagsamheten är som högst i tre av länets minsta kommuner kan, bland annat, bero 

på att anställningsalternativen är färre i dessa kommuner. Gemensamt för de tre kommunerna är att 

de, jämfört med exempelvis Lessebo och Alvesta, har längre avstånd till en större arbetsmarknad. 

Andra förklaringsfaktorer är även att en, relativt sett, hög andel av de sysselsatta är verksamma inom 

jord- och skogsbruksnäringen och att det råder ett entreprenöriellt klimat i kommunerna. Markaryds 

kommun är i sammanhanget intressant. Trots en stor och dominerande arbetsgivare är andelen 

företagare relativt hög. I Ljungby- och Älmhults kommun är andelen företagare något lägre, dock över 

riksgenomsnittet. Att företagsamheten är något lägre här beror sannerligen på att kommunerna har 

en stark närvaro av medelstora- och större företag. Samma förklaringsmodell kan användas för 

Lessebo- och Växjö kommun. Lessebo är starkt integrerat med Växjös arbetsmarknad och i Växjö 
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kommun arbetar en relativt sett hög andel av de sysselsatta inom offentlig sektor. Lessebo- och Växjö 

kommun är de enda kommunerna i länet som ligger under riksgenomsnittet sett till andelen 

företagare. 

Det råder stora könsskillnader sett till hur stor andel av de sysselsatta som är företagare. I länet är 10,5 

procent av männen företagare men endast 4,6 procent av kvinnorna. Differensen återfinns i samtliga 

kommuner i länet. Skillnaderna i företagsamhet mellan kvinnor och män har under de senaste 

decennierna rönt stort intresse och flera förklaringsfaktorer har lyfts fram för att förklara differensen. 

I grunden är en hämmande faktor för kvinnligt företagande att kvinnor i långt högre utsträckning än 

män är verksamma inom offentlig sektor. Företag startas ofta inom branscher där personen har 

arbetslivserfarenhet från. Är man då verksam i en bransch som primärt består av större arbetsgivare 

slår detta igenom i statistiken. En del av differensen förklaras således av den könssegregerade 

arbetsmarknaden. En annan påverkansfaktor som lyfts fram är att det företagsfrämjande systemet inte 

har samma kunskap om kvinnors företagande som om mäns företagande, exempelvis när det gäller 

specifika branschkunskaper. Men även bilden av vem som är företagare antas påverka kvinnors 

benägenhet till att bli företagare. Det behövs lyftas fram fler kvinnliga företagare för att skapa 

förebilder och förändra normen om vem som är företagare.  

Det är inte endast sett till kön som det finns skillnader i graden av företagande, utan det finns även 

skillnader sett till födelseregion. Bland den inrikes födda befolkningen i länet är 7,8 procent företagare, 

för utrikes födda ligger nivån på 7,1 procent. Jämfört med andra län ligger Kronobergs på sjunde plats 

sett till inrikes födda. För utlandsfödda ligger länet på en sjuttonde plats. I hälften av länen i Sverige är 

förhållandet tvärtom, att utlandsfödda i högre grad än inrikes födda är företagare. Kronobergs län 

hamnar fyra placeringar från botten sett till differensen mellan andelen utlandsfödda och inrikes födda 

företagare. Sett till kvinnor är dock andelen företagare högre bland utlandsfödda. Totalt är 5 procent 

av utlandsfödda kvinnor företagare, för inrikes födda ligger nivån på 4,5 procent. Bland de 

utlandsfödda männen är 8,9 procent företagare, vilket är nästan två procentenheter under snittet för 

inrikes födda män. 
 

Andel 
företagare 

Andel 55–64 år 

A Jordbruk, jakt och skogsbruk                                                                       62,3% 45,7% 

S Annan serviceverksamhet                                                                            23,7% 46,0% 

0 Okänt 19,1% 36,7% 

F Byggverksamhet                                                                                     18,2% 24,9% 

R Kultur, nöje och fritid                                                                            16,2% 29,4% 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 

och teknik                                             

14,7% 31,6% 

I Hotell och restaurang                                                                              13,1% 19,4% 

L Fastighetsverksamhet                                                                               8,8% 19,0% 

G Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar                                                  

8,2% 50,0% 

H Transport och magasinering                                                                         6,7% 43,0% 

J Informations- och kommunikationsverksamhet                                                         5,9% 36,8% 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster                                  

5,5% 29,5% 

C Tillverkning                                                                                       3,6% 26,3% 

K Finans- och försäkringsverksamhet                                                                  1,9% 48,9% 

P Utbildning                                                                                         1,2% 17,1% 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster                                                                  1,2% 19,5% 

Tabell 8: Andel företagare av de sysselsatta efter bransch och andel av företagarna mellan 55-64 år (2016). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Andelen företagare bland ungdomar som har arbete är relativt låg. Sett till personer mellan 20–24 år 

är endast 1,6 procent företagare. Andelen ökar sedan ju högre upp i åldrarna vi kommer. Av gruppen 

mellan 60–64 år är 13,1 procent företagare. De stora åldersdifferenserna beror på ett flertal olika 

faktorer. Ofta krävs en viss erfarenhet och startkapital för att starta företag, vilket kan bidra till att man 

väljer att starta företag först senare i livet. Det kan även handla om hur mycket tid man har, med 

hänsyn till andra åtaganden i livet, att driva företag. En annan faktor som påverkar statistiken är att 

inom den bransch där det återfinns överlägset flest företagare, jord- och skogsbruk, är snittåldern 

mycket hög. 

Vid nedbrytning på branschnivå är det tydligt att andelen företagare inom dem varierar stort. Inom 

jord- och skogsbruk är hela 62 procent av de anställda företagare. När det gäller tillverkningssektorn 

är andelen endast 3,6 procent. Detta visar att andelen företagare bland befolkningen i hög utsträckning 

påverkas av hur branschstrukturen ser ut i en region. Om många arbetar inom servicesektorn, där 

andelen företagare är 23,7 procent, blir även andelen företagare bland befolkningen hög. Mer 

intressant kan vara att se till hur stor andel av företagarna som förväntas att gå i pension inom den 

närmaste tioårsperioden. Totalt sett är 2 156 av dagens företagare i länet mellan 55–64 år. Om vi antar 

att de går i pension vid 65 års ålder innebär detta att betydande generationsväxlingar väntar. Drygt 

500 av dem återfinns inom jord- och skogsbrukssektorn. Andra branscher som har en hög andel äldre 

är serviceverksamhet, handel samt transport. Att lyckas med generationsväxlingen, som inte är 

okomplicerad, är viktigt för regionen, risken finns annars att äldre företag avvecklas i samband med 

att grundaren inträder i pension.  

Utveckling av antal företag 

I det förra avsnittet studerade vi hur den nuvarande företagsstocken ser ut utifrån andelen 

företagsamma individer bland de anställda i regionen. I detta avsnitt har vi ett annat perspektiv och 

studerar hur företagstillväxten ser ut. Detta är inte helt okomplicerat. Den enkla vägen är förstås att 

undersöka hur många företag som startas. Men detta ger endast en sida av bilden då vi inte räknar 

med företag som lägger ner eller hur befolkningen i sin helhet utvecklas. Istället har vi valt att fokusera 

på hur många arbetsställen som finns i relation till befolkningen i länet. Fördelen med detta är att man 

fångar in dels nystartade företag, dels nedlagda företag. För i slutändan är det intressanta att länet har 

ett gott näringslivsklimat som främjar både nya och gamla företag.  

Med hänvisning till diskussionen vi förde i början av detta kapitel, om vad som faktiskt räknas som ett 

företag, vill vi återigen påminna om att det inte är helt oproblematiskt att definiera vad som verkligen 

är ett aktivt företag. I detta avsnitt har vi därför valt att dels undersöka utvecklingen av antalet företag 

när vi inkluderar företag med 0 anställda, dels att undersöka utvecklingen där vi exkluderar dem. 
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Diagram 47: Förändring av antalet arbetsställen (0-anställda) per 1000 sysselsatta (2011-2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 48: Förändring av antalet arbetsställen (1-anställda) per 1000 sysselsatta (2011–2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammen ovanför visar att Kronobergs län har haft en relativt svag utveckling mellan 2011–2016 

sett till antalet företag per sysselsatt, oavsett om vi inkluderar företag utan anställda eller ej. I 

sammanhanget är det viktigt att återigen påpeka att företagstillväxten inte kan betraktas isolerat från 

andra utvecklingsvariabler. Låt säga att befintliga företag i en region har en stark utveckling och 

regionen därmed får en kraftig jobbtillväxt. Detta kan, om inte särskilt många nya företag startar 

samtidigt, resultera i att antalet företag per sysselsatt minskar – trots att utvecklingen för regionen 

som helhet är god. Att studera framväxten av företag är intressant först när man sätter den i relation 

till andra variabler.  

När det gäller Kronobergs län kan vi dock inte förklara att antalet företag per sysselsatt minskat med 

att jobbtillväxten varit högre än i riket. Mellan 2011–2016 ökade antalet jobb, sett till 16–74 år, i riket 

mer än i Kronobergs län. Trots detta minskade antal arbetstillfällen (samtliga inkluderade) per 

sysselsatt mer i Kronobergs län (- 2,9 procent) än i riket (-0,4 procent). Skillnaden blir än större när det 

gäller utvecklingen av företag med minst en anställd i relation till antalet sysselsatta. I riket ökade 

denna kvot med 3,7 procent, i Kronobergs län låg kvoten kvar på samma nivå som under 2011. Om vi 

istället mäter företagstillväxten i faktiska tal, utan att relatera den till antalet anställda, ökade antalet 

företag, samtliga inkluderade, med 3,9 procent i Kronobergs län mellan 2011–2016, vilket var den 

femte lägsta nivån i riket. Sett till tillväxten av företag med minst en anställd uppgick ökningen i länet, 

under samma period, till 4,2 procent. Detta var den fjärde lägsta nivån i riket och nästan fem 

procentenheter under riksgenomsnittet.  
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En anledning till att riket har haft en högre företagstillväxt än Kronobergs län är att jobbtillväxten i 

mindre företag har varit högre på nationell nivå. Totalt ökade antalet anställda i riket inom företag 

med 1–4 anställda med 9,3 procent mellan 2011–2016. I Kronobergs län uppgick ökningen endast till 

2,6 procent. Den största jobbtillväxten i länet under nämnda period skedde inom företag med 10–249 

anställda.  

På kommunal nivå minskade, mellan 2011–2016, antalet företag (samtliga inkluderade) i förhållande 

till antalet anställda i samtliga kommuner förutom i Tingsryd. Störst nedgång skedde i Älmhults och 

Uppvidinge kommun. I Älmhults fall beror nedgången framförallt på att antalet anställda i kommunen 

som helhet ökade, men även på att tillväxten av företag var, om än positiv, något lägre än i riket. I 

Uppvidinge kommun förklaras nedgången dels med att fler kom i arbete mellan 2011–2016, dels med 

att antalet företag minskade under samma period. Ser vi istället till företag med minst 1 anställd ser 

utvecklingen något annorlunda ut. I detta fall hade Tingsryds-, Växjö- samt Lessebo en tillväxt.  

 

Diagram 49: Etableringsfrekvens, antal nystartade företag per 1000 invånare (2011-2017). Källa: Tillväxtanalys och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

För att komplettera beskrivningen av hur hela företagsstocken utvecklats redovisar vi i ovan diagram 

den så kallade etableringsfrekvensen i Kronobergs län och riket under perioden 2011–2017. Med 

etableringsfrekvens avses hur många företag som startar i förhållande till antalet invånare. Måttet 

innehåller således endast nystartade företag. Även i detta fall kan vi se en svagt nedåtgående trend för 

länet, men även för riket. I genomsnitt startade drygt 1052 företag per år i länet under perioden 2015–

2017, vilket var något under snittet för perioden 2012–2014, då snittet låg på 1123 företag om året. 

Jämfört med andra län hade Kronoberg, under 2017, län den sjätte lägsta etableringsfrekvensen i riket. 

Av de företag som startades i länet under 2017 hade 32 procent en kvinna som företagsledare.  

Redovisningen i detta avsnitt visar att Kronobergs län har haft en relativt svag utveckling sett till 

företagstillväxten i länet. Som vi påpekat kan detta ha flera orsaker och det är inte säkert att en hög 

företagstillväxt är synonymt med en stark regional utveckling överlag. Exempelvis kan företagande 
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vara ofrivilligt om ägaren startat upp företaget för att denne inte kunnat hitta en anställning i regionen. 

En svag företagstillväxt kan även bero på att befintliga arbetsplatser har en stark utveckling och därför 

anställer invånarna. Till viss del handlar även företagsamheten om hur den nuvarande 

branschstrukturen ser ut i en region. Givet de senaste årens utveckling i regionen kan dock inte en hög 

jobbtillväxt förklara att länet har haft en svagare företagstillväxt än i riket under de senaste åren.  

Som vi tidigare konstaterat i denna rapport har Kronobergs län haft en relativt svag jobbtillväxt sedan 

finanskrisen. Främst beror detta på att antalet anställda inom industrisektorn minskat.  Samtidigt har 

länets ekonomiska tillväxt utvecklats starkt, vilket tyder på att regionen har haft en så kallad ”jobless 

growth”. Med andra ord har regionen uppvisat en stark ekonomisk konkurrenskraft, men utväxlingen 

i nya jobb har varit förhållandevis svag, delvis som en följd av rationaliseringar. Ett sätt att bemöta 

denna utveckling är att främja nyföretagande inom mer omogna näringar, exempelvis turism. En sådan 

utveckling hade bidragit till en diversifiering av länets näringsliv och en minskad sårbarhet; dels för att 

en högre andel av arbetskraften skulle vara verksamma i fler men mindre företag, dels för att 

spridningen på arbetskraften skulle bli större. Fler mindre företag inom exempelvis turismsektorn 

skulle även bidra till att skapa jobb med en hög grad av platsbundenhet.  

Företagens tillväxtvilja, hinder för tillväxt och attityder till företagande 

Som vi tidigare konstaterade i detta kapitel har Kronobergs län en mycket hög andel företag utan 

anställda. De senaste åren har länet även haft en relativt svag jobbtillväxt men en stark ekonomisk 

tillväxt. Jämfört med riket har dessutom jobbtillväxten inom små företag varit betydligt lägre i 

Kronobergs län. Vi har även konstaterat att företagsamheten, mätt i antal företag, har utvecklats något 

svagare i regionen. I detta avsnitt studerar vi företagens tillväxtvilja och befolkningens vilja till att bli 

företagare för att försöka hitta faktorer som kan bidra till förståelse av de senaste årens utveckling. 

Tillväxtverket genomför med visst intervall en omfattande enkätundersökning som riktar sig till små- 

och medelstora företag. I enkäten tillfrågas företagen om deras vilja att växa och vilka hinder de anser 

finns för att växa.  

I enkätundersökningen framkommer att 66,4 procent av företagen i länet vill växa, vilket är drygt två 

procentenheter under riksgenomsnittet och endast den trettonde högsta nivån av 21 län. Bryter man 

ner statistiken blir dock bilden mycket intressant. För ett företag kan vilja växa på två olika sätt; 

antingen genom både omsättning och antal anställda eller endast genom att öka omsättningen. Av 

företagen i länet uppger 29,9 procent att de vill växa både genom att anställa och öka omsättningen. 

Detta är den näst lägsta nivån i riket och en betydligt lägre andel än i riket där nivån ligger på 37,6 

procent. Men däremot ligger Kronobergs län väldigt högt när det gäller andelen företag som endast 

vill växa genom ökad omsättning. På denna fråga svarar 36,5 procent av länets företag ja, vilket är den 

näst högsta nivån i riket och betydligt högre än riksgenomsnittet som ligger på 30,9 procent.  

Slutsatsen blir att företagen i länet generellt sett har en hög tillväxtvilja, men att man är tveksam till 

att anställa personal, åtminstone vid jämförelse med riket och andra län. Att anställa en extra person 

innebär, särskilt för enmansföretag, ett stort åtagande och ett stort risktagande. Måhända är företagen 

i Kronobergs län något mindre riskbenägna än i övriga delar av Sverige. Det positiva i sådana fall är att 

de troligen har förmåga att hantera eventuella bakslag i verksamheten utan att behöva lägga ner. 

Samtidigt innebär återhållsamheten en begränsning av regionens tillväxtpotential, för med ett ökat 

risktagande följer även större möjligheter till en högre avkastning genom en ökad aktivitet inom 

företaget. För fler personer inom företaget borde rimligen resultera i en utökad kapacitet att kunna 

åta sig uppdrag och därigenom utvidga verksamheten. 

Vi kan inte med säkerhet säga varför småföretagen i Kronobergs län, jämfört med andra län, inte vill 

växa genom att anställa. En påverkansfaktor som dock framkommer i Tillväxtverkets undersökning är 
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att företagen i länet anser att tillgången till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder. Hela 29,5 

procent av företagen i länet som vill växa uppger att kompetensförsörjningen är ett hinder som 

påverkar möjligheterna till expansion. I riket ligger nivån på 27,6 procent. Men bristen på lämplig 

kompetens kan inte ensamt förklara den relativt sett låga andelen företag i länet som vill växa genom 

att anställa. För jämfört med företag i andra län hamnar företagen i Kronobergs län i mitten sett till 

hur många som anger att kompetensförsörjningen är ett tillväxthinder. Dock är 

kompetensförsörjningen det som företagen i länet uppger vara det största tillväxthindret. På andra 

plats kommer lagar och myndighetsregler. Här uppger 22,8 procent av företagen att detta är ett hinder 

för deras tillväxt. I riket ligger andelen på 23,7 procent. 

I en annan enkätundersökning från Tillväxtverket, som riktar sig till invånare mellan 18–70 år, 

undersöker man attityder och upplevelser till att starta och driva företag. Den senaste undersökningen 

genomfördes 2016. Svaren från enkätundersökningen ger oss en bild av hur stark viljan är till att bli 

företagare i olika regioner och vilka faktorer som främjar samt hindrar den viljan.  

I Kronobergs län uppger 47 procent av befolkningen att de kan tänka sig att bli företagare, vilket är i 

nivå med riksgenomsnittet. På den något skarpare följdfrågan, om man hellre vill vara företagare än 

anställd, svarar 30 procent av länets befolkning ja. Även detta är i nivå med riksgenomsnittet som ligger 

på 31 procent. Vi kan således inte, utifrån enkätundersökningen, dra slutsatsen att viljan till att bli 

företagare är vad som kan förklara att antalet företag i länet utvecklats svagare än i riket de senaste 

åren. Den främsta drivkraften bakom att vilja starta företag, både i länet och riket, är att det ger bättre 

möjligheter till personlig utveckling och till att förverkliga sina idéer. Andra drivkrafter, som rankas 

högt, är möjligheten till att tjäna mer pengar och ett större utrymme för självständigt arbete. 

På frågor om vad som är det största hindret att faktiskt bli företagare framkommer att 

trygghetsaspekten är den mest centrala. I länet uppger 68 procent att detta är ett stort hinder för dem 

att starta företag. I riket svarade 61 procent att detta är ett stort hinder. Överlag anser respondenterna 

att en anställning innebär en högre grad av trygghet jämfört med att driva företag. Detta ligger i linje 

med att 52 procent av befolkningen i länet anser att eget företagande är för osäkert ekonomiskt, vilket 

är i nivå med riksgenomsnittet.  

I enkäten skiljer sig länet från riket framförallt när det gäller synen på vilket hinder olika regler för 

företagare utgör. Här svarar 55 procent av befolkningen i länet att detta är ett stort hinder, vilket är 

den högsta nivån i riket och mer än tio procentenheter över riksgenomsnittet. Även finansiering lyfts 

som ett stort hinder för företagande, 42 procent av respondenterna i Kronobergs län anser detta vara 

en hindrande faktor. Detta är dock under snittet i riket, där nivån ligger på 46 procent. 

Sammantaget visar enkätundersökning om invånarnas vilja att bli företagare inga större skillnader 

mellan Kronobergs län och riket. Viljan är ungefär lika hög, både vad gäller att kunna tänka sig att bli 

företagare och att helst vilja bli företagare. Länet skiljer sig dock något från riket när vi ser till hur 

omfattande en del hinder för att starta företag upplevs som. En något högre andel i länet än i riket 

anser att den ekonomiska otryggheten det innebär att starta ett företag är ett stort hinder. Den största 

skiljelinjen mellan länet och riket återfinns dock när vi ser till andelen som ser regler som ett centralt 

hinder för att bli företagare. Med andra ord är viljan till att starta företag i länet relativt sett god, men 

upplevelsen av vissa hinders betydelse är något större än riket.  

Turism 

De senaste decennierna har turismen kommit att utgöra en allt större del av den globala ekonomin. I 

takt med att den generella rikedomen i världen ökat och transportkostnaderna minskat har antalet 

resenärer blivit allt fler vilket skapat en stor marknad. Under 2017 omsatte turismen i Sverige 317 

miljarder kronor, varav 42 procent kom från utländska besökare. I relation till Sveriges ekonomi som 
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helhet står turismen för 2,8 procent av landets bruttonationalprodukt. Jämfört med andra näringar har 

turismen en högre ökningstakt och trenden har under lång tid varit positiv och starkt stigande. 

Exempelvis hr sektorn haft en högre export- och jobbtillväxt än ekonomin som helhet mellan 2000–

2017. Jämfört med andra länder är turismens andel av ekonomin i Sverige fortsatt relativt låg. I 

utpräglade semesterländer, exempelvis Spanien, står turismen för drygt 11 procent av landets BNP.  

På regional nivå är det inte helt enkelt att mäta turismens ekonomiska effekter. Varken Tillväxtverket 

eller SCB tar fram några sådana siffror för regionerna. En anledning till detta är att det är svårt att 

direkt härleda hur mycket turismen bidrar när det gäller exempelvis den regionala handeln, 

konsumtion av mat och nöje, transport och så vidare. Det vi kan studera på regional nivå är 

jobbtillväxten inom branscher som verkar inom turistsektorn och antalet gästnätter. Dock är det inte 

helt enkelt att definiera turism utifrån dagens branschsystem. Exempelvis vet vi inte om låt säga ett 

företag som finns kategoriserat under jord- och skogsbruk till viss del även bedriver turistverksamhet 

i form av försäljning eller upplevelser. Men den indelning som finns tillgänglig ger ändå en bild av hur 

specialiserad regionen är inom turism. 

Innan vi går in på branschstatistiken ska vi här lyfta fram en intressant fördjupningsstudie som 

Tillväxtverket gjort och som handlar om turism.  Studien baseras på de svar som inkom i samband med 

deras enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. I undersökningen tillfrågades företagen i 

regionerna om hur stor del av deras försäljning som skedde till kundgruppen turister. De företag som 

svarade att en ”stor del” av deras försäljning skedde till turister definierades sedan som turistföretag. 

Resultatet blir att vi får en bild av hur många företag som själva bedömer att de främst är turistföretag, 

vilket ger en kompletterande bild till den ordinarie branschstatistiken. 

 

Andelen turistföretag i regionerna, enligt Tillväxtverkets undersökning, följer ett förväntat mönster 

och andelen är överlägset högst i Gotlands- och Jämtlands län. I riket är 7 procent av företagen 

turistföretag vilket är en procentenhet över nivån i Kronobergs län. Att länet har en lägre andel 

turistföretag än många andra län innebär förstås inte att turismen är oviktig för länet. Exempelvis har 

de tre storstadsregionerna flest besökare av samtliga län, men samtidigt är andelen turistföretag i 

dessa regioner relativt låg. Detta beror på hur företagsstrukturen i regionen ser ut som helhet. Dock 
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ger informationen en bild av en regions beroende av turistsektorn jämfört med andra län.  Men bilden 

behöver kompletteras med ordinarie branschstatistik och utveckling av antalet gästnätter. 

 

Diagram 51: Andel anaställda inom turistsektorn och jobbtillväxt inom turistsektorn (2007–2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 52: Utveckling av antal gästnätter (2008–2017) och antal gästnätter per invånare (2017). Källa: Tillväxtverket och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Sett till branschstatistiken framkommer att Kronobergs län har den lägsta andelen av de sysselsatta 

inom turistsektorn jämfört med övriga län i Sverige. Totalt finns 3,3 procent av arbetstillfällena i länet 

inom sektorn, att jämföra med riket där andelen uppgår till 4,8 procent. Högst andel turistjobb 

återfinns, föga förvånande, i Jämtlands-, Gotlands- samt Stockholms län. Som tidigare påpekats är 

detta främst en indikation på hur turistintensiv en region är. Branschindelningen har brister när det 

gäller turistsektorn. Exempelvis vet vi inte hur många av turistjobben i exempelvis Stockholms län som 

är en konsekvens av turism snarare än regionens eget befolkningsunderlag. För i branschdefinitionen 

inkluderas allt från musik, teater, kultur, nöjesparker, sportanläggningar till hotell och restauranger. 

Om vi för ett ögonblick bortser ifrån svårigheterna med att mäta antalet jobb inom turistsektorn 

framkommer att Kronobergs län har en begränsad specialisering inom sektorn. Men sektorn är dock 

kraftigt växande. Jämfört med riket hade länet en högre jobbtillväxt inom sektorn mellan 2007–2016 

och jämfört med övriga län hade länet den fjärde högsta tillväxttakten i landet. En tolkning av detta är 

att länet traditionellt sett inte är något turistlän men att tillväxten har tagit fart inom sektorn de 

senaste åren. Ur ett Kronobergskt perspektiv kan sektorn således sägas vara omogen och under 

utveckling. Därför är det positivt att den uppvisar starka tillväxttendenser för turistnäringen kan bidra 

till en nödvändig diversifiering inom regionen, både i stad och land. Graden av jobbtillväxt inom sektorn 

stämmer väl överens med hur antalet gästnätter i regionen har utvecklats under de senaste åren.  
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Mellan 2008–2017 ökade antalet gästnätter i Kronobergs län med hela 40 procent, vilket var den näst 

högsta ökningen i Sverige jämfört med övriga län. Endast Stockholms län hade en högre tillväxt under 

perioden. I relation till antalet invånare hade länet, under 2017, 5 gästnätter per invånare, vilket var 

den tolfte högsta nivån i riket. Jämfört med Kalmar län, som är en mer klassisk turistregion, var detta 

dock en relativt låg nivå. Samma år uppgick antalet gästnätter per invånare i Kalmar län till 12,2. Men 

den goda tillväxten i länet stärker bilden av att regionen i allt högre utsträckning utvecklas till att bli 

mer turistiskt. Av tillväxten i antalet gästnätter mellan 2007–2016 i länet stod den inhemska turismen 

för drygt tre fjärdedelar av ökningen. Totalt ökade antalet utländska gästnätter i länet med 21 procent 

under denna period, vilket var lägre än i riket där ökningen låg på 35 procent. Det är således främst 

den inhemska turismen som bidragit till länets ökning i antalet gästnätter de senaste åren. Detta är 

positivt eftersom Kronobergs län är den region i Sverige som har högst andel utländska gästnätter av 

de totala antalet gästnätter i regionen. Under 2017 stod utländska turister för 39,4 procent av 

gästnätterna i länet, vilket exempelvis var en långt större andel än i Kalmar där den låg på 16 procent. 

Den växande inhemska turismen i länet är således positiv för det indikerar att länet har stärkt sin 

konkurrenskraft när det gäller den inhemska turismen.  
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 

Om matchning på arbetsmarknaden 
Matchningen på arbetsmarknaden diskuteras ofta i sammanhang som berör regionernas 

konkurrenskraft. Enkelt sagt innebär en god matchning att arbetsgivaren finner den kompetens som 

den behöver för att driva och utveckla verksamheten och att arbetstagaren har ett arbete som 

motsvarar dennes kompetenser och färdigheter. I teorin kan detta låta enkelt men i praktiken finns 

det mängder med faktorer som påverkar och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Nedan 

beskriver vi dessa faktorer lite djupare. 

Först kan det finnas anledning, för att belysa frågans betydelse, att nämna vilka risker det finns för en 

region om arbetsgivare inte hittar den personal som de behöver. Den uppenbara risken är att 

arbetsgivare på sikt väljer att lämna en geografi där kompetensförsörjningsproblematiken hindrar 

företagets tillväxtpotential. Matchningsfrågan har således en geografisk komponent; om en geografi 

inte kan tillgodose ett företags behov kan resultatet bli att företaget väljer en annan geografi där 

utbudet av arbetskraft bedöms att vara bättre. När företag lämnar en region innebär det färre 

tillgängliga arbeten vilket i förlängningen minskar antalet försörjningsmöjligheter och även 

möjligheterna till att attrahera inflyttare till regionen. En negativ spiral kan uppstå där problematiken 

med att nå en effektiv matchning förvärras som en följd av att regionens generella attraktionskraft 

minskar. 

För att en region ska ha en framgångsrik kompetensförsörjning är det viktigt att den har ett stort 

arbetskraftsutbud; ju fler som är till arbetsmarknadens förfogande, desto mer växer sysselsättningen. 

Antalet jobb i en ekonomi är alltså inte fixerade utan mängden arbete tenderar att öka om fler finns 

tillgängliga för arbetsmarknaden. Detta beror på att när det finns fler personer som vill arbeta ökar 

konkurrensen om jobben, lönetrycket minskar och det blir lättare för arbetsgivare att anställa. För om 

arbetskraftsutbudet är litet och en arbetsgivare vet om att det är svårt att få tag i personal minskar 

deras vilja till att ens försöka anställa, då anställningsprocesser alltid är förenat med sökkostnader. 

Med sökkostnader avses bland annat personalresurser som går åt för att hitta rätt kompetens, 

annonskostnader men även till viss del investeringar företaget har gjort och vars potential endast kan 

utnyttjas till fullo om man hittar rätt kompetens.  

Sammantaget föregås ett företags vilja till att utlysa en tjänst av en slags kostnadskalkyl som omfattar 

följande tre bedömningsmoment: 1) bedömning av hur mycket sökprocessen kommer att kosta, 2) 

bedömning av hur mycket den anställde kommer att kosta i form av lön, 3) hur mycket pengar den 

anställde kan inbringa när denne väl kommer på plats. Om vinsten bedöms att överväga de 

sammanvägda kostnaderna kommer företaget troligen att utlysa tjänsten. I litteraturen kallas denna 

bedömningsprocess för ”sökfriktioner”. Om det är svårt att hitta en person att anställa bedöms 

”sökfriktionen” vara hög, om det är enkelt att hitta en person att anställa bedöms ”sökfriktionen” att 

vara låg. 

Ovan har vi endast resonerat om arbetskraftsutbudet i stort. Det är sant att antalet jobb tenderar att 

öka om arbetskraftsutbudet växer. Men det är inte riktigt så enkelt att man endast kan analysera hur 

många som ingår i arbetskraften; alla har nämligen inte samma kompetenser. Låt säga att en region 

har ett mycket stort arbetskraftsutbud i form av personer som är i arbetsför ålder och som är beredda 

att ta ett arbete. Saken är bara den att samtliga saknar körkort. För taxiföretaget innebär detta att 

deras arbetskraftsutbud är obefintligt i regionen. Det är vid denna situation som det uppstår en så 

kallad ”matchningsproblematik”; det finns arbetsgivare som är beredda att anställa och det finns 

arbetstagare som vill ha jobb, men de kan ändå inte tillgodose varandras behov. 
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Det finns otaliga anledningar till varför det kan råda en matchningsproblematik i en region. En 

anledning kan vara att arbetsmarknaden genomgått en förändring och att den nuvarande 

arbetskraften inte svarar mot de nya behoven. Detta kan hända inom branscher där 

produktionsförhållandena plötsligt ändras. Exempelvis inom en industri där man går från manuella 

arbetsinslag till att istället låta robotar utföra arbetet. Då krävs personal som kan programmera 

robotarna och det är inte självklart att den kompetensen finns att tillgå på platsen om det sedan 

tidigare inte funnits behov av den sortens kompetens på platsen. För att lösa en sådan problematik 

finns, för en region, i huvudsak två strategier att tillgå: 1) utnyttja potentialen hos den nuvarande 

arbetskraften, 2) dra nytta av arbetskraft som kommer utifrån regionen.  

Den första strategiska inriktningen, att utnyttja potentialen hos befintlig arbetskraft i regionen, handlar 

om att utveckla utbildningssystem som är anpassade till de behov som finns på den regionala 

arbetsmarknaden. I det hypotetiska fallet om industrin, som nämndes ovan, som gått från manuell 

produktion till robotiserad produktion, skulle exempelvis utbildningsystemet i regionen tillgodose att 

arbetskraftsutbudet kan erhålla en utbildning så att de lär sig att hantera robotarna. I en idealisk 

situation hade utbildningssystemet från början anpassats till den framtida efterfrågan, vilket skulle 

minska omställningsperioden för företaget. Men det räcker inte att bara tillhandahålla adekvata 

utbildningsinriktningar inom en region, personer måste vilja studera de aktuella utbildningarna. Här 

handlar det om vilka normer och inställningar som finns till utbildning i sig men även vilka normer och 

attityder som omger specifika utbildningsinriktningar. Dock är det inte endast de formella 

studievägarna, som gymnasium och universitet, som är viktiga utan även vilka möjligheter de 

existerande arbetstagarna har att kompetensutvecklas på sin arbetsplats. 

Den andra strategiska inriktningen handlar om att attrahera arbetskraft från andra regioner, antingen 

från regioner inom landet eller från andra länder. I exemplet om industrin skulle detta kunna handla 

om att locka personer som har en utbildning inom robotproduktion till att flytta eller pendla till den 

aktuella regionen. Men för att personer ska vara beredda att flytta till en plats krävs att en rad villkor 

uppfylls; att lönen som erbjuds bedöms som tillräcklig givet personens kompetenser, att det finns 

arbete i regionen åt övriga familjemedlemmar, att regionen som helhet är attraktiv när det gäller kultur 

och nöjesutbud och så vidare. För att få människor att pendla till regionen krävs en god infrastruktur 

som faktiskt möjliggör arbetspendling och att tidsåtgången, som kan betraktas som en kostnad, 

bedöms vara rimlig i förhållande till lönen. Den uppbyggda infrastrukturen behöver även 

sammanbinda regionen med platser där den efterfrågade kompetensen faktiskt finns och är enkel att 

hitta.  

Avslutningsvis handlar matchning även om vilka förväntningar en arbetsgivare har på den som ska 

anställas. Självklart vill alla arbetsgivare ha en så kvalificerad sökande som möjligt. Risken är dock att 

det blir svårt att hitta en ytterst kvalificerad kandidat om löneläget inte motsvarar den sökandes 

kompetenser. Den sökande kan då välja att neka anställning och istället söka sig någon annanstans 

eftersom denne har kunskaper som det råder hög efterfrågan på. Dock varierar graden av efterfrågan 

på olika kompetenser stort. Om vi fortsätter med industriexemplet kan vi föreställa oss att de som 

tidigare arbetade med manuell produktion förmodligen inte har samma förhandlingsposition som en 

person med utbildning inom robotik.  Detta med anledning av att antalet sökande i förhållande till 

antalet lediga platser inom manuell produktion – givet att den tekniska utvecklingen slagit igenom på 

flera industrier samtidigt – förmodligen är långt fler än för gruppen med en utbildning inom robotik. 

Ovan är en grovhuggen sammanfattning av hur man kan se på begreppet ”matchningsproblematik” i 

en regional kontext. I avsnitten som följer kommer vi att utvidga resonemangen något i anslutning till 

de olika statistikframställningarna. 

487



144 
 

Finns en matchningsproblematik i Kronobergs län? 
Vi inleder den statistiska redovisningen för detta kapitel med att ställa frågan om det finns en 

matchningsproblematik i Kronobergs län? Det enkla och kortfattade svaret är att ja, det existerar en 

relativt omfattande matchningsproblematik i länet. Svaret går dock att komplicera något.  

Det är dock inte helt enkelt att mäta hur omfattande matchningsproblematiken faktiskt är. Det beror 

till stora delar på att det idag inte finns något sätt att fånga upp hur många lediga jobb det egentligen 

finns i en region, detta av flera anledningar. Dels kan det vara så att företag vill anställa men väljer att 

inte annonsera för att de inte tror att de kommer att hitta någon att anställa, dels väljer många 

arbetsplatser att inte lägga ut lediga tjänster på den öppna marknaden. Forskningen pekar på att en 

mycket stor andel av jobbrekryteringarna i en region sker informellt vilket innebär att tjänsterna aldrig 

utlyses. Den största och säkraste källan över lediga jobb är Arbetsförmedlingen, som baserar sin 

statistik över lediga jobb på antalet annonser i deras databas. Men vi vet att alla jobb inte registreras 

hos Arbetsförmedlingen och det är svårt att veta hur stor andel av de lediga jobben i en region som 

faktiskt registreras i deras databas. Uppskattningar pekar på att det är ungefär 30–50 procent av de 

lediga jobben i en region som registreras hos Arbetsförmedlingen. Andra sätt att fånga upp 

matchningsproblematiken på är att tillfråga företagen om de upplever att det är svårt att rekrytera och 

hitta rätt kompetens. I detta avsnitt använder vi oss av båda dessa källor för att, trots svårigheterna, 

få en så god bild av matchningssituationen som möjligt. 

 

Diagram 53: Beveridgekurva för Kronobergs län (2007–2017). Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Ett vedertaget sätt att studera graden av matchning i en region är att använda sig av den så kallade 

beveridgekurvan. En beveridgekurva visar hur många lediga jobb det finns och som inte tillsätts och 

hur många arbetslösa det finns som i teorin kan ta jobben. Om antalet lediga, ej tillsatta, arbeten ökar 
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samtidigt som antalet arbetslösa ökar indikerar detta att det finns en matchningsproblematik – det 

finns lediga tjänster, det finns personer som vill ha ett arbete, men de lyckas inte möta varandra.  

I diagrammet ovan ser vi en beveridgekurva för Kronobergs län för tidsperioden 2007–2017. Den visar 

att matchningen i länet har försämrats under de senaste åren. Antalet lediga tjänster som inte tillsatts 

har ökat kraftigt sedan finanskrisen samtidigt som antalet personer som är öppet arbetslösa legat kvar 

på samma nivå under den aktuella perioden. Om matchningen hade fungerat tillfredsställande skulle 

inte arbetslösheten och antalet lediga jobb öka samtidigt.  Situationen har förändrats förhållandevis 

drastiskt jämfört med hur den såg ut 2007.  

 

Diagram 54: Antal personer inskrivna på arbetsförmedlingen fördelat på utsatta grupper och övriga inskrivna (2004- april 
2018). Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I detta avsnitt ska vi inte fördjupa oss i vad som kan förklara att matchningen i regionen försämrats 

utan detta gör vi lite senare i detta kapitel. Men redan här kan vi konstatera att en viktig del av 

förklaringen ligger i att de som står till arbetsmarknadens förfogande tillhör så kallade särskilt utsatta 

grupper8. Gemensamt för denna grupp är att de ofta har en svag ställning på arbetsmarknaden och att 

en stor andel har utomeuropeiskt ursprung. Diagrammet ovan visar att denna grupp, jämfört med 

övriga inskrivna på arbetsförmedlingen, inte har kunnat dra nytta av den rådande högkonjunkturen 

under de senaste åren. Vid den senaste mätningen tillhörde 80 procent av de som var inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i Kronobergs län kategorin utsatta grupper. Ser vi till övriga inskrivna har 

arbetslösheten för denna grupp succesivt minskat sedan finanskrisen och idag ligger den på en låg nivå. 

Vi kan alltså redan här konstatera att vi har en tudelad arbetsmarknad i länet. 

Arbetslöshetsstatistiken och statistiken över lediga jobb visar således att det finns en 

matchningsproblematik i länet. Och när vi ser till hur arbetsgivarna själva beskriver deras möjligheter 

till att hitta rätt kompetens i länet förstärks denna bild. I Arbetsförmedlingens senaste undersökning, 

genomförd 2018, svarade hälften av de privata arbetsgivarna att de har haft svårt att rekrytera lämplig 

kompetens och hela 70 procent av de offentliga arbetsgivarna. Även andra enkätundersökningar 

stärker denna bild, exempelvis Tillväxtverkets, där en hög andel av de små- och medelstora företagen 

i regionen uppgav att kompetensförsörjningen är det främsta tillväxthindret för dem. 

                                                           
8 Till inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden räknas de som saknar gymnasieutbildning, 
utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa 55–64 år.  
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Befolkningens utbildningsnivå 
Varför är det eftersträvansvärt att en så stor andel som möjligt av befolkningen ska ha en 

eftergymnasial utbildning? På ett teoretiskt plan innebär en högre utbildning mer kunskap och en 

högre produktivitetsförmåga. En utbildning kan även medföra ökad förmåga att ställa om genom att 

individen har fått ”lära sig att lära”. Det finns även positiva samband mellan hög utbildningsnivå och 

hälsoläge och deltagande i samhällslivet. Men även om det finns positiva samband mellan hög 

utbildning och en rad andra faktorer finns det anledning att även belysa vad man har utbildat sig till – 

det är inte endast längden på utbildningen som är relevant, utan även inriktningen. En hög utbildning 

behöver inte per definition vara mer efterfrågad på arbetsmarknaden – dock kan den fortsatt vara 

utvecklande för individen – än exempelvis en gymnasial yrkesutbildning. Hur efterfrågad en utbildning 

är beror på den geografiska kontexten. I en befolkningsgles kommun med en hög andel yrken inom 

exempelvis tillverkning är förmodligen en gymnasial industriutbildning mer efterfrågad än en 

eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap. I en annan geografi kan förhållandet 

vara det omvända. 

Generellt sett har betydelsen av en utbildning ökat väsentligt under de senaste decennierna. Idag är 

det svårt för en person utan gymnasial utbildning att inträda på arbetsmarknaden och hitta en varaktig 

anställning. Detta beror på att kunskapsinslaget på arbetsmarknaden i Sverige generellt sett har ökat; 

ju mer specialiserade vi blir, desto mer kunskap krävs. För ett land likt Sverige där lönenivåerna 

generellt sett är höga är många av de ”enklare arbetena” utprisade vilket innebär att den generella 

efterfrågan på förgymnasial kompetens i Sverige är låg. Yrken med låg produktivitet är helt enkelt inte 

lönsamma i Sverige utan vi behöver konkurrera med kunskap, vilket ökar utbildningskraven. Ett 

fungerande utbildningssystem är därför avgörande för att landet på sikt ska ha en fungerande 

arbetsmarknad. 
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Diagram 55: Befolkningens utbildnignsnivå, 25-64 år (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammet ovan visar befolkningens utbildningsnivå i de olika länen och i kommunerna i Kronobergs 

län. Generellt kan vi konstatera att utbildningsskillnaderna mellan de olika regionerna och 

kommunerna är betydande. I diagrammet är geografierna sorterade i fallande ordning utifrån andelen 

av befolkningen med minst en treårig gymnasial utbildning. Det är i storstadsregionerna och 

Västerbotten som utbildningsnivån är som högst. I Stockholms län har 34 procent av befolkningen en 

minst treårig eftergymnasial utbildning, i riket ligger nivån på 27 procent. I Kronobergs län har 22,5 

procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Den generella utbildningsnivån 

i länet är således lägre än i riket som helhet. Men i jämförelse med andra län får länets placering, plats 

nummer åtta, ändå bedömas vara förhållandevis god. För med hänsyn till länets branschstruktur är det 

inte rimligt att förvänta att utbildningsnivån ska vara lika hög som i storstadsregionerna.  

Att befolkningens utbildningsnivå hänger samman med hur branschstrukturen ser ut i de olika 

geografierna är tydligt och förväntat. Som vi konstaterade i inledningen av detta avsnitt är värdet av 

en längre utbildning inte densamma i alla geografier. Om det inte finns särskilt många jobb i geografi 

som kräver eftergymnasial utbildning är det heller inte förvånande att befolkningen i dessa geografier 

har en lägre utbildningsnivå. Exempelvis bidrar stora offentliga verk, universitet och sjukhus till att höja 

utbildningsnivån i en geografi, detta syns inte minst i Västerbottens län där en hög andel av 

befolkningen arbetar inom den offentliga sektorn. Därmed kan man inte riktigt dra slutsatsen att en 
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geografi presterar dåligt för att befolkningens utbildningsnivå är lägre än riksgenomsnittet. Även 

befolkningens utbildningsnivå i en geografi behöver sättas i relation till andra mått, exempelvis 

arbetslöshet, jobbtillväxt och matchning.  

Med ovan sagt; självklart kan det innebära problem för en geografi om befolkningen har en låg 

utbildningsnivå. Detta kan bli särskilt tydligt när graden av professionalisering på arbetsmarknaden 

ökar och utbildningsnivån inte följer med utvecklingen. Låt säga att en mindre kommun har en mycket 

stor arbetsplats där utbildningskraven ökar från förgymnasiala till eftergymnasiala. Det kan då uppstå 

en reell omställningsproblematik i kommunen som en följd av att den nuvarande arbetskraften i 

kommunen inte har någon tradition av längre utbildning. För viljan att läsa vidare är inte endast en 

åldersfråga utan hänger även samman med om föräldrarna har studerat eller inte. På sikt kan detta 

leda till att kommuner och regioner med en låg utbildningsnivå får det svårt att klara omställningen 

när kunskapskraven ökar. Den uppenbara risken med detta är att privata företag väljer att omlokalisera 

verksamheten till geografier där utbildningsnivån är högre och att den offentliga sektorn får svårt att 

rekrytera specialistkompetens inom exempelvis vård- och omsorg. Utbildningsnivån i en geografi 

behöver därför dels tolkas utifrån hur dagens arbetsmarknad ser ut, dels utifrån hur den framtida 

arbetsmarknaden kan tänkas att se ut. 

Inom Kronobergs län är utbildningsnivån i de olika kommunerna ytterst olikartad. I Växjö kommun har 

30 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning som är längre än tre år. Detta är en dubbelt 

så hög andel som i länets mindre kommuner och långt över nivån i Ljungby kommun där andelen 

uppgår till 16,5 procent.  I Älmhults kommun har 22,1 procent av befolkningen en eftergymnasial 

utbildningsnivå längre än tre år. De stora variationerna kan, även när det gäller kommunerna, förstås 

utifrån hur den lokala branschstrukturen ser ut. Som vi såg i tidigare kapitel har kommunerna olika 

specialiseringar. I Älmhults- och Växjö kommun är den privata- och offentliga tjänstesektorn betydligt 

mer dominerande än i övriga kommuner, vilket förstås bidrar till en högre utbildningsnivå. I de mindre 

kommunerna är det industrisektorn som är den största sektorn och inom den har man traditionellt 

sett, i de flesta fall, inte behövt en eftergymnasial utbildning. Den höga utbildningsnivån i Växjö, som 

ligger över riksgenomsnittet, beror även på att universitet bidrar till många eftergymnasiala tjänster i 

kommunen. 

Men givet att vi behöver anlägga ett framtidsperspektiv när vi studerar utbildningsnivån i de olika 

kommunerna finns det anledning att belysa eventuella omställningsproblem som kan komma att 

uppstå framöver. Den vanligaste flyttkedjan är idag ungdomar som flyttar till en universitetsort och 

sedan vidare till en storstadsregion för att arbeta. Mindre kommuner som saknar universitet kommer 

med hög sannolikhet alltid att ha en relativt hög utflyttning av personer mellan 20–29 år och som 

flyttar för att studera. För kommunen kan detta vara någonting positivt om man lyckas få dem att flytta 

tillbaka efter genomförd utbildning. Men för att detta ska vara aktuellt krävs förstås att personen läser 

en utbildning som är efterfrågad på den kommunala arbetsmarknaden, annars är incitamenten små 

att flytta tillbaka. För en industriintensiv kommun innebär detta att personer som flyttar för att studera 

rimligen ”borde” läsa en teknisk utbildning för att de efter utbildningen ska kunna flytta tillbaka och 

hitta ett jobb som motsvarar de nyförvärvade kunskaperna.  

Den relativt låga utbildningsnivån i de mindre kommunerna kan komma att bli ett problem i framtiden 

givet den utveckling stora delar av industrin genomgår. Kunskaps- och tjänsteinnehållet i produktionen 

ökar allt mer och monotona sysslor utförs istället av maskinell arbetskraft. Detta innebär att en 

kunskapsökning sker inom sektorn och därför blir välutbildad personal alltmer efterfrågad. För att 

kunna möta dessa behov är det troligt att utbildningsnivån i kommunerna behöver öka. Annars 

föreligger en risk att företagen inte kan utveckla verksamheten i den riktning som önskas. Dock är det 

inte endast genom inflyttning man kan lösa en sådan situation. I exempelvis Älmhults kommun sker 
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redan idag en omfattande inpendling av högutbildade personer, framförallt från städerna i Skåne. De 

framtida kompetensbehoven kan således även lösas genom att utvidga arbetsmarknadsregionerna. 

För som vi tidigare påpekat är den kommunala avgränsningen inte alltid relevant att använda sig av 

när det gäller frågor som handlar om tillväxt och kompetensförsörjning. 

Utbildningsskillnader mellan olika grupper 

I Kronobergs län har 28,4 procent av kvinnorna en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. För 

männen uppgår andelen endast till 17,2 procent. Över tid har könsskillnaderna ökat. I början av 

nittiotalet var det faktiskt fler män än kvinnor som hade minst en treårig eftergymnasial utbildning. 

Differensen i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är inte unikt för Kronobergs län utan förhållandet 

är likadant i riket. Dock är skillnaden något större i Kronobergs län. En viktig förklaring till varför kvinnor 

har en högre utbildning än män är att kvinnor, som vi tidigare redovisat i rapporten, i långt högre 

utsträckning än män arbetar inom den offentliga sektorn. En stor andel av jobben inom offentlig sektor 

kräver en eftergymnasial utbildning. I branscher där män är överrepresenterade är i regel 

utbildningskraven inte lika höga.  

 

Diagram 56: Befolkningens utbildningsnivå i Kronobergs, efter kön (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Diagram 57: Andelen av befolkningen mellan 30-34 år med en minst treårig eftergymnasial utbildning (2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Även när vi ser till yngre åldersgrupper är andelen högutbildade kvinnor mycket högre än andelen 

högutbildade män. Av kvinnorna i länet mellan 30–34 år har 35 procent en minst treårig gymnasial 

utbildning, för männen ligger andelen på 20 procent. Differensen är som högst i Tingsryds kommun 

där den ligger på 21 procentenheter. De stora variationerna mellan kommunerna, sett till andelen 

högutbildade yngre vuxna, visar att den ojämna fördelningen av högutbildade mellan länets 

kommuner även gäller för yngre åldersgrupper. Utbildningsnivån är särskilt låg för yngre män i länets 

mindre kommuner. I Tingsryds- och Markaryds kommun är mindre än var tionde man mellan 30–34 år 

högutbildad.  

Den stora skillnaden mellan könens utbildningsnivåer är en avspegling av hur könssegregerad 

arbetsmarknaden är. Kvinnorna har en massiv överrepresentation inom vård- och utbildning vilket slår 

igenom i utbildningsstatistiken. Könsskillnaderna grundläggs således redan i skolan när man väljer 

utbildningsinriktning. På tekniska utbildningar är männen kraftigt överrepresenterade och på vård- och 

pedagogikutbildningar är kvinnorna överrepresenterade. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är 

den starka könsuppdelningen negativ om könsnormer hindrar individer från att välja inriktningar där 

deras egentliga talanger skulle kunna framkomma på ett bättre sätt. OECD pekar exempelvis ut 

underrepresentationen av kvinnor inom regionens industri som ett reellt problem i arbetet med att 

öka kunskapsnivån inom den. Givet att industrin är en av de största sektorerna i regionen innebär det 

att, om vi utgår från nuvarande strukturer, kvinnor har en lägre andel arbetstillfällen att välja mellan 

inom det privata näringslivet än vad männen har. För att få en god kompetensförsörjning på sikt är det 

därför viktigt att arbeta för studieval ska styras av intresse snarare än normer.  

På gymnasial nivå är skillnaderna i utbildningsval tämligen omfattande. Av de som studerar vård- och 

omsorgsutbildning i länet är 85 procent kvinnor. Balansen är något jämnare när vi ser till barn- och 

fritidsprogrammet där andelen kvinnor uppgår till 64 procent. När det gäller de högskoleinriktade 

programmen är könsrepresentation i princip helt jämn. Men när det gäller teknik-, fordons-, bygg- och 

elprogrammet är andelen män bland eleverna 80 procent eller fler. På högskolenivå följer fördelningen 

samma mönster. Ungefär 80 procent av befolkningen i länet med en eftergymnasial utbildning inom 
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vård- och omsorg är kvinnor. Det motsatta förhållandet gäller när vi tittar på fördelningen inom 

tekniska utbildningar. 

 

Diagram 58: Befolkningens utbildnignsnivå i Kronobergs län, efter kön och födelseregion (25-64 år). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Senare i det här kapitlet studerar vi mer i detalj hur utbildningsnivån påverkar de utlandsföddas 

etableringsmöjligheter på den regionala arbetsmarknaden. Men redan här kan vi konstatera att 

utbildningssammansättningen för gruppen är komplex och lämpliga etableringsinsatser borde därför 

variera. I vissa fall kan det handla om att validera eftergymnasiala utbildningar efter svenska 

förhållanden, i andra fall att lyfta utbildningsnivån hos de som idag har en låg utbildningsnivå. 

Genomströmning och gymnasial utbildning 

Idag är en gymnasial utbildning av mycket stor betydelse för att kunna hävda sig på den regionala 

arbetsmarknaden. Med en gymnasial utbildning, gärna yrkesinriktad, har man generellt sett en god 

ställning på den Kronobergska arbetsmarknaden. De som däremot saknar en gymnasial utbildning har 

svårt att få en varaktig position på arbetsmarknaden. Det är något enklare för äldre personer som har 

arbetslivserfarenhet. Men för yngre personer är en gymnasial utbildning idag den främsta 

inträdesbiljetten till arbetsmarknaden.  

Tabell 9: Genomströmning på gymnasiet och övergång till högskolan inom 3 år (2015-2017). Källa: Skolverket och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 
Fullföljd utbildning med 
examen inom 3 år, exkl. 

IM 

Fullföljd utbildning 
med examen inom 3 år 

Övergång till högskolan 
inom 3 år efter avslutad 

utbildn.  
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Alvesta 81 76 81 69 62 63 32 32 30 

Lessebo 76 63 74 59 46 58 35 29 29 

Ljungby 77 76 80 70 70 74 29 34 37 

Markaryd 75 72 84 70 63 69 31 38 24 

Tingsryd 75 87 83 63 70 61 29 31 29 

Uppvidinge 62 80 82 51 70 74 31 24 32 

Växjö 75 76 77 66 65 68 40 44 38 

Älmhult 84 79 79 73 71 66 49 47 46 

Kronoberg 76 76 79 66 66 67 36 39 36 

Riket totalt 74 74 75 65 65 66 41 42 40 

 

Av länets elever, exklusive introduktionsprogrammen, som påbörjar en gymnasial utbildning avklarar 

79 procent av dem utbildningen inom tre år, vilket är något över riksgenomsnittet. Som högst är 

genomströmningsnivån i Markaryds-, Tingsryds- samt Uppvidinge kommun. Nivåerna kan dock variera 

relativt kraftigt år från år, särskilt i de mindre kommunerna. Men på länsnivå har genomströmningen, 

sett till denna grupp, varit högre än i riket under de senaste tre åren. Om vi även inkluderar elever som 

påbörjar ett introduktionsprogram ligger länet något över riksgenomsnittet. Här är dock variationerna 

mycket stora mellan kommunerna. I Lessebo kommun ligger denna nivå på 58 procent och i Uppvidinge 

kommun på 74 procent. Relativt sett presterar länet, jämfört med riket, bra när vi ser till 

genomströmningen. Dock kvarstår faktum att en betydande del av eleverna inte genomgår sin 

utbildning inom tre år. Både för individen och samhället är detta en förlust då 

arbetsmarknadsintroduktionen fördröjs och skolans resurser upptas under längre tid. 
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Övergångsfrekvensen till högskola är lägre i Kronobergs län än i riket. Det senaste året var 

övergångsfrekvensen i länet 36 procent, vilket var tre procentenheter under riksgenomsnittet. På 

kommunal nivå syns här stora variationer både mellan kommuner men även mellan åren inom 

kommunerna. En stadigvarande trend har dock varit att det är vanligare att, jämfört med övriga 

kommuner i länet, elever som bor i Växjö- eller Älmhults kommun går vidare till en högskoleutbildning 

inom tre år. Att övergångsfrekvensen i regel är något högre i dessa kommuner kan bero på att en större 

andel av eleverna där, jämfört med övriga kommuner, har föräldrar med eftergymnasial utbildning. 

SCB beskriver betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå enligt nedan:  

Vid 25 års ålder hade 44 procent i årskullen födda 1990 påbörjat högskolestudier, och denna övergångsandel 

har varit ungefär densamma för samtliga av 1980-talets födelsekullar. Andelen som påbörjar en 

högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. I årskullen födda 1990 hade 20 procent av dem med 

enbart förgymnasialt utbildade föräldrar påbörjat högskolestudier. För dem med forskarutbildade föräldrar var 

andelen 83 procent. Denna sociala snedrekrytering utifrån föräldrarnas utbildningsnivå ser ut på liknande sätt i 

samtliga redovisade födelsekullar från 1978 till 1990. 

 

Diagram 59: Befolkningens utbildningsnivå i Kronobergs län, 25-29 år, efter kön och födelseregion (2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I diagrammet ovan redovisas hur stor andel av befolkningen i länet mellan 25–29 år som har en treårig 

gymnasial utbildning. Tanken med diagrammet är att visa hur stor del av en ungdomskull som saknar 

gymnasial utbildning relativt lång tid efter att de passerat den genomsnittliga åldern för att genomgå 

en gymnasieutbildning. Notera att vi i detta fall inte har tagit hänsyn till invandringsår, vilket kan 

påverka statistiken för utlandsfödda. Det är förstås stor skillnad i förutsättningarna att erhålla en 

treårig gymnasial utbildning – om man saknade en sådan vid invandringstillfället – beroende på om 

man invandrade till länet när man var fem år eller 25 år. 
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Totalt saknar 17,4 procent av ungdomarna i länet mellan 25–29 år en treårig gymnasial utbildning, i 

faktiska tal innebär detta 2400 personer. Hälften av denna grupp är födda i Sverige och hälften i 

utlandet. Andelen män som saknar en treårig gymnasial utbildning är högre än andelen kvinnor, vilket 

gäller både för gruppen inrikes- och gruppen utrikes födda. Totalt saknar 19,3 procent av männen i 

åldersgruppen 20–24 år en treårig gymnasial utbildning, vilket var nästan fyra procentenheter över 

snittet för kvinnorna i samma ålder. I de följande avsnitten som handlar om sysselsättningen i länet 

ska vi titta lite närmare på hur personer utan en gymnasial utbildning klarar sig på arbetsmarknaden. 

Dagens kompetensförsörjning och arbetsmarknad 

Jobbstrukturen i Kronobergs län 

I detta avsnitt ger vi en ögonblicksbild av hur arbetsmarknaden i Kronobergs län ser ut i förhållande till 

riket och andra län. Syftet med avsnittet är att ge en förståelse inför hur arbetsmarknaden i länet är 

uppbyggd och vilka kompetenser som finns på den. I avsnittet identifierar vi även vilka skillnader som 

finns mellan olika grupper sett till kön, utbildningsnivå och härkomst. I det efterföljande avsnittet går 

vi sedan in på hur arbetsmarknaden i länet har utvecklats de senaste åren och hur den kan tänkas att 

utvecklas i framtiden. 
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Diagram 60: Sysselsatt dagbefolkning (20-64 år)  i Kronobergs län efter yrke (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

På samma sätt som det går att dela upp arbetsmarknaden i olika branscher går det även att 

kategorisera den utifrån vilka olika yrkeskategorier som den innehåller. I diagrammet ovanför ser vi 

vilka olika jobbkategorier som finns i Kronobergs län. Indelningen baseras på vilken slags kunskap 

jobben kräver, exempelvis om det är jobb som kräver eftergymnasial utbildning eller inte.  

Den vanligaste yrkeskategorin i länet är yrken inom service-, omsorg- och försäljning. Exempel på yrken 

som finns inom denna kategori är undersköterskor, butikssäljare, vårdbiträden, kockar samt 

barnskötare. I regel är detta arbeten som kräver gymnasial utbildning. Den näst vanligaste 

yrkeskategorin i länet är yrken med krav på fördjupad högskolekompetens. I denna kategori är de 

vanligaste arbetena grund- och förskollärare, sjuksköterskor, utredare, mjukvaru- och 

systemutvecklare, industridesigner. Kategorin rymmer även civilingenjörsyrken inom olika områden. 

Den tredje största jobbkategorin i länet är yrken med krav på högskolekompetens eller liknande, i regel 

har yrken inom denna kategori något lägre utbildningskrav än kategorin med yrken som kräver 

fördjupad eftergymnasial kompetens. De vanligaste yrkena inom denna kategori är företagssäljare, 

inköpare, socialpedagoger, tekniker samt redovisningsekonomer. Tillsammans står dessa tre 
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kategorier för drygt hälften av yrkena i länet. Jämfört med riket är det en lägre andel i Kronobergs län 

som arbetar med yrken som kräver fördjupad eftergymnasial kompetens. Jämfört med riket sticker 

länet främst ut när det gäller hur stor andel som har ett yrke inom industri, transport eller bygg.  

Det är intressant att studera hur jobbstrukturen ser ut då den ger en bild av hur stor andel av arbetena 

som kräver en viss utbildningsnivå. Gemensamt för samtliga kategorier förutom kategorin ”Yrken med 

krav på kortare utbildning eller introduktion” är att de i regel kräver minst en gymnasial utbildning. 

Totalt sett är endast 4,8 procent av jobben i länet så kallade ”enkla jobb” utan större krav på formell 

utbildning. Detta är något under riksgenomsnittet där andelen ligger på 5,3 procent.  

Utifrån ovan kategorisering framgår att ungefär en tredjedel av jobben i länet kräver en eftergymnasial 

utbildning. Det innebär att majoriteten av jobben har gymnasiala utbildningskrav. En reservation i 

sammanhanget är att det inte alltid är så enkelt att samtliga jobb inom en av ovan kategorier kräver 

en eftergymnasial utbildning eller inte. Det finns förstås undantagsfall, men som helhet ger 

jobbstrukturen ändå en fingervisning om vilka kompetenser det är som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. De vanligaste jobben, på finare nivå, i länet är undersköterskor, maskinoperatörer, 

grundskollärare, lager- och terminalpersonal, butikssäljare, lastbilsförare samt företagssäljare.  

Kompetenser från andra regioner  

Kronobergs län har en hög självförsörjningsgrad sett till hur många arbeten det finns i förhållande till 

antalet invånare i arbetsför ålder. Jämfört med övriga län är det endast i Stockholms län där det går 

färre antal invånare per arbetstillfälle. Detta är både positivt och negativt. Å ena sidan innebär detta 

goda arbetsmöjligheter för invånarna i länet, å andra sidan innebär det att folkmängden skulle kunna 

vara större och att arbetsgivarna kan ha svårt att hitta kompetens. En viktig del av regionens 

kompetensförsörjning är därför inpendlingen till länet. För att kunna tillsätta jobben behöver länet ett 

inflöde av kompetens från andra regioner.  

 

Diagram 61: Antal personer i arbetsför ålder per arbetstillfälle i regionen (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 
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Högst 
pendlingsberoende 

55B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 38,9% 

35J juristutbildning 34,5% 

55D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 30,5% 

55F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och 
geoteknik 

26,9% 

25K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 25,8% 

45K kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 25,0% 

55K högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 23,6% 

45B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 22,9% 

45G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 22,6% 

55E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 22,1% 

65J agronom- och hortonomutbildning 22,0% 

75A apotekarutbildning 21,7% 

54PH kortare än 2 år, motsv 30-119 hp inom teknikområdet/ej examen 21,3% 

25H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 21,1% 

55G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 20,5% 

35S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) 20,3% 

55C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 20,1% 

35E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 20,0% 

65S skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 19,9% 

85X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå 19,8% 

Diagram 62: De mest pendlingsberoende utbildningsgrupperna i Kronobergs län (andel av den sysselsatta dagbefolkning 
som är inpendlare) (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Givet att länet har den högsta inpendlingen i riket, i relation till antalet invånare, är det intressant att 

studera vilka kompetenser vi är mest beroende av för att klara kompetensförsörjningen. I tabellen 

ovanför redovisar vi de tjugo mest inpendlingsberoende utbildningsgrupperna i länet. Gemensamt för 

samtliga av de mest pendlingsberoende utbildningsgrupperna är att de är eftergymnasiala. En 

anledning till detta är att högre avlönade yrken motiverar längre pendlingsavstånd. De 

utbildningsgrupper som länet har störst inpendlingsberoende av, relativt sett, är civilingenjörer, 

personer med en konstnärlig eller humanistisk utbildning samt andra tekniska utbildningar. 

Notera att tabellen inte rangordnar utifrån hur många av en viss utbildningsgrupp som pendlar in till 

länet för att arbeta. Utan den redovisar endast det relativa beroendet inom respektive 

utbildningsgrupp. Räknat i antal är de vanligaste inpendlarna till länet personer med 

grundskoleutbildning, industriutbildning på gymnasial nivå samt ekonomiutbildade på eftergymnasial 

nivå.  

Att inpendlingsberoendet är som högst inom eftergymnasiala utbildningsgrupper kan även bero på att 

detta är en grupp länet har, jämfört med exempelvis storstadslänen, svårt att få som inflyttare till 

regionen. Många av utbildningsgrupperna ovan tillhör den grupp som Richard Florida benämner som 

”den kreativa klassen” och som består av människor som är konstnärligt verksamma eller välutbildade 

inom teknologi. Detta är talanger som har stora valmöjligheter gällande bostadsort och enligt Florida 

söker dig denna klass till öppna och dynamiska miljöer som kännetecknas av teknologi, talang och 

tolerans. Storstäderna har i dessa sammanhang oftast betraktats att ha en konkurrensfördel genom 

att kunna erbjuda ett större utbud när det gäller exempelvis kultur och nöje. 
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Den egna arbetskraftens sysselsättningsgrad 

Grunden för arbetskraften i en region är hur många personer som det finns i arbetsför ålder, här 

förstått som mellan 20–64 år. Alla som är i denna ålder är dock inte, av olika skäl, tillgängliga för 

arbetsmarknaden. En del är sjukskrivna, föräldralediga, studerande eller av annan anledning inte 

beredda att ta ett arbete. Till arbetskraften räknas de som 1) är i sysselsättning, 2) är inskrivna på 

arbetsmarknaden och därmed har möjlighet till att börja arbeta. I detta avsnitt ska vi dock studera hur 

sysselsättningsgraden ser ut i regionen. Med sysselsättningsgrad menas hur stor andel av befolkningen 

som är i arbetsför ålder och som arbetar. Sysselsättningsgraden är ett intressant mått för att det 

identifierar aktivitetsgraden för hela befolkningen i arbetsför ålder. Arbetslösheten däremot relaterar 

endast till de som är i arbetskraften, vilket innebär att arbetslöshetsnivån skulle, i teorin, kunna vara 0 

procent trots att ingen arbetar.  

 

Diagram 63: Sysselsättningsgrad, nattbefolkningen 20–64 år, efter födelseregion (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar 
av Region Kronoberg 
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Det råder stora variationer i sysselsättningsgraden mellan regionerna i Sverige. Som högst är den i 

Hallands län där den ligger på 82,5 procent och som lägst är den i Skåne län där den endast är 73,9 

procent. En förklaring till den låga nivån i Skåne län är dels att utpendlare till Danmark inte räknas in i 

statistiken, dels att regionen har en hög andel studenter. I riket ligger sysselsättningsgraden på 78,6 

procent, vilket är något under nivån i Kronobergs län där den uppgår till 79,4 procent. I fyra av länets 

kommuner är sysselsättningsgraden över 80 procent, vilket relativt sett är en hög nivå. Totalt har fem 

av länets kommuner en högre sysselsättningsgrad än riket. Även Växjö kommun har detta om man tar 

hänsyn till att en relativt stor andel av befolkningen är studenter. Främst är det Markaryds- och 

Lessebo kommun som avviker, i negativ bemärkelse, från riksgenomsnittet.  

En hög sysselsättningsgrad behöver inte innebära att det finns någon jobbtillväxt i den aktuella 

regionen. Då sysselsättningsgraden är kvoten mellan antalet i arbete och antalet i arbetsför ålder kan 

den öka genom att befolkningen i arbetsför ålder flyttar från en region. Med andra ord ska en hög 

sysselsättningsgrad inte alltid tas som intäkt för en expansiv arbetsmarknad, den kan lika gärna 

signalera att det är en arbetsmarknad som har krympt men anpassat sig efter nya förhållanden. När 

arbetstillfällen försvinner från en geografi tenderar, föga oväntat, även antalet personer i arbetsför 

ålder att minska som en följd av omflyttningar. Ur ett nationellt perspektiv kan detta sägas vara 

positivt, då människor istället söker sig till plaster där de kan komma in på arbetsmarknaden.  

Gemensamt för samtliga regioner i Sverige är att sysselsättningsgraden varierar stort mellan inrikes- 

och utrikes födda. I riket som helhet har inrikes födda en sysselsättningsgrad på 83,9 procent och för 

utrikes födda är den 60,6 procent, en differens på 23,3 procentenheter. Ur ett europeiskt perspektiv 

är detta ett stort gap. I Kronobergs län är gapet än större och uppgår till 29,1 procentenheter, vilket är 

den tionde högsta differensen jämfört med andra län. Personer boendes i Kronobergs län och som är 

födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 86,1 procent, den tredje högsta nivån i riket. För 

utlandsfödda boendes i länet är sysselsättningsgraden 57 procent, vilket är den tionde högsta nivån i 

riket. Man kan därför med fog säga att arbetsmarknaden i Kronobergs län till viss del är tudelad. 

I länets kommuner finns det avsevärda skillnader sett till utlandsföddas sysselsättningsgrad. I Lessebo 

kommun har endast 42,8 procent av de utlandsfödda i arbetsför ålder en sysselsättning. Detta är mer 

än 20 procentenheter lägre än i Ljungby kommun där nivån ligger 63,4 procentenheter. Det är endast 

i Ljungby- och Älmhults kommun som sysselsättningsgraden för utlandsfödda överstiger 

riksgenomsnittet. Men när det gäller inrikes födda har samtliga kommuner i länet, förutom Markaryd, 

en högre sysselsättningsgrad än riksgenomsnittet. I kommunerna Ljungby, Älmhult, Alvesta samt 

Uppvidinge ligger sysselsättningsgraden för inrikes födda på mer än 87 procent, vilket är bland de 

högre nivåerna i Sverige. Dock har samtliga kommuner i länet ett större sysselsättningsgap mellan 

inrikes- och utrikes födda än vad som är fallet i riket som helhet. Som störst är gapet i Lessebo kommun 

där det uppgår till hela 43 procent. I detta avsnitt går vi inte in på eventuella förklaringar till 

sysselsättningsgapet, utan det gör vi först i nästa avsnitt. 

Utbildningsnivån har stor betydelse för sysselsättningsgraden. I Kronobergs län uppgår 

sysselsättningsgraden för personer med endast en förgymnasial utbildning till 59,4 procent. För 

personer med en gymnasial utbildning ligger nivån på 84,8 procent och för eftergymnasialt utbildade 

på 82,4 procent. Att ha en gymnasial utbildning är således av mycket stor betydelse för att kunna 

komma in på länets arbetsmarknad.   
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Tabell 10: Sysselsättningsgrad, nattbefolkning 20-64 år, efter kön och födelseregion (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 
Kvinnor Män 

 
Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Inrikes och 
utrikes födda 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Inrikes och 
utrikes födda 

Uppvidinge 85,5 53,6 78,1 90,6 56,6 82,1 

Lessebo 84,6 41,4 72,1 86,9 44 73,9 

Tingsryd 83,5 46,1 76,5 86,5 52,6 80,4 

Alvesta 88 50,4 78,7 88,8 58,5 81,7 

Älmhult 87,4 60,3 80,2 89,9 61,2 82,7 

Markaryd 80,8 48,9 72,7 85,6 58,1 78,4 

Växjö 84,9 55,8 78,3 85,2 59,9 79,5 

Ljungby 85,7 60,9 80,1 88,7 65,8 83,8 
       

Kronobergs 
län 

85,3 54,7 78,1 86,9 59,1 80,5 

Riket 83,5 58,3 77,7 84,3 63 79,5 

 

Sysselsättningsgraden varierar även mellan könen. Detta har flera anledningar. Kvinnor är i högre 

utsträckning än män i studier, föräldralediga eller sjukskrivna, vilket innebär att en lägre andel är i 

sysselsättning. I riket uppgår sysselsättningsgraden för kvinnor till 77,7 procent, vilket är något lägre 

än i Kronobergs län där den ligger på 78,1 procent.  Jämfört med andra län är detta den elfte högsta 

nivån i riket. I riket är sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män 1,8 procentenheter. I Kronobergs 

län är det mer omfattande och ligger på 2,4 procentenheter. Av männen i länet är 80,5 procent i 

sysselsättning, vilket är den åttonde högsta nivån i riket. I länet är könsgapet, jämfört med inrikes 

födda, större för utlandsfödda. För utlandsfödda uppgår könsgapet till 4,4 procentenheter och för 

inrikes födda till 1,6 procentenheter. Sysselsättningsgapet är även större mellan inrikes- och utrikes 

kvinnor (30,6 procentenheter) än vad det är för männen (27,8 procentenheter). 

I några av länets kommuner är könsgapet mycket stort. I exempelvis Markaryds kommun uppgår det 

till hela 5,7 procentenheter. Som lägst är det i Växjö kommun där differensen ligger på 1,2 

procentenheter. Att könsgapet varierar mellan kommuner beror delvis på vilken typ av arbetsmarknad 

som finns tillgänglig i närområdet. På arbetsmarknader med ett stort inslag av klassiskt manliga 

branscher, exempelvis industri, tenderar könsgapet att vara större än i kommuner med en mer 

tjänsteinriktad arbetsmarknad. Detta är en tes som stämmer i Kronobergs län, då både Älmhults- och 

Växjö kommun har, jämfört med övriga kommuner, ett förhållandevis litet gap mellan könen sett till 

sysselsättningsgrad.  

Utlandsföddas arbetsmarknad i Kronobergs län 

I detta avsnitt ska vi titta närmare på hur integrationen på länets arbetsmarknad ser ut. Innan vi 

studerar statistiken närmare är det lämpligt att ställa sig frågan: Hur kan man förstå det stora 

sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikes födda i regionen?  

Det finns flera faktorer som spelar in. Framtidskommissionen framhåller i sin rapport Svenska 

framtidsutmaningar att det stora gapet hänger samman med att invandringen till Sverige under de 

senaste decennierna skiftat från arbetskraftsinvandring till att istället främst utgöras av flykting- och 

anhöriginvandring. Arbetskraftsinvandrare har i regel ett arbete som väntar på dem vid ankomsten till 

Sverige, men för asylsökande väntar ofta en längre period av etablering och sökande efter arbete.  
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I rapporten Utrikes födda på arbetsmarknaden, utgiven av Västra Götalandsregionen, framhålls ett 

flertal olika faktorer som kan utgöra förklaringar till varför flykting- och anhöriginvandrare har en lägre 

sysselsättningsgrad än inrikes födda. En central faktor är att de som invandrar av flyktingskäl löper risk 

att möta en arbetsmarknad där deras tidigare kunskaper inte är efterfrågade. Den utbildning eller 

yrkeserfarenhet som var efterfrågad i utvandringslandet kanske inte är det i det nya landet. Men även 

om tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter är efterfrågade kan det föreligga en 

valideringsproblematik – det är inte alltid enkelt att certifiera sina tidigare meriter så att de är möjliga 

att kommunicera på den nya arbetsmarknaden.  

En annan matchningsproblematik som kan uppstå för utlandsfödda i ett nytt land är att deras 

boendeområde inte är i närheten av där jobben finns. Studier har visat, exempelvis amerikanska 

sådana, att områden med en hög andel invandrare, inte sällan med låg socioekonomisk status, ofta har 

längre avstånd till områden där arbeten finns. Detta kan gälla olika stadsdelar inom en stad, men även 

mellan centrum-periferi – exempelvis i mindre kommuner med ett, relativt sett, högt 

flyktingmottagande. 

En annan förklaring till sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är att utlandsfödda i regel 

har svagare sociala nätverk än inrikes födda. Många arbeten når aldrig den öppna marknaden utan 

förmedlas genom kontakter och informella nätverk. Att sysselsättningsgraden för utlandsfödda 

successivt blir högre ju längre de vistats i Sverige antyder att denna teori har en viss förklaringskraft. 

Här kan man även väga in den tid det tar att lära sig ett nytt språk, som i flera sammanhang är en 

förutsättning för att skapa sociala kontakter och medverka i sammanhang där nätverk skapas.  

Andra förklaringar till sysselsättningsgapet mellan grupperna är att tidpunkten för ankomsten till det 

nya landet har stor betydelse. Om det råder lågkonjunktur vid invandringstillfället finns risk att hamna 

utanför arbetsmarknaden och ju längre tid man är utanför arbetsmarknaden desto svårare blir det att 

återinträda när konjunkturen vänder. För under lågkonjunkturer får arbetskraften i regel ett tillskott 

av nyutexaminerade som i teorin kan stå längre fram i jobbkön än de som under längre tid varit 

arbetslösa. När konjunkturen vänder konkurrerar dessutom gruppen med de som blev varslade under 

lågkonjunkturen och som i regel står längre fram i jobbkön. Till detta ska adderas att undersökningar 

har visat, även om det är svårt att uttala sig om omfattningen, att utlandsfödda har svårare att få ett 

arbete i det nya landet eftersom de utsätts för olika former av diskriminering. Studier genomförda i 

Sverige visar att personer med svensklingande namn har större chans att erhålla ett jobb, trots 

likartade meriter, än personer med utlandsklingande namn. 
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Diagram 64: Sysselsättningsgrad, utlandsfödd nattbefolkning 20-64 år, efter utbildningsnivå (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Diagram 65: Sysselsättningsgrad, nattbefolkning 20–64 år, utlandsfödda och vistelsetid (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Tabell 11: Yrkespositioner, dagbefolkning 20-64 år, Kronobergs län, efter födelseregion (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar 

 
Inrikes 
född 

Utrikes 
född 

Andel 
utrikesfödda 
av 
verksamma 
inom yrket 

1 Chefsyrken 6,7% 3,4% 9,3% 

2 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 20,6% 15,9% 13,4% 

3 Yrken med krav på högskolekompetens eller 
motsvarande 

13,0% 9,2% 12,4% 

4 Yrken inom administration och kundtjänst 8,9% 5,1% 10,3% 

5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 20,7% 22,9% 18,1% 

6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1,7% 0,8% 8,7% 

7 Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 11,4% 12,8% 18,4% 

8 Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. 9,0% 9,8% 18,0% 

9 Yrken med krav på kortare utbildning eller 
introduktion 

3,6% 10,0% 35,6% 

 

Totalt står utlandsfödda för 17 procent av arbetstillfällena i länet. Gruppen är överrepresenterad inom 

yrken som inte kräver eftergymnasial utbildning. Exempelvis står utlandsfödda för 36 procent av 

arbetskraften inom den jobbgrupp som innehåller yrken utan krav på någon utbildning. Gruppen är 

även överrepresenterad inom yrken med service- och omsorgsinriktning.  

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden.  I Kronobergs län 

uppgår sysselsättningsgraden för utlandsfödda med en förgymnasial utbildning endast till 39 procent. 

För de som har en gymnasial utbildning ligger sysselsättningsgraden på 68 procent, vilket är en 

väsentligt högre nivå jämfört med den förgymnasiala gruppen. Samma ökningseffekt finns inte när 

man går från gymnasial till eftergymnasial nivå. Utan för utlandsfödda med en eftergymnasial 

utbildning ligger sysselsättningsgraden på 63 procent.  

Även vistelsetiden har en mycket stor betydelse för etableringsgraden på arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsgraden för personer som invandrat till länet och som bott här ett år eller mindre ligger 

på 19,3 procent. Sysselsättningsnivån ökar relativt mycket om vi ser till de som bott här 2–3 år. För 

denna grupp ligger nivån på 36,4 procent. Andelen ökar sedan successivt och för de som har bott i 

Sverige i tio år eller mer är sysselsättningsgraden 73,9 procent. Att sysselsättningsgraden ökar år från 

år är, som vi tidigare diskuterat, förväntat givet att personerna hinner bygga upp nätverk, erhålla 

utbildningar och så vidare under denna tid. Dock är det en viktig frågeställning huruvida denna process 

går att göra mer snabb och effektiv. Genomgående är även att utbildningsnivån spelar stor roll för 

etableringstiden. För personer med en gymnasial utbildning och som bott i Sverige mellan 4–9 år ligger 

sysselsättningsgraden på 68,2 procent. För personer med förgymnasial utbildning och som har haft lika 

lång vistelsetid ligger nivån på 42,3 procent. 

Löner i arbetslivet 

I det sista kapitlet av denna rapport, som handlar om socioekonomi och folkhälsa, ger vi en mer 

ingående beskrivning av medelinkomsten i regionen och hur inkomstnivåerna skiljer mellan olika 

grupper. I detta avsnitt fokuserar vi på att visa hur löneläget per arbetstillfälle skiljer mellan de olika 

geografierna. Statistiken inkluderar således inte personer som står utanför arbetsmarknaden.  
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Diagram 66: Lönesumma per anställd, sysselsatt dagbefolkning 20–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

I Kronobergs län tjänar den genomsnittlige anställde 342 tkr om året. Detta är under riksgenomsnittet 

som ligger på drygt 363 tkr. Jämfört med andra län ligger Kronobergs län på nionde plats. Löneläget 

per anställd beror på en mängd faktorer, bland annat på vilken typ av arbeten som finns i en region. 

Löneläget påverkas även av hur svårt, eller enkelt, det är för arbetsgivare att få tag i den kompetens 

man söker. Om det är svårt att hitta rätt kompetens och konkurrensen om arbetskraften är stor 

tenderar lönerna att öka.  

Bland länets kommuner är det framförallt Älmhults kommun som sticker ut. I kommunen är lönen per 

anställd nästan lika hög som i Stockholms län. Detta beror dels på att det finns många, i relation till 

antalet anställda, högkvalificerade jobb i kommunen, dels på att arbetskraften är liten i förhållande till 

antalet tillgängliga jobb i kommunen. I kommunerna Lessebo, Tingsryd samt Alvesta är lönesumman 

per arbetstillfälle som lägst i länet. En anledning till detta är, bland annat, att kommunerna har en låg 

andel arbeten inom den privata sektorn som kräver eftergymnasial utbildning.  

Löneläget är även en avspegling av hur hög produktivitet det lokala näringslivet har. Ju högre 

produktivitet, desto högre värde på det som skapas vilket resulterar i högre löner per jobb. Löneläget 

hänger därför samman med arbetskraftens utbildningsnivå, då yrken som kräver högre utbildning i 

regel har en hög produktivitetsnivå. Bryter vi ner lönesumman per anställd i länet utifrån 
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utbildningsnivå framkommer att en person med en eftergymnasial utbildning tjänar 360 tkr om året. 

För en person med förgymnasial utbildning ligger motsvarande nivån på 314 tkr om året.  

Utveckling och framtidens arbetsmarknad 
Finanskrisen drabbade Kronobergs län hårt och samtidigt har länet haft en relativt stor 

befolkningsökning. Detta har fått som konsekvens att länets sysselsättningsgrad minskat jämfört med 

2007. Innan finanskrisen låg sysselsättningsgraden i länet på 81,9 procent. I samband med finanskrisen 

sjönk den till 77,6 procent. Återhämtningen, sett till sysselsättningsgrad, var sedan långsam. Vid tiden 

för den senaste mätningen låg sysselsättningsgraden i länet på 79,3 procent. Jämfört med tiden före 

krisen är detta en nedgång på 2,6 procentenheter. Om vi bryter ner utvecklingen på inrikes- och utrikes 

födda framkommer att andelen inrikes födda i sysselsättning faktiskt ökade mellan 2007–2016, från 

85,8 procent till 86,1 procent. För utlandsfödda har sysselsättningsgraden under samma period dock 

minskat från 60,5 procent till 57 procent. 

 

Diagram 67: Antal personer i arbetsför ålder, antal personer i sysselsättning och sysselsättningsgrad, nattbefolkning 20–64 
år (2000–2016), Kronobergs län. Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 68: Förändring antal i arbetsför ålder och sysselsatta i Kronobergs län, nattbefolkning 20–64 år efter födelseregion 
(2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Anledningen till att sysselsättningsgraden i länet minskat mellan 2007–2016 är att antalet personer i 

arbetsför ålder ökat mer än antalet personer i sysselsättning. I faktiska tal är antalet personer boende 

i länet med ett jobb fler än under 2007. Men i relation till hur många som bor i länet och som är i 

arbetsför ålder är andelen lägre. Konsekvensen av en sådan utveckling är att befolkningstillväxten 

riskerar att bli temporär. Om de som flyttar till länet inte får ett arbete är det troligt att incitamenten 

att flytta till en annan region ökar. Detta skulle kunna leda till att sysselsättningsgraden i länet ökar, 

men grunden till ökningen skulle vara en minskande befolkning i arbetsför ålder, vilket på sikt i regel 

är negativt för en ekonomi. 

Mellan 2007–2016 stod utlandsfödda för hela arbetskraftstillväxten i länet. Samtidigt minskade antalet 

inrikes födda personer i arbetsför ålder. Att sysselsättningsgraden för inrikes födda ökat under 

perioden beror på att antalet personer i gruppen totalt minskat mer än antalet sysselsatta. 

Anledningen till att sysselsättningsgraden för utlandsfödda minskade under perioden beror på att 

antalet personer i arbetsför ålder i denna grupp ökade mer än antalet sysselsatta. Men i faktiska tal 

ökade antalet sysselsatta födda i utlandet. Med andra ord har utlandsfödda stått för både jobb- och 

befolkningstillväxten i länet under de senaste åren. Utan invandringen hade arbetskraften i länet 

minskat med drygt 5 000 personer mellan 2007–2016, istället har den ökat med nästan 4 100 personer. 
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Diagram 69: Förändring av antalet sysselsatta och förändring av personer i arbetför ålder, nattbefolkning 20-64 år (2007-
2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

   

Diagram 70: Förändring av sysselsättningsgrad, i procentenheter, nattbefolkning 20–64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Tabell 12: Förändring av sysselsättningsgraden och bakomliggande komponenter, nattbefolkning 20-64 år (2007-2016). 
Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

 
Förändring 
antal 
sysselsatta 

Förändring 
befolkning i 
arbetsför 
ålder 

Förändring 
sysselsättningsgrad i 
procentenheter 

Förklaring till förändring av sysselsättningsgrad 

0760 Uppvidinge -185 -52 -2,9 Jobbminskning större än befolkningsminskning 

0761 Lessebo -326 26 -7,8 Jobbminskning och befolkningstillväxt 

0763 Tingsryd -473 -267 -3,9 Jobbminskning större än befolkningsminskning 

0764 Alvesta -317 32 -3,2 Jobminskning och befolkningstillväxt 

0765 Älmhult 136 598 -4,1 Befolkningstillväxt större än jobbtillväxt 

0767 Markaryd -246 -69 -3,6 Jobbminskning större än befolkningsminskning 

0780 Växjö 2339 3678 -1,2 Befolkningstillväxt större än jobbtillväxt 

0781 Ljungby -383 125 -3,2 Jobbminskning och befolkningstillväxt 

 

I relation till övriga län har Kronobergs län haft den svagaste utvecklingen av sysselsättningsgraden 

mellan 2007–2016. Även övriga län i Småland-Blekinge hade en negativ utveckling av 

sysselsättningsgraden under perioden. I riket ökade sysselsättningsgraden med 0,7 procentenheter 

under samma tidsperiod. Utvecklingen i Kronobergs län sticker ut jämfört med övriga län. För givet 

befolkningstillväxten, sett till åldersgruppen 20–64 år, borde länet ha haft en betydligt högre 

jobbtillväxt sett till antal personer med sysselsättning. En förklaring till obalansen mellan befolknings- 

och sysselsättningstillväxten i länet under denna tid är att stora delar av befolkningstillväxten drivits 

av flyktinginvandring. För denna grupp föreligger i regel en viss etableringsperiod innan man inträder 

på arbetsmarknaden. På kort sikt har detta inneburit en negativ effekt på länets sysselsättningsgrad, 

samtidigt har utlandsfödda stått för hela jobb- och befolkningstillväxten under perioden. De 

kommande åren är utmaningen för länet att utnyttja den potential som arbetskraftstillväxten innebär. 

På kommunal nivå är variationerna sett till hur sysselsättningsgraden förändrats mellan 2007–2016 

omfattande.  Gemensamt för dem är att samtliga hade en negativ utveckling av sysselsättningsgraden 

under perioden. Lessebo kommun sticker ut genom att ha haft en nedgång på 7,8 procentenheter. 

Växjö kommun hade den lägsta nedgången på 1,2 procentenheter. Faktorerna bakom den negativa 

utvecklingen i kommunerna varierar. I de tre kommunerna Uppvidinge, Tingsryd samt Markaryd, 

berodde nedgången på att antalet sysselsatta minskade mer än befolkningen i arbetsför ålder. I 

kommunerna, Lessebo, Alvesta och Ljungby minskade sysselsättningsgraden för att antalet i 

befolkningen med sysselsättning minskade samtidigt som antalet i arbetsför ålder ökade. I Älmhults- 

och Växjö kommun minskade sysselsättningsgraden för att befolkningstillväxten var högre än tillväxten 

av antalet personer i arbete. 

Att sysselsättningsgraden minskat i samtliga av länets kommuner mellan 2007–2016 tyder på att det 

finns utmaningar på den regionala arbetsmarknaden. Samtidigt har flera av kommunerna en fortsatt 

hög sysselsättningsgrad som en följd av att man har minskat från en väldigt hög nivå. De underliggande 

förklaringarna till minskningen är intressanta. I de fall där både befolkningen och antalet sysselsatta 

minskar tyder det på en slags krympande anpassning. På sikt är en sådan position en utmaning för det 

innebär att skatteunderlaget som helhet successivt minskar, även om sysselsättningsgraden kan öka. 

Gemensamt för kommunerna är att invandringen de senaste åren antingen bidragit till att antalet 

personer i arbetskraften ökat eller att minskningen av den bromsats in. De kommande åren är det 

därför viktigt att stärka etableringsgraden för att behålla den arbetskraftstillväxt som tillkommit. 
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Automatisering, kunskapsökning, teknikutveckling och bristyrken 

Arbetsmarknaden står inför stora förändringar. Teknikutvecklingen och den globala konkurrensen är 

starka drivkrafter på den svenska arbetsmarknaden och en allt högre andel av jobben kräver en hög 

kunskapsnivå, kreativitet och självständighet. Detta innebär att kraven på individers färdigheter 

generellt sett ökar. Den nya tekniken medför även en högre förändringstakt vilket resulterar i att det 

kommer bli allt vanligare att vi kommer att behöva ställa om och lära nytt under ett arbetsliv. 

 

Diagram 71: Andel personer sysselsatta inom näringslivet i Kronobergs län med en eftergymnasial utbildning på minst tre år, 
dagbefolkning 30–34 å och, 60–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Ett sätt att beskriva den pågående förändringen på arbetsmarknaden är att se till hur kunskapsflödena 

inom det privata näringslivet ser ut. I diagrammet ovan ser vi hur stor andel av de sysselsatta mellan 

60–64 år som har en eftergymnasial utbildning och hur stor andel i gruppen mellan 30–34 år som har 

det. Kvoten mellan grupperna är ett slags omvandlingsmått, då de mellan 30–34 år är den grupp som 

ersätter de kunskaper som försvinner ut ur företaget. Om kvoten är hög innebär det att personerna 

som förväntas att lämna företaget inom fem år i hög grad ersätts med eftergymnasial kompetens, 

vilket innebär en tilltagande kunskapsökning.  

I länet som helhet framkommer att omvandlingskvoten ligger på 1,7, vilket innebär att det sker en 

relativt kraftig kunskapsökning inom det regionala näringslivet. Detta beror delvis på att det pågår en 

förskjutning, sett till inom vilken bransch man arbetar, från industri- till tjänstesektorn. Men det beror 

även på att det sker en intern kunskapsökning inom tillverkningsindustrin. Även för industrisektorn i 

länet ligger omvandlingskvoten på 1,7; mer än var fjärde person mellan 30–34 år och som arbetar inom 

sektorn har idag en eftergymnasial utbildning. 
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Omvandlingskvoten varierar stort mellan de olika kommunerna. Som högst är den i Älmhults kommun 

där den ligger på 2,5 och där mer än hälften 30–34 åringarna som har ett arbete i näringslivet har en 

eftergymnasial utbildning. Omvandlingskvoten är även hög i Markaryd- och Ljungby kommun, vilket 

indikerar att tillverkningsindustrierna, som är de dominerande arbetsplatserna i de båda kommunerna, 

genomgår en kunskapsförflyttning. I Växjö är omvandlingstrycket inte lika högt, bland annat med 

anledning av att en relativt hög andel av 60–64 åringarna har en eftergymnasial utbildning, vilket 

indikerar att kunskapsintensiteten i kommunens näringsliv under längre tid varit relativt hög. Andelen 

30–34 åringar i kommunens näringsliv är den näst högsta i länet och ligger på 40 procent. 

Omvandlingstrycket inom regionens arbetsmarknad är intressant att studera för att få en uppfattning 

om hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut när arbetslivet blir mer kunskapsintensivt och 

teknikdrivet. Under senare år har debatten om digitalisering och teknikutveckling tenderat att handla 

om vilka jobb som riskerar att försvinna som en följd av en ökad digitalisering. Men samtidigt som jobb 

försvinner som en följd av teknikutveckling växer nya fram. Sedan 1990-talet har exempelvis 

hundratusentals arbeten skapats inom IT-sektorn. Dilemmat är dock att det är svårt, oftast omöjligt, 

att förutsäga vilka de nya jobben blir. Det är betydligt enklare att konstatera att en viss typ av arbeten 

löper risk att försvinna. 

De flesta rapporter pekar på att jobb med stort inslag av rutinbaserade uppgifter riskerar att försvinna 

som en följd av ökad digitalisering. Detta gäller både för den varuproducerande sektorn och för 

tjänstesektorn. Med uppkopplade produkter och komponenter ökar potentialen att automatisera olika 

processer inom industrin. Självkörande fordon kan bidra till att logistiksektorn omvandlas i grunden 

och så vidare. Ur ett regionalt perspektiv är det intressanta i sammanhanget att försöka bedöma 1) om 

regionen har ett högt beroende av jobb som med hög sannolikhet kan komma att automatiseras, 2) 

vilken potential regionen har att ställa om och skapa nya jobb som följd av teknikutvecklingen. 

För närvarande är området om hur olika regioner kan påverkas av teknikutvecklingen inte särskilt 

utforskat. Det finns dock en del rapporter som berör ämnet. I rapporten Strukturomvandling och 

automatisering – Konsekvenser på regionala arbetsmarknader försöker författarna att ge en 

övergripande bild av hur beroende de olika regionerna är av arbeten som med hög sannolikhet 

kommer att kunna automatiseras i framtiden. En viktig notering i sammanhanget är att rapporten inte 

uttalar sig om hur många jobb som kan försvinna. Utan det den identifierar är hur stor del av 

arbetsstyrkan som är anställda i yrken med en hög sannolikhet för automatisering. Siffrorna ska således 

tolkas som arbetsuppgifter som ett yrke idag innehåller och som kan komma att automatiseras. Med 

andra ord behöver arbeten inte försvinna, utan de kan komma att förändras. Däremot kan moment i 

de yrken som idag finns komma att automatiseras.  

I rapporten framkommer att ungefär 40 procent av jobben i Sverige har en hög 

automatiseringspotential. Det framkommer även att det finns stora regionala skillnader; i exempelvis 

Ljungby arbetsmarknad är det drygt 50 procent av jobben som har hög automatiseringspotential, i 

Stockholm är nivån under 40 procent. När författarna grupperar de olika arbetsmarknadsregioner 

framkommer att de exportinriktade har den högsta andelen jobb med hög automatiseringspotential. 

Detta innebär att Kronobergs län, som har en hög andel exportberoende jobb inom industrin, med stor 

sannolikhet kommer vara ett av de län som påverkas mest av den framtida digitaliseringen. Detta 

medför stora krav på omställningsförmåga både för individer och branscher. 

I denna rapport har vi valt att inte göra något djupare nedslag när det gäller framtida bristutbildningar. 

För en detaljerad genomgång av detta hänvisar vi till den kompetensrapport Region Kronoberg tar 

fram varje år där utbud och efterfrågan för en mängd olika utbildningar bedöms på lång sikt. I detta 

514



171 
 

avsnitt har vi istället valt att ge en övergripande bild av vilka yrken- och utbildningar det kan uppstå en 

brist på inom en tioårsperiod.  

För trots att det sker en kunskapsökning på den regionala arbetsmarknaden förväntas störst brist att, 

i faktiska tal, råda på gymnasialt utbildade personer. Exempelvis visar prognoserna på att det kommer 

att råda en stor brist på personer med en; gymnasial vårdutbildning, gymnasial industriutbildning, 

gymnasial fordonsutbildning, gymnasial byggutbildning och så vidare. Med andra ord är det inte endast 

långa utbildningar som det förväntas stor efterfrågan på, utan även på gymnasiala yrkesutbildningar. 

Det största överskottet förväntas på personer med endast förgymnasial utbildning eller personer med 

en högskoleförberedande utbildning. På eftergymnasial nivå förväntas det råda en omfattande brist 

på bland annat lärare, detta som en följd av att antalet invånare fortsatt förväntas att öka. På den 

privata sidan, när det gäller eftergymnasiala kompetenser, finns det risk för att det kommer att råda 

brist på tekniskt utbildad personal, exempelvis civilingenjörer. Denna brist kan bli påtaglig för länet 

givet den omställningsperiod tillverkningssektorn är inne i. 

Källor för kapitlet 
Arbetsförmedlingen. 2013. Insatser för förhindra långvarig arbetslöshet. 

URL:http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Varverksamhet/Rapporter/Aterrapportering/6-14-

2013-Insatser-for-att-forhindralangvarig-arbetsloshet.html 

Arbetsförmedlingen, 2007. Hur fungerar arbetsmarknaden – och vad kan arbetsmarknadspolitiken 

bidra med?? URL: 

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880001574/ura07_2.pdf 

Kvinnors arbetsmiljö – Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. URL: 

http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2012_11.pdf 

Framtidskommissionens slutrapport: Svenska framtidsutmaningar. URL: 

http://www.regeringen.se/download/9cde7be8.pdf?major=1&minor=213306&cn=attachmentPublD

uplicator_0_attachment 

Framtidskommissionen. 2012. Somalier på arbetsmarknaden – Har Sverige något att lära?. URL: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/90/93/3bb29614.pdf 

Globaliseringsrådet, 2008. Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet. URL: 

http://beta.regeringen.se/contentassets/e68fe520cbe94e908b3f32a1b84b36c9/globalisering-

arbetskraftens-rorlighet-och-produktivitet 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 2011. Utrikes föddas etablering på 

arbetsmarknaden. 2012. URL: http://www.ifau.se/Press/Aktuellt-i-debatten/Utrikes-foddas-eta-

paarbetsmarknaden-/ 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 2011. Sociala kontakter och 

ungdomars inträde på arbetsmarknaden. URL: 

http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2011/Socialakont akter-och-ungdomars-

intrade-pa-arbetsmarknaden/ 

Långtidsutredningen. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. URL: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/67/80/4e37a363.pdf 

SOU 2009:64, Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? URL: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/94/34/1994d30d.pdf 

515

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Varverksamhet/Rapporter/Aterrapportering/6-14-2013-Insatser-for-att-forhindralangvarig-arbetsloshet.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Varverksamhet/Rapporter/Aterrapportering/6-14-2013-Insatser-for-att-forhindralangvarig-arbetsloshet.html
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880001574/ura07_2.pdf
http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2012_11.pdf
http://www.regeringen.se/download/9cde7be8.pdf?major=1&minor=213306&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://www.regeringen.se/download/9cde7be8.pdf?major=1&minor=213306&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/90/93/3bb29614.pdf
http://beta.regeringen.se/contentassets/e68fe520cbe94e908b3f32a1b84b36c9/globalisering-arbetskraftens-rorlighet-och-produktivitet
http://beta.regeringen.se/contentassets/e68fe520cbe94e908b3f32a1b84b36c9/globalisering-arbetskraftens-rorlighet-och-produktivitet
http://www.ifau.se/Press/Aktuellt-i-debatten/Utrikes-foddas-eta-paarbetsmarknaden-/
http://www.ifau.se/Press/Aktuellt-i-debatten/Utrikes-foddas-eta-paarbetsmarknaden-/
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2011/Socialakont%20akter-och-ungdomars-intrade-pa-arbetsmarknaden/
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2011/Socialakont%20akter-och-ungdomars-intrade-pa-arbetsmarknaden/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/67/80/4e37a363.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/94/34/1994d30d.pdf


172 
 

SOU 2010:04, 2013. Vid arbetslivets gränser – Sysselsättning, matchning, barriärer 1974-2010. URL: 

http://www.psfu.se/uploads/files/12_vid_arbetslivets_granser.pdf 

Statistiska Centralbyrån, 2005. En rörlig arbetsmarknad – dynamiken bland 

jobb, individer och företag. URL: http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/_dokument/En-

rorligarbetsmarknad---dynamiken-bland-jobb-individer-och-foretag.pdf 

Tillväxtanalys. 2010. Regionernas arbetskraftsförsörjning. URL: 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89029af/1349864 

021466/Rapport_2010_06.pdf 

Tillväxtanalys. 2013. Strategier för regional kompetensförsörjning. URL: 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.45d86d3a13d25eeb0f9344/1363100 

462043/Rapport+2013_03.pdf 

TCO, 2014. Regionernas arbetsmarknad 2011-2030. URL: 

http://www.tco.se/Aktuellt/Publikationer/2014/Regionernas-arbetsmarknad2011-2030/ 

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, 2014. Utrikes födda på arbetsmarknaden. 

URL: 

http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Statistik/Arbetsmarknad/2014/Utrikes_fodda_pa_

arbetsmarknaden.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

516

http://www.psfu.se/uploads/files/12_vid_arbetslivets_granser.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/_dokument/En-rorligarbetsmarknad---dynamiken-bland-jobb-individer-och-foretag.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/_dokument/En-rorligarbetsmarknad---dynamiken-bland-jobb-individer-och-foretag.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89029af/1349864%20021466/Rapport_2010_06.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89029af/1349864%20021466/Rapport_2010_06.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.45d86d3a13d25eeb0f9344/1363100%20462043/Rapport+2013_03.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.45d86d3a13d25eeb0f9344/1363100%20462043/Rapport+2013_03.pdf
http://www.tco.se/Aktuellt/Publikationer/2014/Regionernas-arbetsmarknad2011-2030/
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Statistik/Arbetsmarknad/2014/Utrikes_fodda_pa_arbetsmarknaden.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Statistik/Arbetsmarknad/2014/Utrikes_fodda_pa_arbetsmarknaden.pdf


173 
 

Folkhälsa och socioekonomi 
I SOM-institutets undersökningar uppger omkring 90 procent av den svenska befolkningen att hälsa är 

mycket viktigt och är därmed en av de högst värderade aspekterna av livet. En god hälsa är inte bara 

viktigt i sig utan även en viktig förutsättning och resurs för att kunna göra det en vill i livet, exempelvis 

att utbilda sig, arbeta och försörja sig och att delta i samhället i stort.  

Utgångspunkten för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverka hälsoklyftorna inom en generation. Detta 

innebär att även om folkhälsan i Sverige generellt sett är god, och har utvecklats positivt för 

befolkningen som helhet, så finns det en ojämlik hälsa mellan olika grupper i samhället som behöver 

uppmärksammas och motverkas. Den enskildes hälsa påverkas av många olika faktorer vilka brukar 

benämnas som hälsans bestämningsfaktorer. Som modell 3 illustrerar ligger inte ansvaret enbart på 

individen utan även inom politikområden och aktörer som ansvarar för barns uppväxt, skola, 

arbetsmarknad, livsmedel, miljö, bostäder och så vidare. Den ojämlika hälsan beror till stor del på 

människors olika socioekonomiska förhållanden och sociala position och går därmed att påverka. Det 

är ett av skälen till att Sverige (och övriga skandinaviska länder) lagt ett stort folkhälsoansvar på 

kommunerna. Här finns det möjlighet att utveckla och implementera insatser inom alla de områden 

som är relevanta för att förbättra folkhälsan och minska ojämlikhet i hälsa.  

 

Modell 3: Faktorer som påverkar hälsan. Figur hämtad ur Folkhälsopolitisk rapport 2010. Källa: G.Dahlgren och 
M.Whitehead. 

Sambandet mellan människors hälsa och den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbara 

utvecklingen är av stor betydelse. Folkhälsa beskrivs ofta som en del av den sociala hållbarheten, men 

hälsans bestämningsfaktorer finns inom samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling. Ur ett regionalt 

utvecklingsperspektiv påverkar folkhälsan tillväxten, till exempel genom ökad produktivitet, och kan 
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även betraktas som en del av humankapitalet. I detta kapitel presenteras folkhälsoläget i Kronobergs 

län utifrån medellivslängd, självskattad hälsa, levnadsvanor och tillit till andra. Statistiken är 

huvudsakligen hämtad från de regionala enkätundersökningar Hälsa på lika villkor och Barns och 

ungdomars hälsa och levnadsvanor.   

Medellivslängd 
Medellivslängden används ofta för att på ett övergripande sätt sammanfatta befolkningens hälsoläge. 

I Sverige fortsätter den återstående medellivslängden beräknat vid födelsen att öka för både män och 

kvinnor. Även om Sverige internationellt sett har en hög medellivslängd har ökningen i Sverige på 

senare år varit relativt svag jämfört med flera andra länder i Europa. Skillnaden i medellivslängd mellan 

de svenska länen har sedan 1950-talet varit relativt stabil. Generellt sett är det södra Sverige som över 

tid haft högst medellivslängd, främst Kronoberg och Halland, och län i norra Sverige som har haft lägst. 

Bidraget till ökningen förklaras sedan flera decennier främst av minskad dödlighet i medel- och 

pensionsåldern. Statistiska centralbyrån (SCB) beskriver att ett relativt stort bidrag till en högre 

medellivslängd i Kronoberg jämfört med riket har bland annat påverkats av en lägre dödlighet orsakad 

av tumörer, psykiska sjukdomar och sjukdomar i nervsystemet (perioden 2011-2015), medan bidraget 

från cirkulationsorganens sjukdomar i Kronoberg bedömdes vara nära noll. 

 

Diagram 72: Förväntad medellivsläng vid födseln, män och kvinnor i Kronobergs län. Källa: SCB:s befolkningsdata 

Medellivslängden mellan svenska kommuner varierar, så också mellan kommunerna i Kronobergs län. 

I små kommuner med få invånare kan medellivslängden variera mycket över tid och jämförelser ska i 

dessa fall göras med försiktighet. Femårsmedelvärdet för kvinnor i Kronoberg åren 1993-2002 visar att 

skillnaderna i år mellan den kommun i länet med högst medellivslängd (Älmhult) och den med lägst 

(Lessebo) var 1,4 år, motsvarande siffra för åren 2012–2016 var 0,8 år (Markaryd högst och Lessebo 

lägst). Antal år som skiljde för männen mellan högst (Växjö) och lägst (Lessebo) åren 1993-2002 var 1,1 

år. Motsvarade skillnad för åren 2012-2016 var 1,8 år (högst Älmhult och lägst Lessebo). Det finns 
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skillnader i medellivslängd mellan olika grupper i samhället, exempelvis utifrån kön och 

utbildningsnivå. Folkhälsomyndigheten beskriver att år 2016 var skillnaden i återstående 

medellivslängd vid 30 års ålder större mellan personer med förgymnasial och eftergymnasial 

utbildningsnivå (6,2 år) än mellan könen . Resultat från SCB visar att både kvinnor och män i Kronoberg 

med förgymnasial alternativt gymnasial utbildning hade en signifikant högre medellivslängd än riket 

(åren 2011-2015). För kvinnor med eftergymnasial utbildning i länet fanns en signifikant lägre 

medellivslängd än i riket och för män i länet med eftergymnasial utbildning inte fanns någon signifikant 

skillnad i jämförelse med riket. 

Självskattad hälsa 
Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett mått som visar hur människor uppfattar sin egen hälsa. Hur 

människor skattar sin hälsa antas även påverka personens framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt. 

Människor som upplever sig ha en dålig hälsa kan ha större risk att drabbas av sjukdomar i framtiden, 

jämfört med människor som upplever sig ha en god hälsa. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har 

i flera studier visat sig kunna förutsäga dödlighet och är därför ett mått av central betydelse för att 

följa hälsoutvecklingen i olika grupper över tid. 

Folkhälsomyndigheten nationella data för 2016 visar att 73 procent av den vuxna befolkningen (16-84 

år) anser sig ha en god eller mycket god hälsa. Hur en upplever sin hälsa skiljer sig dock åt mellan olika 

grupper i befolkningen, bland annat utifrån kön, ålder och utbildningsnivå. Andra grupper som lyfts 

fram, och som av olika skäl har sämre förutsättningar för en god hälsa, är personer med 

funktionsnedsättning, HBT-personer , migranter och nationella minoriteter.  

I Kronobergs län var det vid den senaste undersökningen (2014) 74 procent i den vuxna befolkningen 

(16-84 år) som hade en god eller mycket god hälsa. Den självskattade hälsan är något högre bland män 

än kvinnor i samtliga åldersgrupper (diagram 73). Den är även högre, både bland kvinnor och män, i de 

yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre åldersgrupperna. Sett över tid har den självskattade 

hälsan haft en positiv utveckling i alla åldersgrupperna.   

 

Diagram 73: Självskattat allmänt hälsotillstånd, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs 
län. 
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I länet finns det även socioekonomiska och geografiska skillnader i självskattad hälsa. Bland personer 

med eftergymnasial utbildning uppgav 83 procent att deras allmänna hälsotillstånd var bra eller 

mycket bra, jämfört med 75 procent bland personer med gymnasial utbildning. I gruppen med 

förgymnasial utbildning var andel lägst, 64 procent. Inom Kronobergs län skiljer sig den självskattade 

hälsan åt mellan kommunerna, omkring tio procentenheter mellan kommunerna med högst respektive 

lägst andel som har en bra eller mycket bra hälsa, både bland kvinnor (Växjö 74,7 % resp. Lessebo 65,4 

%) och män (Växjö 80,1 % resp. Lessebo 69,4 %).  

För barn och ungdomar i länet finns det skillnader i självskattad hälsa utifrån kön och ålder (diagram 

74). Skillnaden mellan flickor och pojkar kommer först i årskurs 8 och är som störst bland 

gymnasieleverna, omkring 80 procent av flickorna och 90 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs 2 

har en bra eller mycket bra hälsa. Skillnaderna mellan årskurserna är tydligare bland flickorna än 

pojkarna. Förändringar över tid ses främst bland gymnasieeleverna (både flickor och pojkar) samt 

flickor i högstadiet, för dessa grupper har utvecklingen varit negativ. 

 

Diagram 74: GHQ-12, cut off 3, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs län 

Tidigare studier har visat att ungdomar som uppger att de har en dålig hälsa även säger sig ha ett 

lägre allmänt välbefinnande, sämre skolprestationer och större svårigheter att få vänner, jämfört 

med de ungdomar som rapporterar en god hälsa. 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp som inkluderar såväl allvarlig psykisk sjukdom till att ha 

lättare besvär av oro och ångest. Psykisk ohälsa räknas som ett av de stora folkhälsoproblemen och är 

en av de vanligaste anledningarna till att en upplever sitt hälsotillstånd som dåligt. Då även lättare 

besvär kan påverka livskvaliteten negativt är dessa viktiga att uppmärksamma. Generellt sett upplever 

kvinnor psykiska besvär i högre utsträckning än män. Detta behöver dock inte innebära att kvinnors 

ohälsa är större än mäns utan att yttringarna för psykisk ohälsa ser olika ut. Psykisk ohälsa hos män tar 

sig inte sällan uttryck i form av våld och missbruk, framför allt en ökad konsumtion av alkohol, vilket 

troligen bidrar till en underrapportering av mäns psykiska ohälsa. I den här rapporten presenteras 

psykisk ohälsa utifrån olika självskattade mått.   
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För den vuxna befolkningen (16-84 år) i Kronoberg upplever kvinnor på flera sätt en sämre psykisk 

hälsa än män. Detta är särskilt framträdande för psykosomatiska besvär som ängslan, oro eller ångest, 

sömnsvårigheter och stress. Kvinnorna i länet upplever även mer av dessa besvär jämfört med riket 

som helhet. Skillnader utifrån den socioekonomisk position (här utbildningsnivå) är mer framträdande 

bland kvinnor än män. Kvinnor med kortare utbildning (förgymnasial och gymnasial) upplever i högre 

utsträckning dessa besvär än kvinnor med längre utbildning (eftergymnasial).  

Sett över tid har ett nedsatt psykiskt välbefinnande (här mätt enligt GHQ-12) minskat bland 

Kronobergarna generellt sett. Från 15,7 till 11 procent bland männen och 20 till 17 procent bland 

kvinnorna. Jämfört med riket är det för både män och kvinnor i Kronobergs län en något lägre andel 

med nedsatt psykiskt välbefinnande.  

Trots en positiv utveckling finns det identifierade skillnader utifrån faktorer som kön, ålder och 

geografi. Kvinnor upplever i högre grad ett nedsatt psykiskt välbefinnande än män i samtliga 

åldersgrupper, även om könsskillnaderna minskar i de äldre åldersgrupperna (diagram x). Mest 

utmärkande är unga kvinnor i åldern 16-29 år, där det är en tredjedel som har ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande, jämfört med 14 procent av männen i samma åldersgrupp. 

 

Diagram 75: GHQ-12, cut off 3, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs län 

Det finns även geografiska skillnader i länet. För män med ett nedsatt psykiskt välbefinnande än andel 

som lägst i Ljungby (8,8 %) och som högst i Tingsryd (15,5 %). För kvinnor är andel lägst i Ljungby (13,2 

%) och som högst i Växjö (19,9 %).  

Enligt NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) så kan självmord 

idag betraktas som ett folkhälsoproblem. Under flera decennier har självmorden minskat långsamt 

men under de senaste åren har denna trend avstannat. Det är viktigt med ett suicidpreventivt arbete 

för att självmordsnära personer ska upptäckas i tid. I Kronobergs län var det vid den senaste 

folkhälsoundersökningen (2014) drygt 4 procent som någon gång under de senaste 12 månaderna 
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kommit i den situationen av de övervägt, en eller flera gånger, att ta sitt liv. Andelen var högre bland 

kvinnor (5,5 %) än män (3,5 %) och en högre bland de yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre. 

Åtta procent i åldersgruppen 16-29 år jämfört med 2,3 procent i åldersgruppen 65-84 år.  

Även för barn och ungdomar i länet undersöks den psykiska hälsan utifrån liknande indikatorer som 

för den vuxna befolkningen. För psykosomatiska symtom, som huvudvärk, stress, att känna sig 

nere/ledsen och att känna sig orolig/nervös följer ett generellt mönster där symtomen är vanligare 

bland äldre jämfört med yngre barn/ungdomar och vanligare bland flickor jämfört med pojkar. För de 

flesta symtomen blir könsskillnaderna tydliga från och med årskurs 8. För ovanstående beskrivna 

symtom finns inga tydliga mönster huruvida den psykiska ohälsan har ökat eller minskat i länet. 

Utvecklingen har sett olika ut för de olika årskurserna och för flickor respektive pojkar.  

De flesta barn och ungdomar i Kronoberg trivs och känner sig trygga i skolan. Däremot är det vanligt 

att uppleva stress kopplat till skolarbetet, framför allt bland de äldre ungdomarna (diagram 76). Även 

för skolstress finns det är stora skillnader mellan flickor och pojkar. Bland gymnasieeleverna var de 67 

procent av flickorna som upplevde skolstress, jämfört med 34 procent av pojkarna i samma årskurs. 

Sett över tid har skolstressen minskat för pojkar i årkurs 5 och 8 och för flickorna har det skett en viss 

ökning i båda de äldre årskurserna. 

 

Diagram 76: Stress inför skolarbetet, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i 
Kronobergs läns 2015 

Även om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i Kronobergs län inte är helt 

tydlig har det på nationell nivå konstaterats en ökning av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. 

Folkhälsomyndigheten har sedan 2016 i uppdrag att undersöka tänkbara orsaker till denna ökning. 

Brister i skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden har lyfts fram som två tänkbara 

orsaker. Genom att stärka barns och ungas skolresultat ges de bättre framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden och förutsättningar för en god hälsa. 
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Levnadsvanor 
Hälsosamma levnadsvanor ökar förutsättningarna för en god hälsa och minskad sjuklighet.  

Utvecklingen av övervikt och fetma samt sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom (kranskärlssjukdom 

och stroke), diabetes typ 2 och cancer påverkas av levnadsvanor. Med levnadsvanor avses fysisk 

aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkoholbruk. Generellt sett finns det skillnader i levnadsvanor och 

sjuklighet utifrån socioekonomiska faktorer (mätt i utbildningsnivå), kön och ålder. Skillnader i 

levnadsvanor har också uppmärksammats hos personer som har respektive inte har en 

funktionsnedsättning. På nationell nivå har fem procent av kvinnorna och 13 procent av männen fler 

än två ohälsosamma levnadsvanor. 

För kvinnor i Kronoberg är fysisk inaktivitet den vanligaste ohälsosamma levnadsvanan i alla 

åldersgrupper (diagram 77), drygt 30 procent. De äldre kvinnorna var fysiskt inaktiva i högre 

utsträckning än de yngre. För män är fysiskt inaktivitet den vanligaste ohälsosamma levnadsvanan i de 

äldre åldersgrupperna och en låg konsumtion av frukt och grönt den vanligaste i de yngre 

åldersgrupperna. Andelen vuxna med övervikt var (2014) 44 procent bland männen och 31 procent 

bland kvinnor. För fetma var motsvarande 13 procent bland männen och 14 procent bland kvinnorna.   

 

Även bland barn och ungdomar i länet är det en låg andel som kommer upp i de rekommenderade 

nivåerna för fysik aktivitet. Vid senaste undersökningen av barns och ungdomars hälsa och 

levnadsvanor (2015) var pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor i samtliga årskurser. För flickorna var det 

mellan 5-10 procent i de olika årskurserna som kom upp till den rekommenderade nivån för fysisk 

aktivitet, för pojkarna var motsvarande 14-20 procent. Vad gäller tobakskonsumtion var det endast ett 

fåtal som rökte eller snusade i de lägre årskurserna. Bland pojkarna på gymnasiet var det elva procent 

som rökte 21 procent som snusade. Bland flickorna i samma årskurs var det tio procent som rökte och 

tre procent som snusade. Både bland pojkar och flickor var det en mindre andel som rökte eller 

snusade jämfört med tidigare undersökningsår. Det har även varit en positiv utveckling av 

alkoholkonsumtion, då en ökad andel ungdomar, i alla undersökta årskurser, uppgav att de aldrig 

druckit alkohol. För barn och ungdomar i länet har det varit en ojämn utveckling av övervikt och fetma 

över tid (diagram 78). Den tydligaste ökningen av övervikt/fetma ses hos pojkar i årskurs 5 och 

gymnasiets årskurs 2. 
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Ett förebyggande arbete riktat mot ohälsosamma levnadsvanor bör vara såväl befolkningsinriktat som 

individinriktat. Det befolkningsinriktade arbetet handlar om att ge förutsättningar för befolkningen att 

göra hälsosamma val och det individinriktade om att stödja enskilda individer som har behov av att 

förändra sina levnadsvanor. I det individinriktade arbetet har hälso- och sjukvården en betydande 

potential att främja goda levnadsvanor, eftersom en hög andel av befolkningen årligen har kontakt 

med hälso- och sjukvården, främst primärvården. Av de 127 800 personer 18 eller äldre som år 2016 

besökte hälso- och sjukvården i Kronoberg tillfrågades 36 procent (46 008 personer) om sina 

tobaksvanor, 20 procent (25 560 personer) om alkoholvanor, 21 procent (26 838 personer) om fysisk 

aktivitet och elva procent (14 058 personer) om matvanor. Sett i förhållande till andelen vuxna med 

ohälsosamma levnadsvanor i befolkningen så borde andelen som tillfrågas vara högre. 

Tillit 
Det sociala kapitalet påverkar människors upplevelser av trygghet, hälsa och välmående och är därmed 

en betydelsefull aspekt ur ett tillväxtperspektiv. Ett samhälle med ett högt socialt kapital kan beskrivas 

som ett samhälle där människor litar på varandra, och på samhällets institutioner. Att människor 

upplever samhällsinstitutionerna som rättvisa, trovärdiga och effektiva anses även vara ekonomiskt 

lönsamt såtillvida att transaktionskostnaderna i samhället minskar.  

Tillit mellan människor baseras på ömsesidiga förtroenden och kan förstås på flera sätt. Det som brukar 

benämnas generell tillit handlar om en allmän uppfattning om att det går att lita på andra människor, 

även de som vi inte känner personligen. I forskningssammanhang lyfts även partikulär tillit, vilket 

inrymmer tillit till personer som individen har i sin närhet, som exempelvis familjemedlemmar, vänner 

och bekanta. Den statistik som presenteras nedan ska i första hand tolkas som ett mått på generell 

tillit.  

För den vuxna befolkningen (16-84 år) i Kronoberg har graden av tillit till andra varit stabil mellan åren 

2004-2014. Jämfört med riket så är det färre i Kronoberg som anger att de har svårt att lita på andra, 

23 procent jämfört med 28 procent i riket som helhet. Det finns däremot tydliga skillnader i länet 

utifrån faktorer som ålder, geografi och utbildningsnivå. Sett över tid så har tilliten systematiskt varit 

lägre bland unga vuxna (16-29 år) jämfört med äldre åldersgrupper, omkring 60 procent jämfört med 

Diagram 78: Andel med övervikt eller fetma, utifrån kön och årskurs. Källa: Barns och ungdomars hälsa och 
levnadsvanor i Kronobergs läns 2015 
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80 procent (diagram 79). Tilliten är som högst i den äldsta åldersgruppen. Det finns ingen större skillnad 

mellan kvinnor och män i någon av åldersgrupperna.  

 

Diagram 79: Tillit till andra, utveckling över tid, åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs län 

Inom länet finns det skillnader i tillit till andra mellan kommunerna. Totalt sett är tilliten lägst i 

Uppvidinge kommun (68,7 %) och högst i Ljungby kommun (78,9 %). Vad gäller skillnader i tillit utifrån 

en socioekonomisk indelning så finns det en tydlig skillnad, framför allt vid en jämförelse mellan 

personer med en eftergymnasial utbildning och personer med en gymnasial eller förgymnasial 

utbildning (diagram 80). För både kvinnor och män med en eftergymnasial utbildning är det över 80 

procent som har en generell tillit. Personer som anser att de i allmänhet kan lita på de flesta människor 

anger även i högre grad att de har en god eller mycket god hälsa jämfört med de som inte litar på 

andra, 77 respektive 67,3 procent. 
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Diagram 80: Tillit till andra, utifrån kön och utbildningsnivå, åldersgrupp 30-64 år. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, 
Kronobergs län 

Flera andra studier har påvisat att en låg nivå av tillit i samhället hänger samman med en ökad risk för 

ohälsa. Omvänt så har höga nivåer av tillit visat på ett samband med upplevd möjlighet att kunna ta 

kontroll över sitt liv och en högre grad av optimism inför framtiden. Tillit kan därför betraktas som en 

viktig tillgång som har positiva effekter för såväl individer som samhället i stort.  

För barn och ungdomar i länet mäts tillit utifrån graden av tillit till vuxna. Sedan 2003 har det varit en 

negativ utveckling i länet såtillvida att andelen som anger att det finns många vuxna som de litar på 

har sjunkit (diagram 81). Det finns även tydliga skillnader utifrån ålder och kön. Tilliten till vuxna är 

lägre bland flickor än pojkar. Gymnasieungdomar har även en lägre tillit till vuxna jämfört med de yngre 

årskurserna. Endast en tredjedel av flickorna i gymnasiets årskurs 2 uppger att de har flera vuxna som 

de litar på. 
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Diagram 81: Tillit till vuxna, utifrån kön och årskurs. Källa: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs läns 
2015 

Det finns olika förståelser om huruvida den mellanmänskliga tilliten grundläggs redan tidigt i livet för 

att sedan vara förhållandevis bestående livet ut, eller om graden av tillit kan skapas, och raseras, 

genom hela uppväxten när unga möter samhällets institutioner. Oavsett vilket måste den minskade 

mellanmänskliga tilliten som uppmärksammats bland unga ses som oroväckande. Hösten 2017 

initierades därför en fördjupningsstudie i Kronobergs län om gymnasieungdomars tillit till vuxna. 

Studien syftar till att få en bredare förståelse för hur unga själva uppfattar tillitsbegreppet, vilka vuxna 

de syftar på när de svarar på frågor kring tillit och vad som kan göras för att stärka ungas tillit till vuxna. 

Studien presenterades under hösten 2018 och finns att läsa på Region Kronobergs hemsida. 

Ohälsotal och inkomster 
I detta avsnitt studerar vi de socioekonomiska förhållandena i Kronobergs län sett till ohälsa i 

arbetslivet, lönenivåer samt boende. Samtliga dessa tre faktorer hänger samman och är därför 

relevanta att presentera i relation till varandra. Ohälsotalet och löneläget har även en stark korrelation 

med sysselsättningsgraden i en geografi. Utfallet i detta avsnitt ska således läsas i ljuset av vad som 

framkom i kapitlet om arbetsmarknaden i de olika geografierna.  

Ohälsotalet  

Ohälsotalet9 har vissa brister då det endast fångar upp ohälsa som är direkt kopplad till frånvaro från 

arbetsmarknaden. Med andra ord inrymmer inte talet ohälsa som inte resulterar i sjukskrivning. 

Personer som arbetar men mår dåligt är således exkluderade. Därför är det viktigt att komplettera 

måttet med den självskattade hälsan, som presenterades tidigare i detta kapitel. 

                                                           
9 Täljaren består av antalet summerade nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, sjukersättning, 
aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning under året. Nämnaren är befolkningen i åldern 20-64 år 

527



184 
 

 

Diagram 82: Ohälsotalet, 20–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Ohälsotalet i Kronobergs län ligger på, för kvinnor och män, 29,1 dagar per år och invånare i arbetsför 

ålder. Detta är något över riksgenomsnittet som ligger på 28,1 dagar. Jämfört med övriga regioner har 

länet det sjätte lägsta ohälsotalet i riket. Skillnaderna i ohälsotalet mellan regionerna är betydande. I 

Västernorrlands län, där talet är som högst, har den genomsnittlige invånaren i arbetsför ålder 13,9 

fler ohälsodagar jämfört med en invånare i Stockholms län. Den geografiska komponenten har således 

mycket stor betydelse när vi ser till detta mått.  En annan stor skillnad är den mellan kvinnor och män. 

I riket är ohälsotalet för män 22,2 och för kvinnor 34,2, en skillnad på tio dagar om året. I Kronobergs 

län uppgår könsdifferensen till 14,1 dagar per år, vilket är den elfte högsta differensen i riket. 

Under senare år är det den psykiska ohälsan som bidragit till att ohälsotalet och sjukskrivningarna har 

ökat, särskilt tydligt är detta för kvinnor. Det finns inga entydiga svar på varför kvinnor har högre 

ohälsotal än män. I promemorian ”Kvinnor trots allt sjukast” utgiven 2010 av Försäkringskassan anges 

att skillnaderna mellan könens ohälsotal i låg utsträckning kan förklaras med biologiska skillnader 

mellan könen och att det inte finns någon entydig förklaring till skillnaderna.  

I PM:et anges dock att tidigare studier pekar på att skillnaderna i ohälsotal mellan könen kan förklaras 

av ej jämställda förhållanden i samhället, det vill säga generella mönster på arbetsmarknaden – som 

att kvinnor generellt sett har lägre arbetspositioner än män och att arbetsmiljöer ofta är anpassade 

efter en tänkt ”normalman”. Andra bidragande faktorer som nämns är att kvinnorna oftast tar ett 

större ansvar i hemmet. Studier pekar även på att, enligt nämnda PM, arbetsmiljön inom 

kvinnodominerade branscher relativt sett blivit sämre jämfört med mansdominerade branscher inom 

den privata sektorn. 

Även inom Kronobergs län finns det betydande geografiska skillnader. I Tingsryds kommun, som har 

det högsta ohälsotalet bland regionens kommuner, uppgår talet till 36,4 dagar, vilket är 11,7 fler dagar 

om året jämfört med Älmhults kommun som har den lägsta nivån i regionen. Av kommunerna i länet 
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är det endast Älmhults- och Växjö kommun som ligger under riksgenomsnittet. Könsdifferensen, sett 

till ohälsotalet, är högre än i riket i samtliga av länets kommuner förutom i Alvesta och Växjö.  

 

Diagram 83: Ohälsotalet i Kronobergs län, efter kön (2012–2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Diagram 84: Ohälsotalet i Kronobergs län, efter utbildningsnivå (2012-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Under den senaste femårsperioden har antalet ohälsodagar i länet ökat med 2,6 dagar, vilket är mer 

än en dubbelt så stor ökning jämfört med riket ökningen i riket under samma period. Under 2012 och 

2013 hade länet ett lägre ohälsotal än riksgenomsnittet. Men sedan 2014 är det något högre än i riket. 

Framförallt beror det på att antalet ohälsodagar för kvinnor har ökat mer i Kronobergs län än i riket. 

Mellan 2012-2016 ökade antalet ohälsodagar, för kvinnorna i länet, med 3,8 dagar. Detta var en 

betydligt högre ökning än i riket där ökningen låg på 1,9 dagar. Även ohälsotalet för männen i länet 

ökade (2,6 dagar) mer än för männen i riket (1,1 dagar).  

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för ohälsotalets nivå. I Kronobergs län ligger ohälsotalet 

för personer med förgymnasial utbildning på 60,9 dagar per år, för personer med en eftergymnasial 

utbildning ligger nivån på 14,5 dagar. I relation till gymnasialt utbildade personer har gruppen 

förgymnasialt utbildade ett dubbelt så högt ohälsotal. Totalt är ohälsotalet för personer med en 

gymnasial utbildning 30,3 dagar om året. Detta innebär att ohälsotalet i länet halveras för varje steg vi 

tar i utbildningstrappan.  

Inkomster  

Inkomstnivåerna i regionerna är mer jämnt fördelade än exempelvis bruttoregionprodukten, detta 

som en följd av de transfereringar som sker inom välfärdssystemet. Men trots 

omfördelningsmekanismer finns relativt stora löneskillnader mellan landets regioner och kommuner. 

Då vi studerar medianlönen avgörs den av dels av hur många som är i arbete, dels av hur högt löneläget 

är på arbetsmarknaden. Att studera nattbefolkningens löneläge är intressant för att det är skattebasen 

i de olika länen och kommunerna.  
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Diagram 85: Medianinkomst, 20-64 år, efter kön (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I Kronobergs län är medianinkomsten, för kvinnor och män, 300 tkr om året. Detta är 5,5 tkr under 

riksgenomsnittet. I relation till övriga län har Kronoberg den elfte högsta inkomstnivån i Sverige. Som 

högst är den i Stockholms län (326 tkr) och som lägst är den i Gotlands län (283 tkr). Bland länets 

kommuner har invånarna i Älmhults kommun den högsta medianinkomsten på drygt 320 tkr, vilket är 

i nivå med Stockholms län. Mellan Älmhults kommun och Lessebo kommun, som har den lägsta 

medianinkomsten i länet, skiljer det hela 48,7 tkr om året.   

Det råder stora skillnader mellan hur mycket kvinnor och män tjänar. I riket har männen en 

medianinkomst på 337 tkr om året, vilket är 59,2 tkr mer än kvinnornas medianinkomst. I procent 

tjänar kvinnorna således 82,4 procent av vad männen gör. I Kronobergs län är könsskillnaderna större 

än i riket. Medianinkomsten för kvinnor är 267 tkr, vilket är 66,7 tkr lägre än männens som ligger på 

333,7 tkr om året. Jämfört med övriga län i riket har Kronoberg den tredje största inkomstskillnaden 

mellan kvinnor och män. Totalt tjänar kvinnorna i länet 80 procent av vad männen gör. I Jämtlands län, 

där könsskillnaderna är som minst, ligger nivån på 88 procent.  

Att kvinnor har lägre medianinkomst än män har en rad olika förklaringar. Som vi tidigare har sett är 

kvinnor överrepresenterade inom den offentliga sektorn där lönen i regel är lägre jämfört med den 

privata sektorn. Kvinnor arbetar även färre timmar än män, ofta beroende på högre sjukskrivningstal 

och ett större uttag av föräldraledighet. Det finns även i vissa fall oskäliga löneskillnader, till kvinnornas 

nackdel, mellan könen. Området är komplext och det är svårt att, särskilt med regional statistik, 
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identifiera hur stor del av löneskillnaderna som inte kan förklaras med antal arbetade timmar, meriter 

och yrkesval. Det finns även en geografisk komponent när det gäller löneskillnader mellan kvinnor och 

män. I turistintensiva län, där det är vanligare att kvinnor är företagare, är löneskillnaderna mellan 

könen mindre än i regioner med en mer traditionell branschstruktur som finns i Kronobergs- och 

Jönköpings län.  

Att branschstrukturen påverkar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män blir än tydligare när vi ser 

till kommunerna i Kronobergs län. Inkomstgapet mellan könen är som störst i länets mest 

industriintensiva kommuner. I exempelvis Markaryds kommun tjänar kvinnorna endast tre fjärdedelar 

av vad männen gör. I Växjö- och Älmhults kommuner, som har mer tjänsteinriktade arbetsmarknader, 

ligger nivån på 81-82 procent.  

 

Diagram 86: Utveckling av medianinkomst, i procent, 20-64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Medianinkomstens påverkas i hög utsträckning av hur många som är delaktiga på den regionala eller 

kommunala arbetsmarknaden. Om sysselsättningsgraden utvecklas svagt får detta även effekter på 

medianinkomsten. Detta märks för Kronobergs län när vi ser till löneutvecklingen mellan 2007-2016. 

Som vi tidigare konstaterade i rapporten har Kronobergs län haft en svag utveckling av 

sysselsättningsgraden under denna tid, vilket även gäller för medianinkomstens utveckling. Totalt har 

länet haft den svagaste löneutvecklingen av samtliga län under denna period, sett till medianinkomst 

för nattbefolkningen. För kvinnor och män ökade medianinkomsten i länet med 24,9 procent, vilket 

var under riksgenomsnittet som låg på 27,8 procent. Ingen av länets kommuner hade en högre 
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löneutveckling än riket under denna period. Som svagast var utvecklingen i Lessebo kommun (15,3 

procent) och som starkast var den i Älmhults kommun (27,2 procent).  

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för en persons inkomstnivå. I Kronobergs län är den 

disponibla inkomsten10 för en person mellan 20-64 år med endast en förgymnasial utbildning 213 tkr 

om året. För en person med en gymnasial utbildning ligger nivån på 253 tkr och för personer med 

eftergymnasial utbildning är den 284 tkr. I hushåll där förgymnasial utbildning är den högsta 

utbildningsnivån löper man större risk att hamna i en situation där den disponibla inkomsten inte 

räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. Hushåll i denna 

situation bedöms som familjer med låg inkomststandard11.  I Kronobergs län lever 8 procent av barnen 

i ett sådant hushåll. Endast 3 procent av barnen som är födda i Sverige bor i ett hushåll med låg 

inkomststandard, för barn med utländsk bakgrund uppgår andelen till 25 procent.  

Ovan är en mycket övergripande bild av den socioekonomiska situationen i länet. För en mer detaljerad 

beskrivning av socioekonomiska förhållanden i Kronobergs län och hur det ser ut på lägre geografiska 

nivåer hänvisar vi till rapporten Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering som Region 

Kronoberg genomförde under hösten 2017.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 44 Revisionsrapport granskning av 
centrumprojekt Esplanaden – yttrande
Ärendenummer KS 2018/132

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns revisorer har, med biträde från KPMG, under 2018 
genomfört en granskning av centrumprojekt Esplanaden. Revisorerna 
överlämnade rapporten till kommunstyrelsen 2018-11-22, med begäran om 
yttrande senast 2019-02-05. Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till 
yttrande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20

 KPMG:s revisionsrapport ”Granskning centruminvestering Esplanaden” 
daterad 2018-11-22

 Älmhults kommuns revisorers begäran om yttrande daterat 2018-11-22
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-12

Tekniska nämndens presidium

§ 13 Revisionsrapport gällande granskning 
av centruminvestering Esplanaden

Tekniska nämndens presidiums beslut
 Presidiet godkänner att tekniska förvaltningen utarbetar ett 

yttrande som sedan skickas vidare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Gatuchef Hanna Holm får i uppdrag att producera 
yttrande i ärendet.

 Ärendet ska presenteras som informationsärende på nämndmötet 
2019-03-26.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Revisionsrapport inkommen från KPMG med önskan om yttrande från 
tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport Granskning centruminvestering esplanaden 2018-11-22

 Ingress till KPMG-rapport 2018-11-22

_____

536



Tjänsteskrivelse2019

2019-03-20 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande avseende revisionsrapport: Granskning 
av centrumprojekt Esplanaden
Ärendenummer KS 2018/132

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns revisorer har med biträde från KPMG, under 2018 
genomfört en granskning av kommunstyrelsen och investeringsprojektet 
Esplanaden. 2018-11-22 inkom remiss om yttrande till kommunstyrelsen, med 
begäran om svar senast 2019-02-05. Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag 
till yttrande enligt nedan:
Kommunstyrelsen mottog 2018-11-22 revisionsrapport gällande granskning av 
centruminvestering Esplanaden. Granskningen omfattade även 
projektbeskrivningen ”Centrumutveckling Älmhult 2016–2019”. Granskningens 
huvudsakliga uppgift var att bedöma huruvida kommunstyrelsen haft tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll över processen. 2018-11-22 inom begäran om 
yttrande senast 2019-02-05.
Kommunstyrelsen anser att revisionen kommit fram till relevanta slutsatser där 
lärdom kan tas till kommande projekt. Dock ställer sig kommunstyrelsen 
frågande till slutsatsen kring omdisponering av investeringsmedel. 
Kommunstyrelsen anser det klokt att omfördela tilldelade resurser på ett för 
kommunen så fördelaktigt sätt som möjligt då tydligare förutsättningar finns. 
Detta anses inte ge en svagare projektstyrning och ett otydligare 
ansvarsutkrävande, dock krävs att tydliga beslutsvägar kring omdisponering 
finns.
Gällande slutsatsen att byggmötesprotokoll bör justeras av utsedd justerare ser vi 
inte detta relevant då dessa, enligt byggbranschens regelverk, AB04, skall 
undertecknas av respektive parts ombud eller av denne utsedd representant.
För att få tydligare uppföljning och kontroll uppmanas ombud att förteckna och 
dokumentera även avvisade ÄTA-arbeten (ändring- tilläggs- och 
avdragsarbeten). Vi ser positivt på införandet av teknisk nämnd som har andra 
förutsättningar att fokusera på delaktighet, projektuppföljning och kontroll.  

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20

 KPMG:s revisionsrapport ”Granskning centruminvestering Esplanaden” 
daterad 2018-11-22

 Älmhults kommuns revisorers begäran om yttrande daterat 2018-11-22

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till revisorerna i enlighet med tekniska 

förvaltningens yttrande daterat 2019-03-20. 

Maria Johansson Roland Eiman
Nämndsekreterare Kommunchef 

Beslutet skickas till
Revisorerna 
Tekniska förvaltningen
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Teknisk förvaltning
Hanna Holm 
hanna.holm@almhult.se

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande - Granskning 
centruminvestering
Ärendenummer KS 2018/132

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns revisorer, KPMG har under 2018 genomfört en granskning 
av kommunstyrelsen och investeringsprojektet Esplanaden. Granskningen har 
även omfattat projektbeskrivningen ”Centrumutveckling Älmhult 2016-2019”. 
Granskningens huvudsakliga uppgift var att bedöma huruvida kommunstyrelsen 
haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över processen. 20181126 
inkom remiss om yttrande till kommunstyrelsen vilken skulle besvarats 
20190205. Bilagt följer tekniska förvaltningens förslag på yttrande. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-20

Ärendebeskrivning
KPMGs granskning består av två delar varav den ena är centrumgruppens arbete 
enligt projektbeskrivningen ”Centrumutveckling Älmhult 2016-2019” den andra 
är investeringen Norra Esplanaden. 
Gällande centrumgruppens arbete bedömer revisorerna att projektbeskrivningen 
inte följts gällande årlig utvärdering och anser att denna är högst relevant för det 
fortsatta arbetet med centrumutvecklingen. Revisorernas rekommendation är att 
utvärderingen utförs så som det är tänkt enligt projektbeskrivning för 
centrumutveckling.

Revisorernas slutsats gällande granskning av investeringen Norra Esplanaden 
består av 5 punkter vilka är:

1. Omdisponering av investeringsmedel ger en svagare projektstyrning och 
ett otydligare ansvarsutkrävande vilket bör uppmärksammas.

2. Viktiga bygghandlingar såsom byggmötesprotokoll bör justeras av 
utsedd justerare.

3. Kommunen har ett stort investeringstryck! Begränsade interna 
utredningsresurser är därför en risk i projektstyrningsperspektiv.

4. Samtliga ÄTA bör förtecknas och dokumenteras. Även de anspråk som 
avvisas finnes ett värde i att förteckna och redovisa då vi bedömer att 
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detta ger information om hur styrning och kontroll fungerar i ett aktuellt 
projekt.

5. Politiska krav på återrapportering har varit begränsad. En kommunstyrelse 
med mycket operativ verksamhet riskerar att bli överbelastad varför vi tror att 
införande av en teknisk nämnd är rätt väg. En teknisk nämnd har helt andra 
förutsättningar att fokusera på projektuppföljning och kontroll.

Tekniska förvaltningen anser överlag att revisionen har kommit fram till 
relevanta slutsatser där lärdom kan tas till kommande projekt. Dock ställer sig 
tekniska förvaltningen sig frågande till slutsatsen gällande omdisponering av 
investeringsmedel, vi delar inte uppfattningen att det ger en svagare 
projektstyrning och ett otydligare ansvarsutkrävande, det anses istället vara 
klokt att då tydligare förutsättningar finns disponera tilldelade medel på ett 
för kommunen så klokt sätt som möjligt. Under förutsättning att tydliga 
beslutsvägar finns anser vi det inte påverka ansvarsutkrävandet. Vidare anser 
tekniska förvaltningen inte att byggmötesprotokoll även skall skrivas under 
av utsedd justerare. Enligt det regelverk som gäller för denna typen av 
byggprojekt skall byggmötesprotokoll undertecknas av respektive parts 
ombud eller av denne utsedd representant.

Förslag till yttrande
Kommunstyrelsen mottog 20181102 revisionsrapport gällande granskning av 
centruminvestering Esplanaden. Granskningen omfattade även 
projektbeskrivningen ”Centrumutveckling Älmhult 2016-2019”. Granskningens 
huvudsakliga uppgift var att bedöma huruvida kommunstyrelsen haft tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll över processen. 20181126 inom begäran om 
yttrande senast 20190205.

Kommunstyrelsen anser att revisionen kommit fram till relevanta slutsatser där 
lärdom kan tas till kommande projekt. Dock ställer sig kommunstyrelsen 
frågande till slutsatsen kring omdisponering av investeringsmedel, vi anser det 
klokt att omfördela tilldelade resurser på ett för kommunen så fördelaktigt sätt 
som möjligt då tydligare förutsättningar finns. Det anses inte ge en svagare 
projektstyrning och ett otydligare ansvarsutkrävande. Dock krävs att tydliga 
beslutsvägar kring omdisponering finns.
Gällande slutsatsen att byggmötesprotokoll bör justeras av utsedd justerare ser vi 
inte detta relevant då dem enligt byggbranschens regelverk, AB04, skall 
undertecknas av respektive parts ombud eller av denne utsedd representant.
För att få tydligare uppföljning och kontroll uppmanas ombud att förteckna och 
dokumentera även avvisade ÄTA-arbeten och vi ser positivt på införandet av 
Teknisk nämnd som har andra förutsättningar att fokusera på delaktighet, 
projektuppföljning och kontroll.  
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Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt tekniska förvaltningens 

förslag.

Hanna Holm Anders Nyberg
Gatuchef Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 45 Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning 2019
Ärendenummer KS 2019/55

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen tackar nej till deltagande i Statistiska centralbyråns 

medborgarundersökning 2019, med hänvisning till pågående visionsarbete.

 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, när 
resultatmålen är klara, redovisa möjliga uppföljningsmetoder.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning vartannat år, senast år 2017. Resultatet från 
undersökningen har legat till grund för ett antal resultatmål i kommunens 
budget. Det är möjligt för deltagande kommuner att göra jämförelser, då 
resultaten från undersökningarna finns tillgängliga i Statistiska centralbyråns 
statistikdatabas. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
anvisar 60 000 kr till ekonomiavdelningen för finansiering av Statistiska 
centralbyråns medborgarundersökning 2019 och att medel anvisas från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14

 Statistiska centralbyråns förfrågningsunderlag daterat 2019-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Mattias Lindqvist (S) föreslår avslag till kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslut, med hänvisning till pågående visionsarbete. 
Tomas Harrysson (C) föreslår att följande tillägg görs till beslutet: 
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2019-03-26 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, när 
resultatmålen är klara, redovisa möjliga uppföljningsmetoder.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Mattias 
Lindqvists förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet godkänner Tomas Harryssons 
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
_____
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Kommunledningsförvaltning
Johny Duhr 
johny.duhr@almhult.se

Kommunstyrelsen

SCB medborgarundersökning 2019
Ärendenummer KS 2019/55

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning vartannat år, 
2017 senast. Resultatet har legat som grund för ett antal resultatmål i 
kommunens budget. Jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är 
möjlig då resultaten från undersökningarna finns tillgängliga i SCB:s 
statistikdatabas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag från SCB 2019-03-08

Ärendebeskrivning
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som mäter hur 
kommuninvånare ser på sin kommun. Med hjälp av undersökningen tar ni reda 
på vad invånarna är nöjda med och var de skulle vilja se förbättringar. 
Undersökningen har tre delar: 

 
  Kommunen som en plats att bo och leva på
  Kommunens olika verksamheter
  Invånarnas inflytande på kommunala beslut 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen anvisar 60 000 kr till ekonomiavdelning finansiering av 

SCB:s medborgarundersökning 2019.
2. Medlen anvisas från kommunstyrelsens oförutsedda.

Johny Duhr Elisabeth Steen Ekstedt
Kommuncontroller Ekonomichef
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Beslutet skickas till
Ekonomi- och kansliavdelningen
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From:                                 Älmhult-Information
Sent:                                  Fri, 8 Mar 2019 13:32:31 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             VB: SCB:s medborgarundersökning 2019 - Anmälan är öppen
Attachments:                   Allt du behöver veta om SCBs medborgarundersökning.pdf

 

 

Från: SCB.Medborgarundersokningen@scb.se [mailto:SCB.Medborgarundersokningen@scb.se] 
Skickat: den 8 mars 2019 14:28
Till: SCB.Medborgarundersokningen@scb.se
Ämne: SCB:s medborgarundersökning 2019 - Anmälan är öppen
 

SCB:s medborgarundersökning 2019
Nu kan kommuner anmäla sig till SCB:s medborgarundersökning som genomförs hösten 2019. 
Välkommen med er anmälan!
 
Ta reda på vad era kommuninvånare tycker om sin kommun
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som mäter hur kommuninvånare ser 
på sin kommun. 
Med hjälp av undersökningen tar ni reda på vad invånarna är nöjda med och var de skulle vilja 
se förbättringar. 
Undersökningen har tre delar: 
 

  Kommunen som en plats att bo och leva på
  Kommunens olika verksamheter
  Invånarnas inflytande på kommunala beslut 

 
SCB:s medborgarundersökning ger er:
 

 Svar på en grunduppsättning frågor 
 Möjlighet att lägga till egna kommunspecifika frågor
 Möjlighet att lägga till frågor från Håll Sverige Rent
 Resultatrapport med analyser
 Möjlighet att jämföra er kommuns resultat med andra kommuner

 
Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter finns det för jämförelser med andra 
kommuner. Sedan starten 2005 har 268 av Sveriges kommuner deltagit och 252 av dem mer än 
en gång. 
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Sista dag för att beställa och skicka in kommunspecifika tilläggsfrågor, kommunspecifik 
enkätframsida, beställning av utökat urval och övriga tilläggsbeställningar är den 26 april.
 
Anmälan görs via ett webbformulär. 
SCBs_medborgarundersokning_2019
 
I den bifogade PDF-filen finns massor av information inför 2019 års medborgarundersökning. 
Där finns information om priser, tidsplan, tilläggstjänster och tips på vad ni kan tänka på när ni 
formulerar tilläggsfrågor.
 
Mer information finns även på SCB:s webbplats: www.scb.se/medborgarundersokningen
 
Frågor?

Kontakta
Åsa Vernby
010-479 40 68

Anna Törneke
010-479 47 77

eller scb.medborgarundersokningen@scb.se
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SCB:s medborgar-
undersökning 
Allt du behöver veta inför 2019 års 
undersökning 
 

 
 

  

Läs mer och anmäl din kommun på 

www.scb.se/medborgarundersokningen 
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Om undersökningen 
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på 

uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin 

kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?  

Frågor i enkäten 
Enkäten består av 86 frågor och är uppdelad i tre delar:  

Del A Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? 
Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och 

trygghet. 

Del B Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter? 
Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och 

vägar. 

Del C Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun? 
Frågorna handlar bland annat om vilka möjligheter man har att komma 

i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har för 

dem.  

Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta 

betyg och 10 är högsta betyg.  

Utöver de variabler som samlas in genom enkäten hämtas följande 

variabler från SCB:s register över totalbefolkningen:  

 juridiskt kön 

 ålder 

 civilstånd 

 födelseland (i grupper) 

 medborgarskap (i grupper)  

 inkomst (i grupper) 

 utbildningslängd 

Det går att lägga till egna mer kommunspecifika frågor och frågor om 

nedskräpning från Håll Sverige Rent. Se mer under Kommunspecifika 

tilläggsfrågor på sida 10 och Tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent på 

sida 12. 

Ingen öppen kommentarsfråga 
Tidigare har det funnits en öppen kommentarsfråga i enkäten där 

respondenten har fått möjlighet att lämna synpunkter till kommunen. 

Sedan 2018 kan vi inte erbjuda möjligheten för medborgarna att lämna 

egna synpunkter i skriven form i undersökningen. Bakgrunden till detta 

är att de kommentarer som brukar komma in har varierande karaktär, 

det är allt ifrån konkreta förbättringsförslag till personliga påhopp av 

väldigt känslig karaktär och ibland innehåller de känsliga 

Sedan starten 2005 har 268 av 
Sveriges kommuner deltagit, 
252 av dem mer än en gång 
 
Ju fler kommuner som deltar, 
desto större möjligheter finns 
det för jämförelser med andra 
kommuner 
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personuppgifter. Oavsett innehåll räknas de som en offentlig handling 

när de kommer in till SCB och även när de skickats vidare till er 

kommun. En offentlig handling kan begäras ut av alla medborgare, och 

innehållet i ett sådant utlämnande från myndigheten behöver 

sekretessgranskas innan det kan lämnas ut.  

En bärande princip är att de data SCB hanterar ska användas i 

statistikframställning. Öppna kommentarssvar används inte för 

framställning av statistik, det vill säga när vi inte gör grupperingar, 

kodningar eller analyser av de öppna svaren. Istället för den öppna 

kommentarsfrågan på enkätens sista sida, står nu istället en kort text 

om att de som har andra synpunkter till kommunen är välkomna att 

vända sig direkt till sin kommun. Eventuella synpunkter som kommer in 

blir då endast en offentlig handling hos kommunen i fråga och inte hos 

SCB, och det blir då kommunen själv som styr över denna information, 

hur den ska sekretessgranskas och lämnas ut. 

Population och urval 
Undersökningen genomförs som en urvalsundersökning bland 

kommunens medborgare i åldrarna 18–84 år. SCB:s register över 

totalbefolkningen används som urvalsram. Från och med 2017 finns tre 

urvalsgrupper: 800, 1 200 och 1 600. 

 

 800 personer i urval i mindre kommuner. Som en mindre 

kommun räknas en kommun med färre än 10 000 invånare i 

åldrarna 18–84 år.  

 

 1 200 personer i urval i mellanstora kommuner. Som en 

mellanstor kommun räknas en kommun med 10 000–59 999 

invånare i åldrarna 18–84 år.  

 

 1 600 personer i urval i stora kommuner. Som en stor kommun 

räknas en kommun med 60 000 invånare eller fler i åldrarna 18–

84 år.  

 

Det går att beställa ett större urval. Läs mer på sida 12 Övriga 

tilläggstjänster. 

  

Undersökningen genomförs 
som en urvalsundersökning 
bland kommunens medborgare 
i åldrarna 18–84 år  
 
800 personer väljs i mindre 
kommuner, 1 200 personer 
väljs i mellanstora kommuner 
och 1 600 personer väljs i stora 
kommuner  
 
Det går att beställa ett större 
urval. Se mer info på sida 12 
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Insamling 
Insamlingen för årets medborgarundersökning pågår från augusti till 

november. Under den tiden kommer följande utskick att göras från SCB. 

 Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten 

 Pappersenkät och inloggningsuppgifter till webbenkäten 

 Påminnelse utan enkät, med inloggningsuppgifter till 

webbenkäten 

 Påminnelse med ny pappersenkät, och inloggningsuppgifter till 

webbenkäten 

Alla utskick till uppgiftslämnare görs via post.  

En mer detaljerad tidsplan för utskicken finns på sida 14. 

Enkäterna skickas alltid ut tillsammans med ett informationsbrev där 

uppgiftslämnarna ombeds att besvara frågorna och skicka svaren till 

SCB.  

Enkäten och tilläggsfrågor på andra språk 
Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska.  

Pappersenkäten finns tillgänglig på arabiska. Information om hur 

uppgiftslämnaren går tillväga för att beställa en sådan enkät finns i 

informationsbrevet med inloggningsuppgifter (på arabiska). 

Kommunspecifika tilläggsfrågor och frågor från Håll Sverige Rent finns 

endast på svenska i pappersenkäten och webbenkäten. 

Analys och resultatredovisning 
Undersökningens resultat bearbetas utifrån SCB:s analysmodell med 

Nöjd-Kund-Index (NKI). Modellanalyser genomförs för var och en av 

undersökningens tre delar (A, B och C). 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI) är uppbyggd dels av 

ett mått för totalnöjdheten, NKI, dels av ett antal frågeområden som 

speglar olika delar av den undersökta verksamheten. Helhetsbetyget 

NKI mäts med tre specifika frågor.  

Analyserna syftar till att peka ut vilka områden som kommunerna ska 

prioritera för att få nöjdare medborgare. Frågeområdena placeras in i ett 

fyrfältsdiagram, en så kallad prioriteringsmatris. De fyra kvadranterna 

visar vilken prioriteringsgrad frågeområdena ska få i ett 

förbättringsarbete. 

  

Enkäten kan förutom på 
svenska även besvaras på 
engelska, finska, spanska och 
arabiska 
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Varje kommun får en egen analysrapport som redovisar invånarnas 

uppfattning om kommunen och dess verksamheter. I denna rapport 

görs jämförelser med kommunens eventuella tidigare resultat samt 

även jämförelser med det sammanlagda resultatet för de deltagande 

kommunerna. 

I tabeller redovisas medelvärden och svarsfördelning för enkätens olika 

frågor, jämförelsetal med tidigare års resultat (om kommunen deltagit 

tidigare), svarsfördelningar samt lägsta och högsta betyg för samtliga 

deltagande kommuner. Samtliga resultat redovisas även i tabeller efter 

olika bakgrundsvariabler: kön, ålder, boendetid i kommunen, 

boendeort, födelseland samt utbildning. Leveransdatum för årets 

undersökning finns på sida 14.  

Bortfall och kvalitet 
Av ekonomiska och tidsmässiga skäl går det inte att fråga alla invånare i 

en kommun vad de tycker. Därför görs slumpmässiga urval som 

representerar kommunerna i miniatyr. Att bli utvald innebär därmed att 

man representerar en grupp invånare i kommunen. Om man inte svarar 

blir alltså representationen från den gruppen för liten. 

Bortfallet, det vill säga de personer som slumpmässigt valts ut för att 

ingå i undersökningen men av ett eller annat skäl inte svarar, är en stor 

utmaning för såväl SCB som andra aktörer som genomför statistiska 

undersökningar.  

Självklart är det enklare att göra statistik utan bortfall men det finns 

olika statistiska metoder för att kompensera för det bortfall som trots 

allt uppstår.  

  

Bevara
Förbättra 

om möjligt

Lägre 
prioritet

Prioritera

Betygsindex

Effektmått

Resultaten analyseras med 
SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-
Index (NKI)  
 
Analysen syftar till att peka ut 
vilka områden som 
kommunerna ska prioritera i 
sitt förbättringsarbete för att få 
nöjdare medborgare 
 
Varje kommun får en egen 
analysrapport där jämförelser 
görs med kommunens 
eventuella tidigare resultat 
samt även jämförelser med det 
sammanlagda resultatet för 
alla deltagande kommuner 
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Viktning 
På SCB används ofta viktning av svaren. Viktning innebär att om en viss 

grupp är underrepresenterad bland de svarande, jämfört med hur stor 

den gruppen faktiskt är i kommunen, ges svaren från personer i den 

gruppen större vikt då vi tar fram resultaten. På motsatt sätt ges svaren 

från en grupp som är överrepresenterad i förhållande till verkligheten 

en mindre vikt i resultaten.  

I SCB:s medborgarundersökning viktar vi utifrån kön och ålder. Till 

exempel har vi ofta ett större bortfall i de yngsta åldersgrupperna. När 

vi tar fram resultaten ges då svaren från personer i dessa åldersgrupper 

en större vikt, då varje enskilt svar får anses representera ett större 

antal personer i kommunen. Om vi inte skulle göra denna typ av 

viktning skulle åsikterna från de äldre åldersgrupperna få större 

genomslag i resultaten eftersom de svarat i större utsträckning. 

Eftersom vi vill spegla kommunen i stort så gör vi denna typ av viktning. 

Bortfallet blir framförallt ett problem om åsikterna kring det man vill 

mäta skiljer sig mycket bland dem som svarar jämfört med bland dem 

som inte svarar. Något som talar för att viktningsmetoden i denna 

undersökning fungerar är att vi ser stabila resultat på helhetsnivå över 

tid, oavsett svarsfrekvenser. Självklart kan resultat för en enskild 

kommun variera över tid, beroende på attitydförändringar i kommunen.  

Sammanfattningsvis bör man alltid tolka resultaten i statistiska under-

sökningar med en viss försiktighet. Man ska vara medveten om att en 

enskild förändring mellan två undersökningsomgångar ska vara relativt 

stor för att man med säkerhet ska kunna säga att den inte beror på 

slumpen. 

Marknadsföring av undersökningen 
Då det blivit vanligare med bortfall i statistiska undersökningar har 

vikten av att marknadsföra undersökningen i kommunen ökat. 

Tips på insatser i kommunen för att få fler att svara 
Att marknadsföra undersökningen i kommunen är viktigt. Nedan 

kommer några tips och idéer på insatser som andra kommuner tidigare 

har gjort för att informera och uppmana sina kommuninvånare att svara 

på undersökningen. 

 Använd de kanaler ni har för att sprida information via t.ex. 

webben, Facebook, Twitter, Instagram, de anställda inom 

kommunen, kommuntidning, lokaltidning och lokalradio. 

 Gör riktade annonser på Facebook, mindre kostnad än 

annonsering i traditionell media. 

 Informera kommunens anställda och politiker att enkäten är på 

gång och att det är viktigt att människor svarar på den. 

 I kommunikationen med medborgarna kan man tipsa de som 

inte har fått undersökningen att de kan tycka till via 

Det är avgörande för att få bra 
resultat att medborgarna är 
motiverade att svara. Berätta 
för dem att ni lyssnar på dem 
och att deras svar är viktiga 
och användbara för er. 

565



 

7 SCB:s medborgarundersökning 
 

kommunens webbplats om man har någon ingång där man kan 

lämna förslag. 

 Ta dialog med medborgarna på sociala medier om det uppstår 

frågor där. 

 Tipsa lokala radiostationen och lokala medier. 

 Gör enkla filmer om undersökningen och sprid på sociala 

medier. 

 Uppföljning är också viktigt. Har kommunen har varit med i 

undersökningen tidigare och arbetat mycket med ett visst 

område som medborgarna har tyckts bör prioriteras? Lyft fram 

det i så fall, berätta vad ni har gjort och hur det kommer 

medborgarna till nytta.  

Hur SCB arbetar för att försöka öka svarsfrekvenserna 
SCB jobbar kontinuerligt med att hitta sätt för att få fler att svara på 

våra undersökningar. Detta görs till exempel genom experiment med 

blandade insamlingssätt, utveckling av våra brev till uppgiftslämnare, 

utveckling av vårt insamlingsverktyg på webben samt arbete för att 

stärka SCB:s varumärke.  

Andra aktiviteter som genomförts i medborgarundersökningen i syfte 

att minska bortfallet eller dess effekter är att vi våren 2016 översatte 

pappersenkäten till arabiska, för att fånga upp personer som tidigare 

inte svarat på grund av språksvårigheter.  

Under de senaste tre åren har SCB informerat bredare i olika kanaler om 

medborgarundersökningen och vikten av att svara på enkäten. SCB har 

gått ut med pressmeddelanden, Facebookgrafik och har även tagit 

kontakt med vissa lokala tidningar och radiostationer. Vi har 

kontinuerligt uppdaterat kommunerna om svarsfrekvensen och gett 

olika tips på vad man kan göra för att marknadsföra undersökningen. 

Under insamlingen i höst kommer SCB kontinuerligt skicka ut aktuella 

svarsfrekvenser för samtliga deltagande kommuner till kommunens 

kontaktperson för undersökningen.  

I samband med medborgarundersökningen 2018 genomförde SCB 

experiment för att undersöka om belöningar och en förkortad enkät 

påverkar svarsbenägenheten. Resultaten från experimenten analyserar 

vi nu.  

Kommunspecifik framsida till enkäten 
För att göra undersökningen mer kommunspecifik kan kommunen välja 

att utforma sin egen framsida till enkäten med text och bild. 

Förhoppningsvis ökar det motivationen att svara då det blir ännu 

tydligare att avsändaren är er kommun. På den kommunspecifika 

framsidan har kommunen möjlighet att skicka med en egen text till 

invånarna. Det kan t.ex. vara en hälsning från kommunstyrelsen eller 

kommunchef. 

SCB skickar under 
undersökningsperioden 
kontinuerligt information om 
svarsfrekvensen i er kommun 

Gör en egen framsida till er 
enkät. 
 
Läs våra tips på sidan 10 
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Framsidan trycks i färg. Vill man inte ha egen framsida, trycks enkäten 

med SCB:s framsida. 

Er kommunspecifika framsida vill vi ha i PDF- eller Word-format 

senast den 26 april.  

I priset ingår: 

 granskning av kommunspecifik framsida 

 tryck i färg. 

Prislista för kommunspecifik framsida finns på sida 13. 

Exempel på tidigare använda framsidor och SCB:s 

standardframsida 
 

 

Skicka in er egen framsida 
senast den 26 april 
 
Läs våra tips för att få största 
möjliga effekt av den 
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Skapa igenkänning och öka 
engagemanget med en egen 
framsida till enkäten 

Om ni inte har en egen 
framsida ni vill använda så 
kommer enkäten få SCB:s 
standardframsida 
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Tips för kommunspecifik framsida 
 Försök att motivera uppgiftslämnarna att svara. 

 Skriv enkelt så att alla förstår. 

 Varför är det viktigt för just er kommun att få svar? 

 Hur kommer ni använda resultaten? 

 Finns det konkreta exempel på hur ni tidigare använt resultaten 

för att utveckla kommunens tjänster? 

 Poängtera att enkäten är en chans för medborgarna att vara 

med och påverka sin kommun. 

 Använd inte någon sidnumrering ex. 1 (1) eller diarienummer i 

sidhuvudet. 

 Skriv inte datum eller månad på framsidan. Detta eftersom 

enkäten kommer att skickas ut vid flera tillfällen. 

 SCB har som standard att inte skriva Du, Ni etc. med versaler, 

då det kan uppfattas som byråkratiskt. 

 Skriv SCB om ni vill hänvisa till oss. Det är så vi marknadsför 

oss. Det utskrivna namnet Statistiska centralbyrån används när 

det behöver vara tydligt, men i övrigt gäller förkortningen SCB. 

 Om ni vill tipsa om vilken webbadress som gäller för att besvara 

enkäten på webben så är den www.insamling.scb.se. 

 Om ni vill lägga till SCB:s logotyp på framsidan så finns den 

tillgänglig på https://www.scb.se/om-scb/scbs-

verksamhet/varumarkeshandbok/sa-ser-vi-ut/logotyp/.  

 Använd gärna färg och bilder. 

 Om det är bild på framsidan (eller någon annat t.ex. en färg) vill 

vi gärna att det finns utfall med skärmarkeringar. Se exempel 

med utfall för Sunne kommun på sida 8. Utfallet får gärna vara 3 

mm. 

 För bästa kvalitet vid tryck, skanna inte in framsidan. 

 Skanna in underskrifter och lägg in dessa som bilder i 

dokumentet, spara sedan som PDF. 

 Skicka i Word- eller PDF-format till oss. 

 Formatet ska vara A4. 

 Upplösningen bör vara minst 300 dpi för att bli skarp i tryck 

(gäller både bilder och logotyper). 

Kommunspecifika tilläggsfrågor 
Som tillägg till standardenkäten är det möjligt för kommunen att 

komplettera med egna frågor. Tilläggsfrågorna trycks efter standard-

enkätens frågor och finns även tillgängliga på webben.  

Frågorna får inte vara fler än att de ryms på två A4-sidor. 

För att tilläggsfrågorna ska få bästa möjliga kvalitet kommer de att 

granskas hos SCB, oavsett om de använts tidigare eller inte. Efter 

granskningen får ni eventuella förändringsförslag med motiveringar. 

SCB bedömer vilka frågor som är lämpliga att ställa inom ramen för 

undersökningen och har rätt att säga nej till frågor, till exempel om de 

kan uppfattas som känsliga. 

Standardfrågorna ger 
jämförbarhet med liknande 
kommuner och ger en 
övergripande bild av 
prioriteringsområden 
 
Det finns möjlighet att 
komplettera enkäten med egna 
tilläggsfrågor. Våra experter 
hjälper er att formulera era 
frågor så de fyller sitt syfte 
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Tilläggsfrågorna översätts inte till andra språk utan finns endast i den 

svenska pappers- och webbenkäten. Kommunen behöver inte layouta 

frågorna. 

Ert förslag på tilläggsfrågor vill vi ha i Word-format senast den 26 

april.  

I priset ingår: 

 mätteknisk granskning av frågorna med förbättringsförslag 

 layout av frågorna 

 tryck och webbprogrammering 

 porto 

 insamling 

 frekvenstabeller där tilläggsfrågorna redovisas mot 

undersökningens bakgrundsfrågor. 

Prislista för kommunspecifika tilläggsfrågor finns på sida 13. 

Tänk på det här när ni skriver era tilläggsfrågor 
För att öka chanserna att så många som möjligt svarar är det viktigt att 

frågorna är utformade på ett bra sätt. Nedan följer punkter för vad man 

ska tänka på när man formulerar frågor och utformar svarsalternativen.  

Frågor: 

 Varje fråga ska ha ett syfte. Tänk efter varför ni vill ställa frågan 

och hur ni ska använda resultaten. 

 Använd gärna samma uppbyggnad på frågorna i enkäten. 

 Frågorna ska vara begripliga och inte kunna tolkas på flera olika 

sätt. 

 Fråga bara efter en sak i taget. 

 Frågorna ska vara så korta som möjligt (men inte förkortas på 

bekostnad av tydlighet). 

 Använd samma referensperiod i frågorna. I standardenkäten 

används ’de senaste 12 månaderna’ som referensperiod. 

 Ställ inte ledande frågor. 

 Ställ inte hypotetiska frågor. 

 Använd inte negationer. 

 Använd inte svåra begrepp och facktermer. 

 Uppgiftslämnaren ska inte ta illa vid sig av frågan. 

 Undvik öppna kommentarsfält. 

Svarsalternativ: 

 Svarsalternativen ska passa till frågan. 

 Alla uppgiftslämnare ska hitta ett passande svarsalternativ. 

 Svarsalternativen ska vara varandra uteslutande och 

heltäckande. 

 Svarsalternativen ska stå i logisk ordning. 

Skicka in ert förslag på 
tilläggsfrågor senast den 26 
april 
 
Läs våra tips för att få era 
frågor så ändamålsenliga som 
möjligt 
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 Uppgiftslämnaren ska inte kunna tolka svarsalternativen på 

flera sätt. 

 Det ska finnas ett ”vet inte” eller ”inte aktuellt” som alternativ. 

 Svarsskalorna ska vara balanserade. 

 

Tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent 
I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder SCB Sveriges 

kommuner att mäta invånarnas attityd till nedskräpning. Dessa 

tilläggsfrågor fyller en A4-sida och handlar om kommuninvånarnas 

attityder och upplevelser när det gäller nedskräpning i kommunen. 

Frågorna har tagits fram i samarbete mellan SCB och Håll Sverige Rent 

och är ett komplement till de frågor kring renhållning i kommunen som 

ställs i standardenkäten. Frågorna skickas ut tillsammans med 

medborgarundersökningens standardenkät, kan besvaras antingen via 

postenkäten eller via webben.  

Frågorna från Håll Sverige Rent översätts inte till andra språk utan finns 

endast i den svenska pappers- och webbenkäten. Frågorna från Håll 

Sverige Rent hittar du på www.scb.se/medborgarundersokningen.  

I priset ingår: 

 tryck och webbprogrammering 

 porto 

 insamling 

 frekvenstabeller där frågorna redovisas mot undersökningens 

bakgrundsfrågor. 

Pris för att delta med frågor från Håll Sverige Rent finns på sida 13. 

Resultaten för frågorna levereras i form av tabeller. De levereras även 

till stiftelsen Håll Sverige Rent.  

Om kommunen beställer Håll Sverige Rent-frågorna inkluderas dessa 

som en sida av de maximalt två sidor med tilläggsfrågor som kommunen 

kan ha. 

Övriga tilläggstjänster 
Kommunerna kan beställa tilläggstjänster vid behov. Kontakta oss för 

information och priser gällande utökat urval, redovisning för 

delområden inom kommunen (med nyckelkodsystemet NYKO), 

presentation av resultatet i kommunen eller annan specifik redovisning.  

Prisexempel på utökat urval finns på sida 13. Pris och leverans av övriga 

tilläggstjänster görs i en separat överenskommelse. 

Tilläggsfrågor om 
medborgarnas attityder till 
nedskräpning finns som tillval 
och kommer från stiftelsen Håll 
Sverige Rent.  
 
Anmäl om ni vill ha 
tilläggsfrågorna från Håll 
Sverige Rent senast den 26 
april. 

Det finns möjlighet att beställa 
tilläggstjänster till 
standardundersökningen.  
 
Er beställning av övriga 
tilläggstjänster vill vi ha senast 
den 26 april 
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Leverans 
Leverans sker via SCB:s leveransportal. Inloggningsuppgifter mailas till 

kommunens kontaktperson för undersökningen på leveransdagen. 

Leveransdatum finns på sida 14. 

Prislista 2019 

Priser exklusive moms 
Mindre 

kommuner1 
Mellanstora 
kommuner2 

Stora 
kommuner3 

Standardenkät    

Deltagande i undersökningen med 
standardenkäten 

50 000 kr 60 000 kr 70 000 kr 

Tilläggstjänster    

Kommunspecifik enkätframsida 1 500 kr 3 000 kr 4 500 kr 

Kommunspecifika tilläggsfrågor4 
   

1 st. A4-sida 10 000 kr 11 000 kr 12 000 kr 

2 st. A4-sida 15 000 kr 16 000 kr 17 000 kr 

Frågor från Håll Sverige Rent5 
   

1 st. A4-sida 10 000 kr 11 000 kr 12 000 kr 

Utökat urval 
Kontakta SCB för prisuppgift Exempel på utökade urval och pris 

 +500 individer                  14 500 kr 
 +700 individer                  19 000 kr 
 +1 000 individer               26 000 kr 

Presentation av resultat på plats i 
kommunen 

Kontakta SCB för prisuppgift 

Svarsfil Kontakta SCB för prisuppgift 

Övriga tillägg (redovisning med ex. 
NYKO-koder, extra tabeller etc.) 

Kontakta SCB för prisuppgift 

1 Som en mindre kommun räknas en kommun med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–

84 år. Ett urval om 800 individer dras. 

2 Som en mellanstor kommun räknas en kommun med 10 000–59 999 invånare i åldrarna 18–84 år. 

Ett urval om 1 200 individer dras. 
3 Som en stor kommun räknas en kommun med 60 000 invånare eller fler i åldrarna 18–84 

år. Ett urval om 1 600 individer dras. 

4 Två sidor är maximalt antal sidor för tilläggsfrågorna. 
5 Frågorna från Håll Sverige Rent motsvarar en A4-sida. Väljer kommunen att ha med 

dessa frågor räknas denna sida in som en av de två sidorna som är maximalt antal för 

tilläggsfrågorna. 
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Tidsplan 2019 

Anmälan 
Sista anmälningsdag för standardenkäten 14 juni 

Sista dag för att skicka in kommunspecifika 
tilläggsfrågor 

26 april 

Sista anmälningsdag för deltagande med 
frågor från Håll Sverige Rent 

26 april 

Sista dag för att skicka in kommunspecifik 
framsida till enkäten 

26 april 

Sista dag för övriga tilläggsbeställningar  
(utökat urval, redovisning med ex. NYKO-
koder, extra tabeller etc.) 

26 april 

Utskick till medborgarna 

Utsändning av informationsbrev med 
inloggningsuppgifter till webbenkäten  

 

23-29 augusti* 

Utsändning av enkät  
 

6-12 september* 

Utsändning av påminnelse  
 

18-24 september* 

Utsändning av påminnelse med ny enkät  
 

4-10 oktober* 

Sista dag för att skicka in enkäten med 
post  

 

29 oktober 

Insamlingen stänger samt sista dag för 
att besvara webbenkäten  

 

4 november kl. 13.00 

 * På grund av mängden brev görs utskicken under 5 vardagar. 

Leverans och publicering 

Leverans av resultatrapport och 
tabellbilaga*  

 

10 december 

Leverans av samtliga resultat i den 
ordinarie beställningen samt resultat av 
tilläggsfrågor*  

 

17 december 

Leverans av övriga tilläggsbeställningar*  
 

Enligt överenskommelse 

Publicering av resultatet i SCB:s 
statistikdatabas*  

 

18 december 

Publicering av kommunernas 
resultatrapporter på SCB:s webbplats*  

 

18 december 

 * Leverans sker via SCB:s leveransportal 
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Vanliga frågor och svar 
1. Vår kommun vill vara med i undersökningen, hur anmäler 

vi oss? 

Anmälan görs via ett webbformulär. 

https://www.lyyti.in/SCBs_medborgarundersokning_2019 

 

2. Vad kostar det för kommunen att vara med i 

undersökningen? 

Grundpris för undersökningen är 50 000–70 000 kronor 

beroende på kommunens storlek. Fullständig prislista finns på 

sida 13. 

 

3. När är sista anmälningsdag för att vara med i 

undersökningen? 

Sista anmälningsdag för att delta med endast standardenkäten 

är 14 juni.  

 

4. Hur många i kommunen får enkäten? 

Det beror på kommunens storlek och hur många av invånarna 

som är 18–84 år. Som standard skickas enkäten till 800 personer 

i kommuner som har färre än 10 000 invånare i åldern 18–84 år. 

Har kommunen mellan 10 000–59 999 invånare i samma 

åldersspann får 1 200 personer enkäten. I kommuner med 

60 000 invånare eller fler i åldrarna 18–84 är det 1 600 personer. 

 

5. Vilka i kommunen är det som får enkäten? 

Urvalet dras slumpmässigt från befolkningsregistret. Mottagare 

är personer i åldrarna 18–84 år. 

 

6. Finns enkäten på andra språk än svenska? 

Ja, webbenkäten finns även på engelska, finska och spanska. 

Pappersenkäten finns även på arabiska. I informationsbrevet 

som skickas till urvalspersonerna finns information på arabiska. 

Om personen önskar en enkät på arabiska får de själva kontakta 

SCB som då skickar en sådan enkät.  

 

7. Vilka frågor ingår i standardenkäten? 

Hela enkäten hittar du på 

http://www.scb.se/medborgarundersokningen 

 

8. Kan kommunen lägga till egna frågor till enkäten? 

Ja, kommunen kan lägga till max två A4-sidor med egna 

kommunspecifika frågor och frågor från Håll Sverige Rent. 

Dessa frågor placeras efter frågorna i standardenkäten och finns 

också i webbenkäten.  

 

9. När är sista anmälningsdag för att beställa och skicka in 

kommunspecifika frågor? 

26 april 
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10. Hur vill SCB ha kommunens egna frågor? 

Kommunen behöver inte göra någon layout av frågorna. Det 

räcker om SCB får frågorna i Word-format. 

 

11. Granskas kommunernas egna frågor? 

Ja, frågorna genomgår en mätteknisk granskning hos SCB. Efter 

granskningen får kommunen eventuella förbättringsförslag med 

motiveringar. På sidan 11 finns några riktlinjer och tips på hur 

dessa ska ställas. 

 

12. Finns kommunens egna frågor även på andra språk? 

Nej, kommunspecifika frågor finns endast på svenska i 

pappersenkäten och i webbenkäten. 

 

13. Kan vår kommun ha en egen framsida till enkäten? 

Ja, kommunen kan utforma sin egen framsida till enkäten med 

text och bild.  

 

14. I vilket format vill SCB ha kommunens framsida? 

SCB vill ha den kommunspecifika framsidan i PDF- eller Word-

format. Tips på vad man kan tänka på när man skapar sin 

framsida finns på sida 10.  

 

15. När är sista anmälningsdag för att beställa och skicka in 

kommunspecifik framsida till enkäten? 

26 april.
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SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 
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Tjänsteskrivelse

2019-04-02 1(2)

Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg
0476-55497
anders.nyberg@almhult.se

Tekniska nämnden

Projektplan för hushållsavfallsinsamling i egen 
regi i Markaryds och Älmhults kommun – 
investeringsbeslut

Sammanfattning
2019-02-11 beslutade styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö att samla in 
hushållsavfallet i egen regi och därmed avbryta upphandlingen av insamling av 
hushållsavfall i Markaryds och Älmhults kommun. För att kunna ha 
förutsättningarna för att samla in det i egen regi har en projektplan tagits fram 
för att redogöra för kostnaderna och investeringarna med projektet. 
Årlig kapitalkostnad blir ca 4839 tkr inklusive räntekostnader. Driftkostnader/år 
blir ca 7732 tkr, där ingår personalkostnader, service och underhåll, fordonsskatt 
och försäkring och drivmedelskostnader. Total årlig kostnad blir 12 571 tkr.
Beslutet behöver fattas av respektive kommunfullmäktige i de ingående 
kommunerna. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-02

 SSAMs tjänsteskrivelse Investeringsbeslut för egen regi i Markaryds och 
Älmhults kommun, daterad 2019-03-13

 SSAMs projektplan för egen regi i Markaryds och Älmhults kommuner 
2019-2022

 SSAMs beslut 2019-03-25, § 20

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner informationen.
2. Tekniska nämnden överlåter ärendet till Kommunfullmäktige att besluta om 

projektplanen och investeringsmedel för insamling av hushållsavfall i egen 
regi för Älmhults kommun.

Anders Nyberg
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2019-04-02 2(2)

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Södra Smålands Avfall & Miljö AB
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Södra Smålands avfall och miljö

Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425
Hemsida www.ssam.se  E-post info@ssam.se

2019–2022

SÖDRA SMÅLANDS AVFALL OCH MILJÖ AB, 
Insamling och Transport

Projektplan för egen regi i Markaryds 
och Älmhults kommuner

Underlag för styrelsen om investeringsmedel den 25 mars 
2019
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1 Sammanfattning
Projektplanen avser att ta fram förutsättningar att driva insamling av hushållsavfall i egen regi i 
Älmhult och Markaryds kommun. Syftet med projektet är att få en kostnadseffektiv insamling av 
hushållsavfall och förpackningar med hög servicegrad, där miljöpåverkan ska vara så liten som 
möjligt. 
Investeringen omfattar inköp av fem stycken nya 4-facksfordon för ca 17 400 tkr, två stycken 2-
facksfordon för ca 5 000 tkr, en styck 1-facksfordon för ca 2500 tkr och 1 styck servicefordon för ca 
1100 tkr samt konsulttjänster för ca 500 tkr för att bolaget ska kunna utföra ruttplanering av 
kommunerna. Totala investeringen blir 26500 tkr.

Årlig kapitalkostnad blir ca 4839 tkr inklusive räntekostnader. Driftkostnader/år blir ca 7732 tkr, 
där ingår personalkostnader, service och underhåll, fordonsskatt och försäkring och 
drivmedelskostnader. Total årlig kostnad blir 12 571 tkr.

Investeringarna och driftkostnaderna som behöver göras till följd av beslutet kommer att täckas av 
den taxehöjning som införs i de två ingående kommunerna vid fyrfacksinförandet.  

Balansräkningsenhet Huvudprojekt Belopp
SSAM Egen regi i Markaryds och 

Älmhults kommun
26 500 tkr

2 Bakgrund och förutsättningar
Idag hämtas hushållsavfallet i egen regi i Älmhults kommun. De har totalt 5 stycken 
renhållningsfordon och hämtar avfallet hos kommunens 17 000 invånare. Av dessa bor cirka 60 % i 
tätorterna Älmhult, Diö, Eneryda och Liatorp. Älmhult har ca 5850 en- och tvåfamiljshus och 493 
fritidshus med abonnemang. Idag erbjuds majoriteteten av alla en-och tvåfamiljshus insamling i 
blandad fraktion. I Älmhults kommun samlas också förpackningarna in i egen regi.

I Markaryds kommun bor det ca 10 200 invånare, av dessa bor majoriteteten i tätorter. Markaryd 
har ca 3 230 en- och tvåfamiljshus och cirka 350 fritidshus med abonnemang. Idag samlas 
restavfallet in i en blandad fraktion med ordinarie hämtningsintervall på 14 dagar. Nuvarande 
entreprenör som hämtar avfallet är Ohlssons. I kommunen så erbjuds också insamling av 
trädgårdsavfall. Befintligt avtal löper ut 2020-08-31 för Markaryds kommun.

Styrelsen beslutade 2018-10-08 om att annonsera en upphandling av insamling av hushållsavfall i 
Markaryds och Älmhults kommuner. Befintligt avtal löper ut 2020-08-31 för Markaryds kommun. 
För Älmhults kommun skulle uppdraget övergå från egen regi till entreprenad i samband med 
införandet av fyrfackssystemet. Avtalsstart var satt till 2020-09-01. Förutsättningarna är att 
renhållningsfordonen ska drivas med biogas. Efter att bolaget fått in anbuden och granskat dem 
var det tydligt att priserna var för höga och att de skulle resultera i en orimligt hög taxenivå. Det 
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beslutades då att bolaget skulle göra en utredning kring kostnaden för att utföra insamlingen i 
egen regi för att kunna jämföra det mot kostnaderna i anbuden. Utredningen visade att det var 
billigare att köra det i egen regi än att låta en entreprenör hämta hushållsavfallet. 
 
 
2019-02-11 beslutade styrelsen för SSAM (diarienummer 2019–0024) att samla in hushållsavfallet 
i egen regi och därmed avbryta upphandlingen av insamling av hushållsavfall i Markaryd och 
Älmhults kommun. 

2.1 Syfte
Syftet är att få en kostnadseffektiv insamling av hushållsavfall och förpackningar med hög 
servicegrad, där miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.
 
2.2 Avgränsning
Avser insamling av hushållsavfall och förpackningarna i egen regi i Älmhult- och Markaryds 
kommun. Totalt handlar det om insamling av hushållsavfall hos 27 200 kommuninvånare. 
Insamling av förpackningar hos näringsidkare och lägenheter ingår inte. Insamling av 
verksamhetsavfall ingår inte i uppdraget. 

2.3 Leveransmål
Leveransmål för projektet är följande:

 Ny fordonsflotta
 Digitalisering av insamling av hushållsavfall
 Nytt insamlingssystem och möjlighet till utökade tjänster
 Ny organisation

2.4 Effektmål
Effektmål för projektet är följande:

 Minskad miljöpåverkan
 Minskade mängder av insamlat brännbart hushållsavfall
 Utökat tjänsteutbud
 Ökad mängd utsorterat matavfall och förpackningar

2.5 Målsynkronisering
Följande mål som påverkas av projektet

 Åtgärd 5 - Utarbeta plan för att minska mängden restavfall till förbränning i samtliga 
ägarkommuner

 Åtgärd 7 - Utarbeta plan för att öka mängden matavfall in till FBA
 Åtgärd 10 - Andelen kunder som är nöjda med avfallshanteringen skall öka
 Åtgärd 11 - Utarbeta plan för digitalisering av kundkontakten
 Åtgärd 50 - Förbereda för egen regi Älmhult/Markaryd
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2.6 Samband med andra projekt.
Projekt gällande införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar och 
digitalisering av kundkontakten är projekt som kommer löpa parallellt.

2.7 Förankring med andra berörda nämnder, kommunala bolag och övriga intressenter
Projektet kommer förankras i Älmhult och Markaryds kommun samt i styrelsen för SSAM.

2.8 Projektorganisation
 Beställare: Jessica Cedervall
 Styrgruppens sammansättning: Bolagets ledningsgrupp
 Projektledare: Björn Svensson
 Projektdeltagare: Stefan Svensson, Per Gunnarsson och Martin Gustafsson

2.9  Dokumenthantering
Ej aktuellt

2.10 Kommunikation
Kommunikation kring projektet kommer ske både internt och externt. Kommunikationsarbetet 
kommer genomföras av kommunikatör tillsammans med stöd av kommunikationschef, 
projektledare och projektgrupp i början av år 2020. Information ska kommuniceras ut i god tid 
innan införandet. 

Den interna kommunikationen ska omfatta fakta kring vad som kommer att ske, orsaken till 
införandet av egen regi, vad skillnaderna blir sedan innan för de olika målgrupperna, hur 
personalstyrkan påverkas, när detta kommer ske och hur övergångsfasen kommer se ut. Detta kan 
kommuniceras ut via kanaler som t ex. nyhet/information på intranätet, personalmöten och e-
post. 

Den externa kommunikationen ska främst omfatta vad som kommer ske, när det sker, hur det 
kommer ske och hur kunden påverkas. Kanaler som kan användas för att kommunicera ut detta är 
ww.ssam.se, Facebook, kommunernas webbplatser och på de gamla och nya bilarna i Markaryd 
och Älmhult.

Budskapet ska vara tydligt med en tydlig avsändare. Materialet ska skapas utifrån bolagets grafiska 
profil med en tydlig logga för att kunderna lätt ska se att bolaget ansvarar för körningen framöver.

2.11 Upphandling
Flera inköp kommer att genomföras såsom inköp av fordon, serviceavtal, konsulttjänster, 
läsningsutrustning på fordonen etc. För de inköp som går ska befintliga ramavtal användas. För 
större inköp och inköp utanför ramavtal kommer upphandlingar att genomföras enligt LOU.  

Den första upphandlingen som måste genomföras är inköp av fyrfacksfordonen (våren 2019). 
Leveranstiden på fyrfacksfordon är relativt lång, därmed behöver denna göras snarast.
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2.12 Omfattning
Projektet omfattar bland annat:

 Investering i fem stycken nya 4-facksbilar
 Investering i två stycken nya 2-facksbilar
 Investering av en styck 1-facksbil
 Investering i en styck servicefordon (1,1 Mkr) för kärlutsättning
 Uppgradering av IT utrustning
 Implementering av nytt insamlingssystem inklusive ruttoptimering och ändrade körturer
 Implementering av nya tjänster
 Anställning av ny personal

Fordonen kommer att utrustas med nödvändig utrustning för att kunna hämta hushållsavfallet på 
ett säkert och korrekt sätt. RFID läsare installeras i varje bil för att kunna identifiera varje kärl vid 
tömning. Markaryds kommun har sedan innan taggade kärl, samtliga kärl i Älmhults kommun 
kommer också att taggas för att kunna registrera dem med RFID läsare.  

Då bolaget inte har någon kompetens vad gäller ruttoptimering, behöver detta köpas in som en 
konsulttjänst inför att körlistorna ska göras om vad avser fyrfackshämtning. 

Personalstyrkan behöver förstärkas för att kunna samla in avfall från fyrfackskärlen. Nuvarande 
personalstyrka i Älmhults kommun är fyra stycken chaufförer och i Markaryds kommun två 
stycken chaufför. För att hantera fyrfackshämtning plus ordinarie flerfamiljshus och verksamheter 
behövs en personalstyrka om åtta stycken chaufförer och en styck arbetsledare på 100 % och en 
styck administratör på 50 %. Vilket innebär att SSAM behöver anställa ny personal inför hösten 
2020. 
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3 Kalkyl och budget1

3.1 Ekonomisk grunddata
Finansiering av investeringarna som behövs för att kunna driva insamlingen av hushållsavfall i 
egen regi täcks genom den taxehöjning som planeras inför att fyrfackskärlen införs. I tidigare 
utredningar har en totalkostnad för fyrfackshämtningen beräknats till ca 30 kr per 
hämtning/hushåll vilket är ambitionen att eftersträva. Nedan visas den totala kalkylen. 

1 Alla belopp i tkr.
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3.2 Projektkalkyl
Kalkylen för projektet innehåller inköp av 4-facksfordon, 2-facksfordon och 1-facksfordon samt 
konsulttjänster för att kunna ruttplanera körningarna. Totalt landar kalkylen på 26 500 tkr i 
investeringar. Den årliga kapitalkostnaden blir då 4839 tkr inklusive en räntekostnad på 625 tkr/år. 

Utgiftsslag Belopp Kommentarer
4-facks fordon 17400
2-facksfordon 5000
1-facks fordon 2500
Konsulter 500
TOTALT 26500

Räntekostnader (ingår i nedan rad) 625
Kapitalkostnader/år 4839
Driftkostnad/år 7732
TOTAL ÅRLIG KOSTNAD 12571

3.3 Driftkalkyl
Total driftkostnad för egen regi i Älmhult och Markaryds kommun är 7 732 tkr årligen. I den 
kalkylen ingår personalkostnader på 4 900 tkr/år, service och underhåll 672 tkr/år, försäkring och 
fordonsskatt 160 tkr/år och drivmedelskostnader på ca 2 000 tkr/år.

Årlig driftkalkyl Tkr/år

Personalkostnader 4 900

Drivmedel 2 000

Service och underhåll 672

Försäkring och fordonsskatt 160

TOTALT 7 732

En sammanställning av kalkylen för personalkostnader för 8 chaufförer, 1 arbetsledare och 1 
administratör visas i nedan tabell.
 
Tabell 1. Kalkyl för personalkostnader

Anställning ssgr Månlön

Månadslön 
ink 
revision Årslön

Semdag
tillägg

Lön + 
Sem PO

Total 
lön

Personal FNI 100% 30 30 360 5 365 142 508

Personal FNI 100% 30 30 360 5 365 142 508
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Personal FNI 100% 30 30 360 5 365 142 508

Personal FNI 100% 30 30 360 5 365 142 508

Personal FNI 100% 30 30 360 5 365 142 508

Personal 
flerfamiljshus 100% 30 30 360 5 365 142 508

Personal 
flerfamiljshus 100% 30 30 360 5 365 142 508

Trädgårdsavfa
ll & latrin 100% 30 30 360 5 365 142 508

Arbetsledning 100% 35 35 420 5,9 425 166 592

Administratör 50% 28 28 168 2,2 170 66 237

Summa 303 303 3 468 48 3 516 1 377 4 893

3.4 Utrangering
Utrangering av 5 stycken fordon i Älmhults kommun till ett restvärde på 630 tkr. 
 

Anläggningsnr och 
benämning

Beräknat restvärde vid 
tidpunkt för 
utrangering tkr

Utrangeras 
år

Kommentar

16450 Sopbil DOE450 462 2020 Årsmodell 2012
16420 Sopbil HOY273 0 2020 Årsmodell 2009
16380 Sopbil XRT453 0 2020 Årsmodell 2006
16310 Sopbil TAN508 168 2020 Årsmodell 2002. Nytt skåp som 

fortfarande skrivs av.
16320 Sopbil HEL015 0 2020 Årsmodell 1999
Totalt 630

3.5 Alternativkostnad
Fordonen som ska användas till insamling av hushållsavfall och förpackningar ska drivas av biogas. 
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3.6 Risk- och osäkerhetsfaktorer
Faktorer som kan innebära en eventuell risk för projektets utveckling kan vara:

 Försenad leverans av fordon om upphandlingen inte kan göras i tid 
 Rekrytering av kompetent personal
 Ökade bränslekostnader

3.7 Budgetavstämning
Beslut i kommunfullmäktige
Då värdet på investeringen överstiger det belopp som styrelsen kan fatta beslut om behöver 
ärendet upp i KF i Älmhult och Markaryds kommun.
Nedan redovisas en tidplan. Ärendet kan tidigast behandlas i KF i Älmhult 24 juni. I KF i Markaryds 
kommun behandlas det den 27 maj. 

mars april maj juni

vecka 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Beslut styrelse SSAM   25-mar              

Inlämning Älmhult                 

Presidiet TN Älmhult     09-apr            

TN Älmhult       23-apr          

KSAU Älmhult           21-maj      

KS Älmhult             04-jun    

KF Älmhult                24-jun

Inlämning Markaryd                 

KSAU Markaryd         06-maj        

KS Markaryd          14-maj       

KF Markaryd            27-maj     

                 

4 Datum och underskrift

Växjö 2019-03-25

Beställare Projektledare

Jessica Cedervall Björn Svensson
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 16 Återrapport om feriearbete

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
 Personalutskottet tillstyrker förslaget om att studieförbunden organiserar 

feriearbeten gällande IT-utbildning för äldre, där ersättningen till ungdomar 
och handledare finansieras via kommunens budget för feriearbeten. Beslutet 
om finansieringen hänskjuts till Kommunstyrelsen. Upplägget bör sedan 
utvärderas inför eventuell fortsättning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
HR-chefen har kontaktat gymnasiechefen på Haganässkolan angående 
entreprenörsutbildning, men ännu inte fått någon återkoppling. HR-chefen 
återkommer i ärendet.  

Bo Bergsjö och Helen Bengtsson har kontaktat studieförbunden angående 
organisering av feriearbeten gällande IT-utbildning för äldre. Studieförbundet 
Vuxenskolan har återkommit med ett förslag på upplägg. Svar från ABF 
inväntas. Enligt förslaget från Studieförbundet Vuxenskolan är studieförbundet 
anställande arbetsgivare och sköter rekryteringen, medan ersättningen till 
ungdomar och handledare finansieras via kommunens budget för feriearbeten. 
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 46 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Ärendenummer KS 2019/57

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej färdigberedda motioner, 
april 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske. 
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
Lista för ej färdigberedda motioner, april 2019, innehåller 17 motioner som inte 
beretts färdigt. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-03-15 1(4)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej färdigberedda motioner, april 
2019
Ärendenummer KS 2019/57

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske. 
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
Lista för ej färdigberedda motioner, april 2019, innehåller 17 motioner som inte 
beretts färdigt. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15

Ärendebeskrivning
Sedan föregående redovisning i oktober 2018 har 6 motioner lämnats till 
kommunfullmäktige. I nedan lista redovisas samtliga motioner som inte är 
besvarade, dvs. även motioner som inkommit innan oktober 2018. 
De första 6 motionerna, markerade med rött i listan, inkom till fullmäktige för 
mer än ett år sedan och bör därmed behandlas snarast. 
Motion nr. 7, markerad med gult i listan, inkom i april 2018, dvs. för snart ett år 
sedan, och bör därmed också behandlas snarast. Enligt planering kommer denna 
att behandlas på kommunfullmäktige i maj 2019. 
Motionerna med nr. 8–12, markerade med grönt i listan, har inkommit i augusti-
november 2018 och bör därmed kunna behandlas inom ett år. Resterande 
motioner, också markerade med grönt i listan, har inkommit under 2019 och är 
remitterade eller ska remitteras för beredning.
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2019-03-15 2(4)

Tabell 1: Ej besvarade motioner

Motion Inkom till 
KF för mer 
än ett år 
sedan

Remittering Kommentar

1 Motion (C) om ett ökat 
digitalt deltagande, dnr 
KS 2017/143.

2017-11- 27 Begäran om yttrande till IT-
enheten, svar senast 2018-03-
15.

Remitterad till kultur- och 
fritidsnämnden och 
socialnämnden 2018-04-28.

Ärendet bordlagt på 
kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-10-09.

Ärendet återremitterat till 
kommunlednings-
förvaltningen för ny 
beredning 2019-02-05. 

2 Motion (M) om att 
utreda möjligheten att 
förvärva och driva 
Folkets hus som ett 
medborgarhus, dnr KS 
2018/14.

2018-01-29 Begäran om yttrande till 
utvecklingsenheten, svar 
senast 2018-05-01.

Svar har ej inkommit.

Påminnelse till 
utvecklingschef 2019-03-
25

3 Motion (C) om ökat 
bostadsbyggande i hela 
kommunen, dnr KS 
2018/16.

2018-01-29 Begäran om yttrande till 
utvecklingsenheten, svar 
senast 2018-05-01.

Svar har ej inkommit.

Påminnelse till 
utvecklingschef 2019-03-
25

4 Motion (C) om fortsatt 
bostadsbyggande i Diö, 
dnr KS 2018/17

2018-01-29 Begäran om yttrande till 
utvecklingsenheten, svar 
senast 2018-05-01.

Svar har ej inkommit.

Påminnelse till 
utvecklingschef 2019-03-
25

5 Motion (C) om att 
förbättra parkerings-
möjligheterna för 
elfordon, dnr KS 
2018/22.

2018-02-26 Begäran om yttrande till 
tekniska förvaltningen, svar 
senast 2018-06-15.

Svar har ej inkommit.

Påminnelse till 
utvecklingschef 2019-03-
25

6 Motion (C) om 
uppföljning av 
beslutade motioner, dnr 
KS 2018/52.

2018-03-26 Remitterad till 
kommunstyrelsen 2018-03-
26.

Remitterad till 
nämndsekreterare 2019-03-
25

Behandlas delvis inom 
uppdrag från 
kommunstyrelsen till 
kommunlednings-
förvaltningen 2018-12-04, 
§ 228 

Motion Inkom till 
KF för 
snart ett år 
sedan

Remittering Kommentar

7 Motion (L) om 
kommunikations-
system inom 
utbildning, dnr KS 
2018/72.

2018-04-23 Begäran om yttrande till 
utbildningsförvaltningen, 
svar senast 2018-08-12.

Återremitterad till 
utbildningsnämnden. 
Svarstiden förlängd till 
2019-05-02. Planeras till 
kommunfullmäktige i 
maj. 

595



Tjänsteskrivelse

2019-03-15 3(4)

Motion Inkom till 
KF

Remittering Kommentar

8 Motion (C) om Årets 
arbetsplats, dnr KS 
2018/102.

2018-08-27 Remitterad till personalchef 
2019-03-05.

9 Motion (L) om att 
inrätta ett tvätteri för 
arbetskläder inom 
daglig verksamhet LSS, 
dnr KS 2018/105

2018-08-27 Begäran om yttrande till 
socialnämnden, svar senast 
2018-12-31.

Remitterad till teknisk chef 
2019-04-01

10 Motion (C) om paus i 
arbetet med 
inventeringar av 
enskilda avlopp, KS 
2018/108.

2018-08-27 Begäran om yttrande till 
miljö- och byggnämnden, 
svar senast 2018-12-31.

Svar inkom från miljö- 
och byggnämnden 2018-
11-01. 

11 Motion (MP) om att 
investera i en boulehall 
i Älmhults kommun, 
dnr. KS 2018/112.

2018-09-24 Begäran om yttrande till 
kultur- och fritidsnämnden, 
svar senast 2018-12-31.

Svar har ej inkommit.

Påminnelse till teknisk 
chef 2019-03-25.

12 Motion (S) om 
trygghetsvandring på 
landsbygden, dnr. KS 
2018/133.

2018-11-26 Remitterad till 
kommunstyrelsen 2018-11-
26.

Remitterad till t.f. miljö- och 
byggchef 2019-04-01

13 Motion (MP) om att 
ombilda Älmhults 
Näringsfastigheter AB 
till ett näringslivsbolag, 
dnr KS 2018/141.

2019-01-28 Remitterad till ekonomichef 
2019-03-01.

Uppföljning i december 
2019.

14 Motion (S) om att starta 
en fritidsbank i 
Älmhults kommun, dnr 
2019/41.

2019-02-25 Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-02-25.

Remitterad till fritidschef 
2019-04-01.

15 Motion (S) om att 
bygga ett nytt 
äldreboende 
kombinerat med 
seniorlägenheter, dnr 
2019/43.

2019-02-25 Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-02-25.

Remitterad till 
utvecklingschef och 
socialchef 2019-04-01.

16 Motion (MP) om att 
införa närtrafik i 
Älmhults kommun, dnr 
2019/45

2019-03-25 Remitterad till 
utvecklingschef 2019-04-01.

17 Motion (MP) om att 
utarbeta en lokal 
folkhälsoplan, dnr 
2019/54

2019-03-25 Remitterad till utredare 
2019-04-01
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Tjänsteskrivelse

2019-03-15 4(4)

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej färdigberedda motioner, 

april 2019.

Maria Johansson Roland Eiman
Nämndsekreterare Kommunchef
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 47 Äskande om medel för 
lärarassistentutbildning
Ärendenummer UN 2018/163

Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att man drar tillbaka sitt 
äskande om medel för en lärarassistentutbildning.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till utbildnings-
nämnden för komplettering av underlaget med kalkyl och svar på de frågor som 
kommunledningsförvaltningen har ställt till utbildningsförvaltningen.
Under hösten 2018 ansökte utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 
finansiering av en lärarassistentutbildning inom den kommunala 
vuxenutbildningen. Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden för att 
komplettera med olika uppgifter. Utbildningsförvaltningen ser att det behövs 
göra en djupare undersökning för att kunna besvara dessa frågor på ett bra sätt. 
Det som behöver belysas tydligare är vilket behov som finns av yrkesrollen, 
lärarassistent. Vidare behövs det tas fram en noggrann undervisningsplan som 
säkerställer kvaliteten i undervisningen. Frågan kring eventuell försäljning av 
utbildningsplatser till andra kommuner är svårbesvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-06

Utbildningsnämndens utskotts förslag 2019-02-06, § 27

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Rektor Krister Dagneryd
Verksamhetschef gymnasium/komux Samuel Svensson
Förvaltningschef Roger Johansson 
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Tjänsteskrivelse

2019-02-06 1(1)

Kommunledningsförvaltning
Roger Johansson 
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Lärarassistentutbildning
Ärendenummer UN 2018/163

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2018 ansökte utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 
finansiering av en lärarassistentutbildning inom den kommunala 
vuxenutbildningen. Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden för att 
komplettera med olika uppgifter. Utbildningsförvaltningen ser att det behövs 
göra en djupare undersökning för att kunna besvara dessa frågor på ett bra sätt. 
Det som behöver belysas tydligare är vilket behov som finns av yrkesrollen, 
lärarassistent. Vidare behövs det tas fram en noggrann undervisningsplan som 
säkerställer kvaliteten i undervisningen. Frågan kring eventuell försäljning av 
utbildningsplatser till andra kommuner är svårbesvarad.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-06

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att man drar 

tillbaka sitt äskande om medel för en lärarassistentutbildning.

Roger Johansson Underskrift

Förvaltningschef Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Rektor för vuxenutbildningen
Utbildningschefen
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Återstående medel under kommunstyrelsen (urval)

Tillgängliga medel
2019

Anvisade
medel

Återstående
medel

Strategiska satsningar, ordinarie
Halvtidstjänst och kompetensuppbyggnad från och med 2018 för
spårförvaltning för industri- och terminalspår i Älmhults kommun KS 2018-08-
14 § 153 500 000
Älmhultsfestival, KS 2019/36 350 000
Totalt 1 286 000 850 000 436 000

Utvecklingspott fokusområde – ”Vet” 2019
Återställande av vägar efter Sydsvenska rallyt 2019 KS 2018-08-14 § 154 150 000
Totalt 0 150 000 -150 000

Schablonbidrag Migrationsverket 10 % från 2018
Projektanställning ungdomskoordinator KSAU 2018-08-21 § 108 290 000
Projektanställning jobbkoordinator KSAU 2018-08-21 § 108 290 000
Totalt 2 424 000 580 000 1 844 000

Schablonbidrag från Migrationsverket (äldre) 1 447 913

Schablonbidrag Migrationsverket 10 %
Januari 232 636
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
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September
Oktober
November
December
Totalt 232 636

KS oförutsett 100 000 0 100 000

KF oförutsett 200 000 0 200 000

Buffert 2019 5 181 000 0 5 181 000
Buffert socialnämnd 5 000 000 0 5 000 000

Samordningsvinster -5 500 000 0 -5 500 000
Entreprenad -2 500 000 0 -2 500 000
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