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Kommunstyrelsen 2019-08-13

Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30

Elizabeth Peltola (C) Maria Johansson
Ordförande Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är öppet för allmänheten avseende ärende 1–4 och 6–24.

Ärenden
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3 - 5
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Nicklagården-socialnämnden 
2019/102

6 - 25

8 Taxa för tobakstillstånd m.m. -revidering 2019/97
26 - 33

9 Detaljplan Hvita Korset 7 med flera 2017/106
34 - 125

10 Planbesked Froafälle 3:2 2019/100
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11 Förfrågan från Linnés Råshult om tillfälligt lån 
och bidrag
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12 Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020 2019/32
145 - 175
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176 - 179

1



Kallelse/Underrättelse

2(2)

14 Svar på motion (C) om att införa utmärkelsen 
"Årets arbetsplats" i Älmhults kommun

2018/102
180 - 185

15 Svar på motion (S) om att starta en fritidsbank i 
Älmhults kommun

2019/41
186 - 190

16 Svar på motion (M) om att utreda möjlighet att 
förvärva och driva Folkets hus som Medborgarhus

2018/14
191 - 195

17 Förändring i budget 2019 2018/31
196 - 197

18 Integrerad årsredovisning 2019/46
198 - 206

19 Årsredovisning Sydarkivera 2018 2019/72
207 - 262
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263 - 278
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290
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Ärende Föredragande/ kallade 
tjänstepersoner

Klockan

4. Uppföljning av antal som väntar på 
plats till särskilt boende 

Gun Bylund, områdeschef 
vård- och omsorg

Charlotte Nygren-Bonnier, 
socialchef

8.35

6.  Ekonomisk rapport - 
socialnämnden, utbildningsnämnden 
och tekniska nämnden

Charlotte Nygren-Bonnier, 
socialchef

Roger Johansson, 
utbildningschef

Lars Nilsson, tf teknisk 
chef

9.05

7.  Ansökan om medel för 
boendeplatser på Nicklagården-
socialnämnden

Charlotte Nygren-Bonnier, 
socialchef

9.15

8.  Taxa för tobakstillstånd m.m. -
revidering

Daniel Persson, tf miljö- 
och byggchef

Andrea Zalas, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

9.25
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Socialförvaltning
Gun Bylund 
gun.bylund@almhult.se

Kommunstyrelsen

Väntar plats särskilt boende
Ärendenummer KS 2018/83

Sammanfattning av ärendet
Områdeschef Gun Bylund presenterar information om antalet personer som 
väntar plats till särskilt boende.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

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

Gun Bylund Charlotte Nygren Bonnier
Äldreomsorgschef Socialchef
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Ej verkställda beslut 2019 (per den siste i respektive månad)
Äldre
Tid väntan på säbo Jan Feb Mars April
6 mån> 7
Upp till 6 mån
Upp till 5 mån 4
Upp till 4 mån 3
Upp till 3 mån 6
Upp till 2 mån 5
Upp till 1 mån 1
Summa 26

Antal lediga platser 0
Antal som erbjudits önskemål och tackat nej 0
Antal som erbjudits annat än önskemål och tackat nej 2

I väntan var
Bostad 16
Korttid 9
Annat 1
Summa 26
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Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec
5 5 6
2 4 3
4 5 2
5 1 4
1 3 4
4 6 5
7 4 3

28 28 27

0 0 0
0 0 0
0 0 0

17 17 20
9 11 7
2 0 0

28 28 27
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 111 Ansökan om medel för boendeplatser på 
Nicklagården - socialnämnden
Ärendenummer KS 2019/102

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-05-22, § 53, att ansöka om 3 500 000 kr för årlig 
driftskostnad av 8 platser på Nicklagården plan 4.
Socialnämnden beslutade 2019-06-28, § 74 att ansöka om budgetmedel om 
1 061 552 kronor för renovering och iordningställande av plan 4 samt renovering 
av plan 5 på Nicklagården. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att socialnämndens äskande ska 
hänskjutas till budgetberedningen 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-10 

 Socialnämndens beslut 2019-06-28, § 74

 Socialnämndens beslut 2019-05-22, § 53
_____
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Socialförvaltningen
Charlotte Nygren-Bonnier 
charlotte.nygren-bonnier@almhult.se

Kommunstyrelsen

Komplettering av Utredning av tillfälliga platser för 
äldreboende eller korttidsboende
Ärendenummer SOC 2019/32

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-06-28 §74 om att öppna ytterligare 8 platser 
inom särskilt boende på Nicklagården, samt att begära medel från 
kommunstyrelsen till både drift och investering.

Begäran för driften på 3 500 000 kronor avser helår. Socialförvaltningen 
bedömer att verksamheten kommer att vara i drift i oktober 2019 vilket således 
innebär en kostnad med ca 900 000 kronor för 2019. 

Årlig driftskostnad, 8 platser på Nicklagården
Nedanstående beräkning är ungefärlig.
Förbrukningsmaterial 93 700 kr/år (11 714 kr/plats)
Datorer, 2 st 7 680 kr/år (320 kr/månad/dator)
Mobiler, 5 st 13 200 kr/år (cirka 220 kr/mobil)
Larm, drift 8 000 kr/år/8 larm
Omvårdnadspersonal 3 800 000 kr/år i personalkostnad för en 

enhet med 8 platser, demensinriktning 
(475 000 kr/plats)

Enhetschef 700 000 kr/år
Hyresintäkter - 400 000 kr
Total årlig driftskostnad 4 222 580 kr

Årlig kostnad för att driva Nicklagården plan 4 eller 5 med 8 platser är 
4 622 580 kr, intäkter för hyra på 400 000 kr gör att nämndens totala 
kostnadsökning blir 4 222 580 kr. Avdrag för eventuellt minskade kostnader 
inom hemtjänst med 1 134 000 kr skulle ge en total kostnadsökning på 
3 088 580 kr. Förvaltningen bedömer trots det att den totala årliga 
driftskostnaden blir cirka 3 500 000 kr.

I övrigt kring kostnader hänvisas till socialförvaltningens rapport ”Utredning om 
tillfälliga platser för äldreboende eller korttidsboende”, daterad 2019-05-28.

Charlotte Nygren-Bonnier
Socialchef
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Socialförvaltning
Charlotte Nygren Bonnier 
0476-552 62
charlotte.nygren-bonnier@almhult.se

Utredning om tillfälliga platser för 
äldreboende eller korttidsboende
Ärendenummer SOC 2019/32
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Bakgrund
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, tre på Nicklagården och två på 
Solgården. Det betyder att båda platserna kan ”beläggas” om hyresgästerna är ett 
par annars kan lägenheten bara hyras ut till en person.
Under våren 2018 har inte socialförvaltningen kunnat bereda plats till de 
personer som blivit beviljade en plats i särskilt boende. Socialförvaltningen fick 
i uppdrag av socialnämnden att se över behovet och möjligheten att öppna en 
avdelning på något av kommunens särskilda boenden för att komma i ordning 
med situationen kring de personer som har behov av särskilt boende men som 
inte har kunnat beredas en boendeplats. Socialnämnden beslutade 2018-09-19 § 
88 att tillfälligt öppna 8 platser på Kastanjen, nuvarande Elmiersgården Röd för 
personer med demensdiagnos. 
I nuläget har socialnämnden 154 platser inom särskilt boende.
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 den 
processen effektiviserat i samarbete med tekniska förvaltningen.
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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”.
Behovet av platser och tillgängliga platser inom det särskilda boendet är 
fortfarande i obalans trots öppnandet av 8 platser i november 2018. 
Socialnämnden fick 2018-12-19 en muntlig genomgång av förutsättningarna att 
öppna ytterligare 8 platser på Nicklagården. 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2019-04-24 §40 att återkomma med 
förslag på “konventionella och icke konventionella förslag på 10 – 12 tillfälliga 
platser för äldreboende eller korttidsboende”. 

Genomlysning av äldreomsorgen 2015
2015 genomfördes en genomlysning av äldreomsorgen i Älmhults kommun. den 
gjordes av en extern part STQM Management. I den kan man bland annat läsa 
följande ” Att bedöma det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende är 
komplext. Det finns inte någon matematisk formel som går att använda eftersom 
behovet påverkas av många olika faktorer och alla faktorer inte enkelt kan 
påverkas av kommunens eget agerande och beslut. Sannolikt är ändå de 
viktigaste grunderna den demografiska utvecklingen och grunderna i 
biståndshandläggning. Behovet påverkas också av hur det ordinära 
bostadsbeståndets standard är i kommunen samt inte minst hur tillgången är på 
andra alternativ som trygghetsbostäder och seniorboende. Utöver kommunens 
eget agerande påverkas behovet också av regionens arbetsformer i 
regionsjukvården och närsjukvården. Även den bild som förmedlas av media kan 
göra avtryck i ökad eller minskad efterfrågan”.

Nulägesbeskrivning och behovsinventering
Vid en jämförelse mellan åren ser förvaltningen att antalet ansökningar om 
särskilt boende har ökat. Personer som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende 
bor där i genomsnitt cirka 3 år. Den genomsnittliga ålder på en person som 
flyttar till vård- och omsorgsboende har ökat.
Antal ansökningar om särskilt boende
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%

Medelålder när brukare fått beslut på särskilt boende
År Ålder
2015 85,5
2016 87
2017 87
2018 87
2019 tom april 89
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Lokaler och utrustning
Vid en genomgång av möjliga alternativ till att öppna fler platser för särskilt 
boende eller korttidsvård redovisas följande:
- Nicklagården plan 4 och 5 som består av 8 lägenheter per plan.
- Ombyggnad av befintliga parlägenheter på Nicklagården till separata 

boende, vilket kan ge möjlighet till flexibilitet av nyttjandet av dessa.
- Korridor i markplan på Nicklagården som tidigare var korttidsboende och 

numera fungerar som kontorslokaler.
- Per Hörbergsgården i Virestad
- Köpa platser externt

Nicklagården, plan 4 och 5
Nicklagårdens två översta plan står tomma och användes senast som HVB-hem 
för ensamkommande barn. Både plan 4 och plan 5 har 8 rum vardera. 
Förvaltningen har fortfarande kostnader för båda våningsplanen, 807 264 kr.
Lokalerna är i stort behov av renovering och tekniska förvaltningen har gjort en 
uppskattning av kostnaden för renoveringen av båda våningsplanen till cirka 
800 000 kr.
För att förse lokalerna med möbler i de allmänna ytorna beräknas kostnaden bli 
liknande den som uppstod då Elmiersgården Röd öppnades, 105 000 kr. Varje 
rum ska utrustas med en vårdsäng med madrass. Kostnaden för dessa uppgår 
enligt avtal till 89 552 kr (11 194 kr/säng) plus madrass 20 000 kr (2 500 
kr/madrass).
I lokalerna finns WiFi-nät utbyggt sedan tidigare.
I nuläget finns inget internt larmsystem i lokalerna så som det finns på övriga 
enheter på Nicklagården och Elmiersgården. Tillgång till larm för de som flyttar 
in får tillgodoses med den typen av larm som finns inom hemtjänsten. Att lösa 
det på detta sätt är inte prövat då byggnationen kan medföra störningar i signaler 
mellan larm och mottagare. Med ett sådant system kan inte heller någon 
samordning ske vad gäller larmmottagning med resterande enheter i byggnaden.
Varje lägenhet ska utrustas med ett elektroniskt medicinskåp. 
För att besvara trygghetslarm, öppna medicinskåp och för att signera delegerade 
HSL-insatser behöver personalen tillgång till mobiltelefoner. Enheten kommer 
att behöva fem mobiltelefoner. För att dokumentera och ta del av information 
behöver enheten utrustas med en datorarbetsplats.

Förvaltningen uppskattar att en eventuell öppning av verksamhet skulle kunna 
ske inom 3 till 6 månader.

I samband med genomlysningen av äldreomsorgen som gjordes 2015 gjordes 
också en boendestudie, ”Äldreboendestudie för Älmhults kommun” i vilken man 
menar att planen 4 och 5 på Nicklagården lämpar sig dåligt som äldreboende 
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med tanke på att det endast är 8 platser per plan och det således blir väldigt dyrt 
att bemanna enheterna. 

Ombyggnad parlägenheter, Nicklagården
På Nicklagården finns 3 parlägenheter på plan 1, 2 och 3. Dessa skulle kunna 
omvandlas till separata platser. Idag utgör varje parlägenhet en brandcell vilket 
innebär att lägenheten enbart kan hyras ut till antingen en person eller till två 
personer som har en relation. Om rummen skulle byggas om till att blir egna 
brandceller skulle lägenheten kunna hyras ut till två personer som då får dela 
toalett, dusch och kök.
Socialnämnden beslutade 2017-04-19 §82 att avvakta med ombyggnation av 
parlägenheter till en kostnad av 60 000 kr/rum, eftersom socialnämnden gav 
tekniska förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med socialförvaltningen och 
konsult, utreda hur Nicklagårdens lokaler skulle kunna omformas och anpassas 
så att verksamheten skulle kunna bedrivas på ett driftsekonomiskt och 
kvalitetssäkert sätt.
En arkitekt tog fram olika visionära förslag på hur Nicklagården skulle 
omformas. Någon ytterligare utredning har inte genomförts.
Parlägenheter är en möjlighet för personer i ett parförhållande där den ena parten 
har behov av särskilt boende att fortsätta leva och bo tillsammans. Efterfrågan på 
dessa lägenheter är inte en särskild stor och det skapar då emellanåt en 
minskning av platser då en person upptar två personers plats.
En brandteknisk ombyggnation av befintliga parlägenheter kan skapa 
möjligheter att både användas till par men även till enskilda personer som 
behöver korttidsvård eller växelvård. Vid nyttjande av dessa platser som 
korttids- eller växelvård tillkommer en ökad kostnad för en högre bemanning. 
Den berörda enheten går också miste om hyresintäkter.

Korridor markplan, Nicklagården 
På Nicklagården finns en korridor i markplan som tidigare har använts till 
korttidsboende men som nu används som kontorslokaler, personalutrymme samt 
förråd.
Skulle lokalerna omvandlas till ett vård- och omsorgsboende skulle enheten 
innehålla 5 platser med tillgång till egen toalett och dusch men utan kök. Fem 
rum skulle enbart ha sängplats. Enheten skulle ha tillgång till 
gemensamhetsutrymmen och personalrum men inget omklädningsrum för 
personalen. Det finns även en tvättstuga och ett gemensamt badrum.
Om lokalerna skulle göras om behöver 5 nya kontorsplatser inom fastigheten 
skapas, omklädningsrum för den nya enheten och för Elmiersgården röd samt ett 
förrådsutrymme till sjuksköterskorna.

Per Hörbergsgården i Virestad
I Virestad finns Pehr Hörbergsgården som innehåller både en boendedel som 
tidigare använts som särskilt boende för äldre, en gemensamhetslokal som nu 
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fungerar som matsal till friskolans elever samt biblioteksfilial som är öppen en 
eftermiddag i veckan. Kopplat till lokalerna finns också en friskola.
På Pehr Hörbergsgården har socialförvaltningen idag ingen verksamhet förutom 
att hemtjänst östra har tillgång till en grupplokal och kontor.
Enligt tekniska förvaltningen är de 14 lägenheterna på Pehr Hörbergsgården i 
dåligt skick och måste genomgå omfattande renoveringar samt i vissa fall 
återställning för att göra lägenheterna fullvärdiga. I nuläget är inte badrummen 
utrustade med tvättmaskin och/eller torktumlare utan det finns ett gemensamt, 
omgjort badrum med tvätt- och torkmöjligheter. 
Fiber är indraget i byggnaden men finns inte indraget till varje lägenhet.

Köp av platser externt
Förvaltningen undersöker möjligheterna att köpa platser externt om behov 
uppstår.

Bemanning

Nicklagården
Om inriktningen på enheten blir en demensavdelning är bemanningen per 
boende 0,70, dvs 5,6 årsarbetare. Med åtta platser på enheten och räknat på ett 
sexveckorsschema skulle enheten behöva 8 omvårdnadspersonal. Dessa arbetar 
73 % var på schemalagdtid och med anledning av heltidsorganisationen har de 
resterade tid som resurstid. Under helgen behövs tre personal som arbetar 
varannan helg och delade turer. 
Nattpersonalen som finns på de redan nu befintliga enheterna har ingen 
möjlighet att arbeta på den nya enheten. Detta betyder att 6 personer behövs för 
att täcka nattpassen på den nya enheten, det vill säga 8 brukare. 
Nicklagården har en enhetschef och Elmiersgården har en enhetschef, ingen av 
dessa har utrymme i sin tjänst att ansvara för ytterligare en avdelning. Inom 
äldreomsorgen i övrigt finns det inte heller något utrymmer för någon av de 
andra enhetschef att utöka sitt ansvarsområde. 
Alla enheten inom förvaltningen har tillgång till administrativt stöd vilket den 
nya enheten också kommer att behöva.
Verksamheten bedömer inte att det behövs ett tillskott i resurser för 
sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut om en avdelning öppnas. 
Befintliga resurser behöver däremot fördelas om.
Pehr Hörbergsgården
Om inriktningen på enheten blir en demensavdelning är bemanningen per 
boende 0,70, dvs 7,7 årsarbetare. Med 11 platser på enheten och räknat på ett 
sexveckorsschema skulle enheten behöva 11 omvårdnadspersonal. Dessa arbetar 
73 % var på schemalagdtid och med anledning av vår heltidsorganisation har de 
resterade tid som resurstid. Under helgen behövs tre personal som arbetar 
varannan helg och delade turer. 
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Nattpersonalen som finns på de redan nu befintliga enheterna har ingen 
möjlighet att arbeta på den nya enheten. Detta betyder att 6 personer behövs för 
att täcka nattpassen på den nya enheten, det vill säga 11 brukare. 
Till Pehr Hörbergsgården behövs en enhetschef rekryteras då det inte finns något 
utrymme för någon av de andra enhetschef att utöka sitt ansvarsområde. 
Alla enheter inom förvaltningen har tillgång till administrativt stöd vilket den 
nya enheten också kommer att behöva.
Verksamheten bedömer inte att det behövs ett tillskott i resurser för 
sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut om en avdelning öppnas. 
Befintliga resurser behöver däremot fördelas om.

Annan verksamhet som berörs
De särskilda boendena har en fast läkarkontakt från någon av vårdcentralerna. 
När en ny enhet öppnas behövs en dialog med vårdcentralerna för att säkerställa 
att de har resurser för detta.  
Även kommunens kostenhet berörs då fler enheter ska förses med bland annat 
matportioner för lunch och kvällsmat.

Effekter
Förvaltningen har svårt att förutse vad en öppning av ytterligare platser skulle ha 
för effekt på övrig verksamhet som hemtjänst och korttidsenhet.
Om man rent hypotetiskt antar att antalet hemtjänsttimmar minskar med 250 
timmar i månaden skulle personalkostnaderna minska med 1 134 000kr/år.
Vid uthyrning av samtliga platser på plan 4, Nicklagården, kommer 
förvaltningens kostnader för lokalhyran att minska med cirka 400 000 kr.

Långsiktig planering
En omvärlds - och verksamhetsanalys för att kunna beskriva nuläget och 
framtida utmaningar inom socialnämndens ansvarsområde är av vikt att ta fram. 
Analysen är tänkt att bli ett underlag vid socialnämndens revidering av mål, 
indikatorer och målvärde i verksamhetsplan.
Analysen kan då även ge en redovisning av förväntade volymökningar, 
kommande behov av lokaler och bostäder och därmed tillkommande kostnader. 
På så sätt blir dokumentet även ett viktigt underlag inför budgetberedning och 
beslut i kommunfullmäktige om budgetramar för de kommande år. I nuläget 
finns inte detta fullt ut men förvaltningen kommer att under 2019 ta fram ett 
sådant dokument.
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Kostnader

Kostnader för renovering och inventarier, 8 platser på plan 4 
Nicklagården
Nedanstående beräkning är ungefärlig.

Lokaler, renovering 400 000 kr
Inventarier, allmänna utrymmen 105 000 kr
Säng samt madrass 109 552 kr (13 694 kr/säng + madrass)
Medicinskåp 24 000 kr (3000 kr/skåp)
Larm, inköp 23 000 kr för 8 larm 
Totalt 661 552 kr

 
Årlig driftskostnad, 8 platser på plan 4 Nicklagården
Nedanstående beräkning är ungefärlig.

Förbrukningsmaterial 93 700 kr/år (11 714 kr/plats)
Datorer, 2 st 7 680 kr/år (320 kr/månad/dator)
Mobiler, 5 st 13 200 kr/år (cirka 220 kr/mobil)
Larm, drift 8 000 kr/år/8 larm
Omvårdnadspersonal 3 800 000 kr/år i personalkostnad för 

en enhet med 8 platser, 
demensinriktning (475 000 kr/plats)

Enhetschef 700 000 kr/år
Hyresintäkter - 400 000 kr
Total årlig driftskostnad 4 222 580 kr

Årlig kostnad för att driva Nicklagården plan 4 med 8 platser är 4 622 580 kr, 
intäkter för hyra på 400 000 kr gör att nämndens totala kostnadsökning blir 
4 222 580 kr. Avdrag för eventuellt minskade kostnader inom hemtjänst med 1 
134 000 kr skulle ge en total kostnadsökning på 3 088 580 kr. Förvaltningen 
bedömer trots det att den totala årliga driftskostnaden blir cirka 3 500 000 kr.

Kostnader för att renovera och iordningställa Pehr Hörbergsgården 
med 11 platser 
Nedanstående beräkning är ungefärlig.
Lokaler, renovering 600 000 kr
Inventarier, allmänna utrymmen 150 000 kr
Säng samt madrass 150 634 kr (13 694 kr/säng + madrass)
Medicinskåp 33 000 kr (3000 kr/skåp)
Larm, inköp 32 000 kr för 11 larm 
Totalt 965 634 kr
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Årlig driftskostnad, Pehr Hörbergsgården med 11 platser
Nedanstående beräkning är ungefärlig.
Förbrukningsmaterial 128 854 kr/år (11 714 kr/plats)
Datorer, 2 st 7 680 kr/år (320 kr/månad/dator)
Mobiler, 5 st 13 200 kr/år (cirka 220 kr/mobil)
Larm, drift 11 000 kr/år/11 larm
Omvårdnadspersonal 5 225 000 kr/år i personalkostnad för 

en enhet med 11 platser, 
demensinriktning (475 000 kr/plats)

Enhetschef 700 000 kr/år
Hyresintäkter - 686 400 kr
Total årlig driftskostnad 5 399 334 kr

Årlig kostnad för att driva Pehr Hörbergsgården med 11 platser är 6 085 734 kr, 
intäkter för hyra på 686 400 kr gör att nämndens totala kostnadsökning blir 
5 399 334 kr. Avdrag för eventuellt minskade kostnader inom hemtjänst med 1 
134 000 kr skulle ge en total kostnadsökning på 4 265 334 kr. Förvaltningen 
bedömer trots det att den totala årliga driftskostnaden blir cirka 4 800 000 kr.
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Kommunledningsförvaltning
Charlotte Nygren-Bonnier 
charlotte.nygren-bonnier@almhult.se

Socialnämnden

Utredning av tillfälliga platser för äldreboende eller 
korttidsboende
Ärendenummer SOC 2019/32

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag på nämndens sammanträde 2019-
04-24, § 40, att återkomma med förslag på “konventionella och icke 
konventionella förslag på 10 – 12 tillfälliga platser för äldreboende eller 
korttidsboende”. Förvaltningen skulle redovisa utredningen på socialnämndens 
sammanträde 2019-06-16.
På socialnämndens sammanträde 2019-05-22 lyfte Alliansen ett extra ärende om 
att öppna plan 4 på Nicklagården. Socialnämnden beslutade 2019-05-22 §53 att 
öppna plan 4 på Nicklagården samt att både plan 4 och 5 ska renoveras. Plan 5 
blir då möjligt att öppna om behov uppstår.
Socialnämnden beslutade även att äska om medel för de kostnader som uppstår i 
samband med öppnandet av 8 platser.
Förvaltningen avslutar sin utredning och utredningen, i dess nuvarande form, 
föreslås bifogas nämndens beslut som kommer att överlämnas till 
kommunstyrelsen för ställningstagande till äskandet.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28

 ”Utredning av tillfälliga platser inom äldreboende och korttidsboende”, 2019-
05-28

Ärendebeskrivning
Vid en genomgång av möjliga alternativ till att öppna fler platser för särskilt 
boende eller korttidsvård redovisas följande:
- Nicklagården plan 4 och 5 som består av 8 lägenheter per plan.
- Ombyggnad av befintliga parlägenheter på Nicklagården till separata 

boende, vilket kan ge möjlighet till flexibilitet av nyttjandet av dessa.
- Korridor i markplan på Nicklagården som tidigare var korttidsboende och 

numera fungerar som kontorslokaler.
- Per Hörbergsgården i Virestad
- Köpa platser externt
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Förvaltningen uppskattar att en öppning av verksamhet kan ske under hösten 
2019. Efter dialog med tekniska förvaltningen bedöms renoveringen av plan 4 på 
Nicklagården kunna påbörjas efter semestern 2019.
Förvaltningens uppdrag är att ha en god ekonomisk hushållning. Enligt 
prognosen för 2019 kommer socialnämnden att ha ett underskott på cirka 12,5 
mkr. En del av underskottet beror på öppnandet av Elmiersgården Röd som 
nämnden inte fått någon utökad ram för.

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska årets underskott.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner utredningen gällande fler platser inom särskilt 

boende samt bifogar utredningen till nämndens beslut 2019-05-22 § 53.
2. Socialnämnden äskar om budgetmedel med 1 061 552 kr för renovering och 

iordningställande av plan 4 samt renovering av plan 5 på Nicklagården.
3. Socialnämnden äskar om 3 500 000 kr för årlig driftskostnad av 8 platser på 

Nicklagården plan 4 och sänder ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Charlotte Nygren-Bonnier Gun Bylund
Socialchef Områdeschef, vård och omsorg

Maria Söderstedt
Utvecklingsledare

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

Kommunstyrelsen

Uppdrag gällande boendeplatser
Ärendenummer KS 2019/102

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut från socialnämnden 2019-05-22 om att tillfälligt öppna plan 4 
på Nicklagården med 8 platser samt äska medel för de kostnader som uppstår i 
samband med detta beslut. Socialnämnden beslutar även ge förvaltningen i 
uppdrag att beställa en upprustning av plan 4 – 5 hos tekniska förvaltningen.
Socialnämnden beslutade därefter 2019-06-28 om att äska om budgetmedel om 
1 061 552 kr för renovering och iordningställande av plan 4 samt renovering av 
plan 5 på Nicklagården. Socialnämnden beslutade även äska om 3 500 000 kr för 
årlig driftskostnad av 8 platser på Nicklagården plan 4 och sänder ärendet vidare 
till kommunstyrelsen.
Av kommunens ekonomistyrningsprocess framgår att äskanden avseende 
investeringsbudget för lokaler kan endast ske av tekniska nämnden efter att 
lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjningsprocess. 
Driftskostnaderna, med anledning av investeringsäskanden, ska hanteras i 
budgetförslaget. Föreslås att budgetäskande hanteras i budgetprocessen och att 
ärendet hänskjuts till detsamma.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-10 (denna 

skrivelse)

 Socialnämndens beslut, SOC 2019/32, 2019-06-28

 Socialnämndens beslut, SOC 2019/41, 2019-05-22

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-06-28 om att äska om budgetmedel om 
1 061 552 kr för renovering och iordningställande av plan 4 samt renovering av 
plan 5 på Nicklagården. Socialnämnden beslutade även äska om 3 500 000 kr för 
årlig driftskostnad av 8 platser på Nicklagården plan 4 och sänder ärendet vidare 
till kommunstyrelsen.
Av kommunens ekonomistyrningsprocess framgår att äskanden avseende 
investeringsbudget för lokaler kan endast ske av tekniska nämnden efter att 
lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjningsprocess. 
Kommunstyrelsen har ansvar för lokalförsörjningsprocessen. 
Samhällsbyggnadsplan 12:3 är ett viktigt strategiskt dokument i lokalförsörj-
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ningsprocessen. I samhällsbyggnadsplan 12:3 finns de samlade lokalbehoven 
och planen innehåller olika lösningar för behoven, som kan vara genom 
befintliga lokaler, förhyrningar, externa lösningar och ibland förslag till 
investeringar.

Driftskostnaderna, med anledning av investeringsäskanden ska hanteras i 
budgetförslaget. Om till exempel utbildningsnämnden vet att en ny skola 
färdigställs 2020, så skall nämnden i budgetförslaget äska investeringsmedel för 
inventarier till lokalen, samt göra ett driftsäskande med anledning av eventuellt 
utökad lokalkostnad, verksamhetskostnad och så vidare.

Överväganden 
Av underlagen framgår inte om investeringsäskandet endast avser renovering 
och investering i lokaler, eller om även socialnämndens inventariebehov ingår. 
Socialnämnden har i budgetförslag 2020 lyft ett driftsbudgetbehov om 3,8 mkr 
för 8 platser, men i bifogat ärende behövs en budgetförstärkning om 3,5 mkr för 
vad som förefaller avse samma platser. Fråga är tillställd respektive förvaltning 
för att tydliggöra. Föreslås att budgetäskande hanteras i budgetprocessen och att 
ärendet hänskjuts till detsamma, med de svar som inkommer från respektive 
förvaltning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att hänskjuta socialnämndens äskande till budgetberedningen 2020

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 113 Taxa för tobakstillstånd m.m. - revidering
Ärendenummer KS 2019/97

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn av receptfria läkemedel, 

folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, enligt miljö- 
och byggnämndens förslag daterat 2019-04-16.

2. Taxan gäller från och med 2019-07-01 och ersätter tidigare beslutad taxa. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
2019-07-01 träder ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. I den nya 
lagstiftningen krävs tillstånd för tobaksförsäljning. Tidigare krävdes endast en 
anmälan för att få sälja tobaksprodukter. Enligt 8 kap 1 § lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter får avgift tas ut för prövning av 
försäljningstillstånd. 
Älmhults kommuns taxa för tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, antagen 2018-10-29, § 217, 
omfattar inte prövning av tillståndsansökningar. Miljö- och byggnämnden 
föreslår därför i beslut 2019-04-27, § 38, en revidering av taxan enligt förslag 
daterat 2019-04-16.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01

 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-29, § 38

 Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – förslag till revidering 
daterat 2019-04-16

_____
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Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för försäljning av tobak m.m. 
Ärendenummer KS 2019/97

Sammanfattning av ärendet
2019-07-01 träder ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. I den nya 
lagstiftningen krävs tillstånd för tobaksförsäljning. Tidigare krävdes endast en 
anmälan för att få sälja tobaksprodukter. Enligt 8 kap 1 § lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter får avgift tas ut för prövning av 
försäljningstillstånd. 
Älmhults kommuns taxa för tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, antagen 2018-10-29, § 217, 
omfattar inte prövning av tillståndsansökningar. Miljö- och byggnämnden 
föreslår därför i beslut 2019-04-27, § 38, en revidering av taxan enligt bifogat 
förslag, daterat 2019-04-16.
Enligt miljö- och byggnämndens beslut baseras den föreslagna avgiften på en 
uppskattning av handläggningstiden vid dessa ärenden. Handläggningstiden 
bedöms vara likvärdig med handläggningstiden för serveringstillstånd för 
alkohol. Avgiften baseras på åtta timmars handläggningstid á 825 kr per timme, 
dvs. 6 600 kr per prövning av tillstånd. I beslutet framkommer också att 
diskussion förts med andra kommuner i Kronobergs län för att få en så likvärdig 
taxa som möjligt.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01

 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-29, § 38

 Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – förslag till revidering 
daterat 2019-04-16

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn av receptfria läkemedel, 

folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, enligt förslag 
daterat 2019-04-16.

2. Taxan gäller från och med 2019-07-01 och ersätter tidigare beslutad taxa. 
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Maria Johansson Roland Eiman
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, 

elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare

2018-10-08

Antagen av kommunfullmäktige i Älmhult 2018-10-29 § 217
Förslag till reviderad taxa 2019-04-16
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Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa gäller för tillsyn över försäljning av folköl enligt alkohollagen 
(SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), lag 
om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

Avgiftsskyldig 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. handläggning med anledning av anmälan av försäljning av receptfria läkemedel, 
försäljning av folköl, och/eller försäljning av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare.

2. Handläggning med anledning av ansökan av försäljning av tobaksvaror i 
detaljhandel samt partihandel.

3. Tillsyn i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning
2. handläggning som beror på överklagat beslut. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- 
och byggnämnden

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 825 kronor per hel timmes hand-
läggningstid. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella 
handläggningstiden i det enskilda ärendet.  

6 § Med kontrolltid eller handläggningstid avses den sammanlagda tid varje tjänsteman 
vid nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering. Om 
den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För kontroll och inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd

7 § Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 
(detaljhandel samt partihandel) tas ut med en fast avgift motsvarande en timavgift på 8 
timmar.

Avgift för anmälan om receptfria läkemedel, försäljning av folköl eller försäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

8 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av receptfria 
läkemedel utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov av 
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tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid. 

9 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av folköl utgår en 
avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov av tillsyn på plats i samband 
med anmälan debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid.  

10 § För handläggning av anmälan för försäljning av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid 
behov av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid.  

Avgift för tillsyn 

11 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, försäljning 
av folköl, försäljning av tobak och/eller försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare utgår med timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.   

Betalning av avgiften 

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. Betalning ska 
ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

--------------------------------

Denna taxa börjar gälla den 1 juli 2019. 
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Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg 
karin.wennberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse för antagande av detaljplan för 
Vita Korset 7 m.fl., Norregård, Älmhult, Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2017/106

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns övergripande mål är att kommunens befolkning ska öka till minst 
20 000 invånare. En förutsättning för att nå det övergripande målet är att verka för ett 
brett utbud av nya bostäder i attraktiva boendemiljöer. Älmhults kommuns strategiska 
utvecklingsplan säger att centrala Älmhult ska förtätas med bostäder, att 
stadsmässigheten ska öka och att förutsättningar för mötesplatser ska skapas. 
Fastigheten Vita Korset ligger centralt i Älmhult med närhet till centrum, 
grönområden, särskilt boende och kommunikationer. Fastigheten bedöms som väl 
lämpad för exploatering i syfte att förtäta Älmhult. I Älmhults kommuns 
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016, pekas området ut som lämpligt 
för blandad bebyggelse. 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder men även sådan 
användning som är lämplig för ett centralt läge såsom vård, centrum, kontor och 
kultur. I användningen bostäder ingår olika former av varaktigt boende. Fastigheterna 
Vita Korset 4, 7 och 24 ingår i planuppdraget. 
Planområdet utgörs av allmän platsmark och kvartersmark med flera aktörer. Allmän 
platsmark omfattar torget runt byggnaden Vita Korset, park, natur, infartsgata och 
gångväg. Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två 
tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en. 
Planen möjliggör också parkeringsplatser på kvartersmark. Byggrätt på tomten där 
Hvita Korset-byggnaden ligger ger möjlighet både till ombyggnation eller 
nybyggnation. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Plankarta 19-07-12

 Planbeskrivning 19-07-12

 Samrådsredogörelse 19-04-16

 Granskningsutlåtande 19-07-12
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Ärendebeskrivning
Planen handläggs med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen antas av 
kommunstyrelsen.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Vita Korset 7 m.fl., Norregård, 

Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen. 

Karin Wennberg Arpine Minasyan
Planarkitekt Stadsarkitekt

Beslutet skickas till
- Tekniska förvaltningen (Teknisk chef)
- Kommunledningsförvaltningen (Utvecklingschef)
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Tyréns, har av Älmhults kommun, fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning i
samband med framtagande av ny detaljplan.

2 SYFTE
Syftet med utredningen är att beskriva befintlig dagvattenhantering samt undersöka
förutsättningarna att skapa en god dagvattenhantering för framtida exploatering.

3 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING
Planområdet är beläget i Älmhult och innefattar tre fastigheter. De tre fastigheterna är Vita
korset 4, 7 och 24. I planområdet finns idag äldre byggnationer som tidigare nyttjats som
industrilokaler.

Området avgränsas i öster av Ljungbyvägen, i väster av mindre grönområden, i norr av
Systergatan samt i söder av lägenhetsområde.

Planområdet består idag av äldre byggnader, ytor av asfalt, grus, gräs och naturmark. Den
totala ytan uppgår till ca 16 500 m2.

Figur 1 - Översikt planområde, Vita korset
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4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

4.1 JORDARTER

Enligt SGU:s jordartskarta består området av morän. Genomsläpplighetskartan visar att
området har medelhög genomsläpplighet, vilket ger förutsättning för viss infiltration och
rening av dagvatten.

Figur 2 – SGU:s jordartskarta

Figur 3 – SGU:s karta över genomsläpplighet
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5      BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

Idag finns det för planområdet, inga dagvattenledningar eller brunnar anslutna till det
kommunala dagvattensystemet.
Avvattning sker idag via naturlig avrinning ut i gräs- och naturmarksytor. Även befintliga
grus- och asfaltsytor samt takvatten från stuprör mynnar ut i omgivande gräs- och
naturmark där infiltration av dagvatten sker.

Figur 4 - Översiktsbild över befintlig byggnad och mark.
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6 DAGVATTENHANTERING PLANFÖRSLAG
Planområdet kommer efter en exploatering få en större andel hårdgjord yta, vilket medför
större dagvattenflöden än tidigare. Takytor ökar med ca 1 000 m2 och asfaltsytor med
ca 2 000 m2.

Figur 5 – Översiktsbild över nya byggnader och mark.
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7 FÖRUTSÄTTNINGAR
För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar, som innebär ökade nederbördsmängder,
används en klimatfaktor på 1,25 i beräkningarna. Vilket innebär att man skall klara en
ökning av nederbörden med 25%.
I beräkningarna används avrinningskoefficienter för olika ytskikt. Koefficienten beskriver
hur stor del av nederbörden som rinner av ytan. Som exempel har tak en
avrinningskoefficient på 0,9, vilket innebär att 90% av nederbörden rinner vidare.

Älmhults kommun ställer krav på att utflödet till befintligt dagvattennät inte får överstiga
5 l/s/Ha hårdgjord yta och att man på fastigheten ska klara av att fördröja ett 20-årsregn.
Man ska också kontrollera vad ett 100-årsregn skulle innebära för området.

7.1 FLÖDESBERÄKNINGAR

Beräkningar har utförts enligt Svenskt Vatten.
I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda
beräkningar.

Typ av yta Avrinningskoefficient, 
Tak 0,9
Asfalt 0,8
Gräs 0,1
Plattor 0,7

Tabell 1 – Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016)

I tabell 2 redovisas nya ytor, enligt planförslag, som använts i utförda beräkningar. I
förslaget ligger en planerad gångväg strax utanför fastighetsgränsen (i söder). Denna yta är
innefattad i beräkningarna.

Typ av yta m2

Tak 3 160
Asfalt 3 180
Gräs 7 530
Plattor 2 600

Tabell 2 – Beräknade ytor

7.2 SAMMANSTÄLLNING

För att hantera dagvattnet som uppkommer vid ett 20-årsregn krävs att en volym på ca 340
m3 kan fördröjas inom området för exploateringen. Ett 100-årsregn skulle kräva att en volym
på ca 660 m3 kan fördröjas. Se figur 6 och tabell 3.

Återkomsttid [år] 2 10 20 100
Maxvolym m3 127 251 341 662

Tabell 3 – Dimensionerande maxvolym
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Diagrammet nedan visar volymen som behöver fördröjas på fastigheten under ett 2-, 10-, 20-
och 100-årsregn.

Staplarna visar den dimensionerande volymen i kubikmeter för respektive årsregn och
varaktighet i minuter och timmar. Maxvolymen är den högsta volymen vid respektive årsregn
och den volym som behöver fördröjas inom området för att klara kommunens krav. När
maxvolymen nåtts, minskar volymen succesivt.

Figur 6 – Diagram för dimensionerande maxvolym
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8 FÖRSLAG PÅ MÖJLIG FRAMTIDA
DAGVATTENHANTERING

Förslagsvis hanteras tillkommande dagvatten i största möjliga mån genom infiltration på
fastigheten.

Med hänsyn till områdets höjdskillnader skulle östra delen av området passa bäst för någon
typ av öppna diken/dammar.

Figur 7 – Sektion på förslag till damm

En damm/dike med mått och lutningar enligt figur 7, som uppfyller kriterier ur skötsel- och
underhållssynpunkt, skulle behöva ha en totallängd på ca 110 m och ett djup på 0,70 m för
att klara volymen för ett 20-årsregn. För att klara volymen för ett 100-årsregn behövs ett
djup på 1,0 m med totallängd på ca 110m. Djupet på dammen/dikena är antaget med
hänsyn till grundvattennivå samt säkerhet. Ett större djup kan medföra att grundvatten
mynnar upp i dammen/diken.

Öppna diken/dammar är en bra lösning, med tanke på rening, kostnadseffektivitet och ur
underhållssynpunkt. Men med nuvarande planförslag, så är möjligheterna till
dagvattenhantering via öppna dammar/diken, begränsade pga. bristen på tillgänglig yta.

Med hänsyn till topografin och tillgänglig yta för dammar/diken kan dagvattenhanteringen
delas upp i alternativa lösningar.

På efterföljande sidor redovisas förslag på kompletterande lösningar för omhändertagande
av dagvattnet.
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8.1 ALTERNATIVT FÖRSLAG/KOMPLETTERING 1

För att minska omfattningen av dagvattendammar kan nya byggnader förses med sedumtak
och nya parkeringsytor med grusarmering.

Detta medför att avrinningen minskar, samtidigt som det har en fördröjande och renande
effekt på dagvattnet. Denna lösning kan fungera som ett komplement till tidigare förslag,
och bidrar till att utbredningen av dagvattendammar i området kan minskas.

Figur 8 - Översiktsbild över nya byggnader och mark, med sedumtak och grusarmering

Beräkningar har utförts enligt Svenskt Vatten. I tabell 3 redovisas avrinningskoefficienter
för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar.

Första beräkningen av ytorna visas i tabell 3, där delar av parkeringsytorna försetts med
grusarmering och taken på nya byggnader med sedum.

Typ av yta Avrinningskoefficient, 
Tak 0,9
Sedumtak 0,2-0,6 (0,4 används i ber. nedan)
Grusarmering 0,6
Asfalt 0,8
Gräs 0,1
Plattor 0,7

Tabell 4 - Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016).
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I tabell 5 redovisas nya ytor, kompletterat med sedumtak och grusarmering, som använts i
utförda beräkningar.

Typ av yta m2

Tak 406
Sedumtak 2 735
Grusarmering 1 112
Asfalt 2 070
Gräs 7 544
Plattor 2 604

Tabell 5 - Beräknade nya ytor

Återkomsttid (år) 2 10 20 100
Maxvolym (m3) 103 209 280 552

Tabell 6 - Dimensionerande maxvolym efter att man implementerat sedumtak och grusarmering

Användning av sedumtak och grusarmering bidrar till att en större mängd dagvatten fördröjs.
Vid ett 20-årsregn minskar volymen på dagvattendammarna till ca 280 m3, medan
dagvattendammarna vid ett 100-årsregn minskar till ca 550 m3. Detta skulle medföra att ett
alternativ med öppna diken/dammar skulle få en totallängd på 90 m.

Figur 9 – Diagram med olika års skyfall och olika långa nederbörds varaktigheter uppdelat i minuter och
timmar. Här har man implementerat sedumtak och grusarmering på parkeringsytorna.
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8.2 ALTERNATIVA FÖRSLAG/KOMPLETTERING 2

Ytterligare komplettering eller alternativt förslag som kan göras är makadamfyllt dike.
En dagvattenhantering innefattande diken/dammar fyllda med makadam kräver en större
volym. Detta med hänsyn till att porositeten för makadam utgör ca 33%, eftersom makadam
upptar en viss volym.

Detta innebär att volymen på ett makadamfyllt dike/damm kräver en volym som är tre
gånger större än vad som krävs för en lösning av öppna diken/dammar utan makadam.

Fördelen med makadamfyllt dike/damm är däremot att man kan undvika djupa öppna
dammar och därmed minimera risker såsom fallrisk, drunkning etc. Makadamfyllda
diken/damm möjliggör ett större djup på dike/dammen, där grundvatten inte påträffas.
Det krävs ett visst underhåll för att bibehålla god funktion av
dagvattenfördröjningen/infiltrationen.

Figur 10 – Förslag på sektion för makadamfyllt dike/damm.
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8.3 ALTERNATIVA FÖRSLAG/KOMPLETTERING 3

Eftersom det är svårt att få plats med något större öppet magasin med nuvarande planförslag,
kan användandet av underjordiskt magasin vara ett alternativ eller fungera som ett
komplement till övriga förslag. Dessa placeras under mark och fungerar som fördröjnings-
och dagvattenmagasin.

Underjordiska dagvattenmagasin förekommer i olika utföranden. De kan bland annat
utformas av plastkassetter eller betongmagasin.

Dagvattenkassetter är svårare att underhålla vid eventuella brister. Detta då det inte finns
möjlighet till nedstigning i magasinet. Spolning och rensning etc. sker via installerade
rensbrunnar.

I betongmagasin finns möjlighet för nedstigning och därav lättare att åtgärda eventuella
brister.

Fördelen med denna lösning är att den skapar möjlighet för eventuell plats för angöring etc.
ovan mark då dessa magasin, med en godkänd överbyggnad, är körbara. Nackdelen är att
det vid komplikationer kräver en större och dyrare insats.

I aktuellt planförslag kan dagvattenkassetter under parkeringsytan placeras enligt figur 11.

Figur 11 - Översiktsbild över nya byggnader och mark, med sedumtak, grusarmering på parkeringsytorna och
dagvattenkassetter under körbar asfalt.
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9 SLUTSATS
Det finns en rad olika lösningar för att effektivt omhänderta dagvatten inom fastigheten.
Öppna diken/dammar är ett kostnadseffektivt alternativ som både bidrar till effektiv
dagvattenhantering men även infiltration av dagvatten. Detta i kombination med sedum på
nya tak samt grusarmering på parkeringsplatser, som bidrar till ökad infiltration och
omhändertagande av dagvatten, är den bästa lösningen.

Då det i rådande planförslag är brist på erforderlig yta för öppna diken/dammar samt
makadamfyllda diken, så föreslår vi att man använder grusarmering på parkeringsplatserna
och lägger sedum på nya takytor. För att fördröja resterande volym är plastkassetter en
kostnadseffektiv lösning. Anlägger man denna med öppen botten så kan viss infiltration och
rening ske.
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Gestaltningsprinciper 

Gestaltningsprinciper för allmän platsmark  
Vita Korset 
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Gestaltningsprinciper Vita korset

Innehåll

Inledning
Syfte
Gestaltningsprinciper
Status
Illustration

Bakgrund och analys
Befintlig situation. 
Platsanalys
Historiska förutsättningar

Förslag
Utformning av allmän platsmark
Gata
Torg
Parkområdet
Naturområdet
Tillgänglighet

Gestaltningsprinciper Vita korset

Syfte
Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa
god kvalitet i utformningen av allmänna platser och angränsande grönytor
med hänsyn till kulturhistorisk värdeful miljö och åtgärder för förbättrad
tillgänglighet.

Gestaltningsprinciper
Upplevelsen av småskaligt och trivsamt förmedlas på allmän plats.
Platsen ska anpassas och gestaltas utifrån det omgivande landskapet med inspiration 
från historien får att uppnå en god bebyggd miljö.
 

Status
Gestaltningsprogrammet utgör ett komplement till planhandlingarna
och ska vara ett underlag i projektering samt ge en bild av hur den framtida
miljön utformas.

1Inledning
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Illustration

Gestaltningsprenciper Vita korset

2Bakgrund och analys

Befintlig situation

Platsen karaktär  - hur ser det ut?
Området utgörs idag av en nedlagd textilindustri (sömnad) och är planlagt som industriområde. Området ligger centralt i Älmhult. 
Hvita Korset-byggnaden är en identitetsbärande byggnad och symbol för Älmhult. Den utgör ett landmärke i centrala Älmhult. Byggnaden har mjuka, kulturhistoriska, sociala värden främst 
genom sin tidigare användning och den historia som ligger bakom huset. Det är en byggnad som har representerat, för lokalsamhället, viktig verksamhet i form av privat förlossningsklinik 
som var Älmhults största arbetsgivare fram till 1943. Under åren som konfektionsfabrik revs de flesta av byggnaderna från Hvita Korsets tid och den kvarvarande huvudbyggnaden med torn 
byggdes ut med stora lagerutrymmen och fabriksytor. Huvudbyggnaden med torn har förvanskats betydligt under tid. Idag kan man endast ana hur den speciella byggnaden såg ut under tiden 
som barnbördshus och endast terrasseringarna i trädgården visar på den omfattande trädgårdsanläggningen som en gång funnits på platsen. 
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Platsanalys

Gestaltningsprinciper Vita korset

Historiska förutsättningar

1943-2015

I slutet av 1940-talet byggdes huvudbyggnaden med dess torn om till en
konfektionsfabrik. SIMO Konfektion innehade fastigheten fram till 2015 då den
såldes till Älmhults kommun. Under åren som konfektionsfabrik revs de flesta av
byggnaderna från Hvita Korsets tid, och den kvarvarande huvudbyggnaden med
torn byggdes ut med stora lagerutrymmen och fabriksytor.

1921-1943

Privat förlossningsklinik som drivits av en välkänd barnmorska, Julia Stéen.
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3Förslag

Vita Korset är en kulturhistorisk värdefull plats 
och det blir naturligt att skapa en mötesplats i och 
runtomkring Hvita Korset-byggnaden (befintlig 
eller ny). 

Norr om Hvita Korset-byggnaden ska ett torg 
anläggas. Byggnaden, parken och torget ska 
tillsammans utgöra grunden för den mötesplats 
som ska finnas i området. Mötesplatsen ska rikta 
sig, inte bara mot de boende i området utan mot 
allmänheten i stort. 

Torget byggnaden och parken ska skapa en 
helhet både vad gäller funktion och utformning. 
Det är viktigt att jobba med helheten vad gäller 
sammanhållning och kopplingar mellan de olika 
delarna genom rumsskapande platsbildningar, 
rörelsemöjligheter, materialval och tillgänglighet. 
De befintliga kvalliteter som finns på platsen 
som tex grönska, nivåskillnader och terraseringar 
med stödmurar i natursten ska tas till vara på och 
förstärkas.

En annan viktig utgångspunkt för utformningen av 
parken och torget kommer vara att lyfta fram Julia 
Steen och Ingvar Kamprad. Två personer som har 
varit av stor betydelse för Älmhults kommun.

Utformning av allmän 
platsmark
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Gestaltningsprinciper Vita korset

Gata
Material

Gatan ska fungera som infartsgata i området med cykel, gående, bil och angöring 
men  inte kollektivtrafik. Trottoar bör finnas på ena sidan. 
Markbeläggning på körytor respektive cykelytor kan vara asfalt och på trottoar kan 
det vara betongplattor.
Gående och cyklister ska kunna röra sig utmed planområdets nya gata. Trygg och 
trafiksäker passage över gatan ordnas inom hela området så att cyklister och gående 
kan röra sig säkert.       

Gestaltningsprinciper Vita korset

Gatusektion

KörbanaG
ån

gb
an

a

C
yk

el
ba

na

Kvartersmark
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Gestaltningsprinciper Vita korset

Torg

Gestaltningsprinciper Vita korset

Platsens karaktär och syfte
Den småskaliga torgmiljö som ska bildas i 
Vita korset-området ska bidra till att området 
blir en naturlig mötesplats och viktig nod. Här 
bör ambitionsnivån avseende material och 
identitetsskapande åtgärder vara högre. Det 
hade varit mycket positivt med inslag av konst 
eller effekktbelysning. Torget ligger strategiskt 
placerat i hjärtat av det nya området. 
Stödmurar och trappor bör bestå av natursten.
Möblering och belysning bör stärka varandra 
och ge ett fint helhetsintryck.
En viktig del kan vara en eventuell uteservering 
som är kopplad till den verksamhet som 
eventuellt kommer finnas i Hvita Korset-
byggnaden.

Murar i naturstenBelysning Belysning

Belysning/installation Trappor i natursten
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Gestaltningsprinciper Vita korset

Parkområde

Platsen karaktär och syfte
I det befintliga parkområdet ska den naturmässiga karaktären utvecklas och 
kompletteras utan att man gör alltför stora ingrepp. Det är viktigt att bevara 
terrasseringen och stödmurarna som finns på plats och har ett kulturhistorisk 
värde. Det är också viktigt att ha kvar öppna ytor med plats för uteservering 
till exempel. Med rätt skötsel, som exempelvis en försiktig gallring (röjning) 
för att gynna vissa träd (ek, bok) att växa större och samtidigt att undvika 
visa träd som lön, björk och vitpil, kan området få en bra utsikt mot kyrkan 
och hela staden. 
Orienterat mot söder blir parken en solig och skyddad plats, vilket passar 
för vistelse. 
Parken ska utformas så att goda kopplingar skapas mellan parken, torget och 
byggnaden.

Växtmaterial
Buskar:
Syrén, olika sorter
Norskspirea
Rosor, olika sorter
Fläder
Aronia
Häggmispel, olika sorter
Tuvsnöbär
Schersmin
Syrenhortensia

Gestaltningsprinciper Vita korset

Naturområde

Platsen karaktär och syfte
Idag är området skogbevuxet med blandskog och har en stor höjdskillnad mot 
Systergatan (cirka 5 m). 
Naturmark ska skötas i övrigt med inriktning mot rekreation och med tankar för 
att gynna kontinuitetsskog. Det är viktig att bevara och utveckla gamla lövträd och 
skapa en känsla av ett välskött bestånd, genom röjning för att ljusa upp beståndet. 
Förekomsten av gran ska begränsas.
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Tillgänglighetsfrågor ska vara en självklar och integrerad aspekt av 
utformningen.

Byggnader och allmänna platser ska vara tillgänglig för alla besökare, 
inklusive personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, dygnet 
runt, året runt. Det gäller samtliga besökare varför det är viktigt att stråk, 
parkmöbler och utrustning anpassas för funktionshindrade. 
Parken ska uppfattas som tillgänglig och offentlig.  Gångstråk till parken 
utformas på ett tryggt och säkert sätt, med jämn markbeläggning. Det ska 
vara lätt att hitta parken och här finns tydliga, välkomnande entréer.

Åtgärder som förbättrar tillgängligheten ska, så långt det är möjligt, anpassas 
till platsen så att de inte förvanskar eller skämmer den befintliga miljön.

Åtgärdsarbetet består bland annat av att åtgärda hinder i form av branta 
lutningar mm. Information och skyltning i kombination med ledstråk ska 
underlätta för personer med funktionshinder att hitta rätt samt att erhålla 
avsiktlig information.

Grusgång av stenmjöl med hårdgjord yta under

Ramp Ledstråk            

Tillgänglighet

Gestaltningsprinciper Vita korset
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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd under tiden 6 december – 16 januari 2019. 
Under tiden 21 maj – 11 juni 2019 har detaljplanen funnits tillgänglig för granskning. 
De synpunkter som inkom från granskningen finns redovisade och kommenterade i 
detta granskningsutlåtande. Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär 
att kommunstyrelsen antar detaljplanen. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att 
Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, 
avlopp etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.  
Vita Korset-området som är i linje med översiktsplanen från 2016 är en sådan utveckling.  
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder men även sådan användning 
som är lämplig för ett centralt läge såsom vård, centrum, kontor och kultur.  
Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg 
och en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och 
befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse. 
Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med 
högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.  
 
Förändringar i detaljplanen 
 
På plankartan 
Skydd mot störningar 
m1 – För bostäder ska bullerskyddad uteplats ordnas så att 50dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. 

 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.  

 
Villkor för startbesked 
a1 – Startbesked får inte ges för balkonger förrän E.ON Energidistribution AB:s 
markkabel har flyttats. 
 
 
I planbeskrivningen 
- Servitut för gång och cykelväg tas bort. 
 
De ändringar som gjorts på plankartan har även förts in i planbeskrivningen. 
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Inkomna yttranden och kommunledningsförvaltningens 
kommentarer 
 
Utan synpunkter 
- Trafikverket 
- Räddningstjänsten 
- Socialnämnden 
- Miljö- och byggnämnden 

 
 

Med synpunkter 
- Länsstyrelsen 
- Lantmäteriet 
- E.ON 
- Fastighetsägare till fastigheterna: 
   Ekhagen 7 
   Ekhagen 8 
   Vita Korset 5 
   Vita Korset 20 
   Vita Korset 22 
  
 
Utan synpunkter 
 
Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Då kommunen har tagit hänsyn till Trafikverkets synpunkter på samrådsförslaget har Trafikverket inget 
ytterligare att anföra i planärendet. 
Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! 
 
Med vänliga hälsningar 
Falk Jandt 
Regional samhällsplanerare 
 
Räddningstjänsten 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har begärt yttrande rörande planförslag för Kv Vita Korset 7 
(granskningshandling), daterad 2019-04-16. Mot bakgrund härav inkommer Älmhults kommuns 
räddningstjänst med yttrande enligt nedan. 
 
Yttrande 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot granskad granskningshandling. 
 
Älmhult 2019-05-28 
 
Åsa Andersson 
Civilingenjör i riskhantering/Brandingenjör 
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Socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har inga invändningar mot detaljplanen över området Vita korset 7 med flera, Norregård, 
Älmhult utan ställer sig positiv till den utveckling som presenteras av området. 
 
Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har getts tillfälle att yttra sig över Miljö- och byggnämndens förslag till detaljplan över Vita 
Korset 7 med flera, Norregård, Älmhult som är ute för granskning mellan den 21 maj och den I I juni 2019. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast I I juni 2019. 

Miljö- och byggnämnden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden meddelar planeringsenheten, Kommunledningsförvaltningen, att Miljö- och 
byggnämnden inte har något att erindra i ärendet eftersom ärendeberedning till miljö- och byggnämnden 
inte varit möjlig till följd av den angivna yttrandetiden. 
 
Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planeringsenheten inkom med en remissförfrågan till miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun 
gällande förslag till detaljplan för Vita korset 7 m.fl. Remissförfrågan inkom 2019-05-21. Miljö- och 
byggförvaltningen gavs då tillfälle att lämna synpunkter under granskningsskedet i planärendet. 
Synpunkterna skulle vara inne senast 2019-06-11. 
Eftersom tiden i ärendet har varit för kort för beredning innan miljö- och byggnämndens sammanträde 
kommer inga synpunkter att ges på planen. 

 
 
Med synpunkter 
 
Länsstyrelsen 

 
GRANSKNING ENLIGT 5 KAP 22 § PLAN-OCH BYGGLAGEN (PBL)  
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR VITA KORSET 7 M.FL., NORREGÅRD, ÄLMHULT I ÄLMHULTS 
KOMMUN  
 
Granskningshandling 2019-05-21 – 2019-06-11  
 
Länsstyrelsen har 2019-01-15 lämnat samrådsyttrande på planförslaget. Länsstyrelsen kan konstatera att 
kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter.  
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Länsstyrelsen håller fast vid sin bedömning att kommunen bör överväga att i planen skydda den 
kulturhistorisk värdefulla miljön genom att införa ändamålsenliga varsamhets- och skyddsbestämmelser 
samt rivningsförbud. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och anpassa ny bebyggelse utifrån dessa är en 
förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö. Det är positivt att en antikvarisk förundersökning 
gällande Hvita Korset-byggnaderna tagits fram som visar det höga kulturhistoriska värdet av de äldre 
byggnadsdelarna med rekommendationen att bevara huvudbyggnaden, tornet och Svenslund för 
framtiden.  
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion  
 
Buller  
Bullerutredningen som tillförts planen visar att en uteplats går att anordna bakom en bullerskärm som i 
bullerutredningen placerats på illustrationen över de tilltänkta bostäderna. Som skyddsbestämmelse 
behöver planbestämmelsen om bullerskyddad uteplats förtydligas så att det framgår att skyddet som ska 
anordnas är en bullerskärm. Planbestämmelsen kan också göras tydligare om skyddet ska gälla för 
bostäder, vårdboende och centrum.  
Av detaljplanen framgår det att riktvärdet 60 dBA klaras om byggnaderna placeras 4 meter från 
fastighetsgräns. Bullerberäkningen vid fasad utgår från illustrationen av området där byggnaderna är 
placerade ca 10 meter från fastighetsgräns. För att skapa en bättre ljudmiljö för bostäderna är det önskvärt 
att planen säkerställer detta med till exempel prickmarkerad mark på plankartan.  
 
Deltagande 
 
I granskningsyttrandet har samhällsplanerare Karin Nilsson besluta.  
I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena naturskydd, kulturmiljövård, miljöskydd, 
social hållbarhet, vattenvård samt skydd och beredskap medverkat.  
Karin Nilsson 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Kulturmiljön ska bevaras genom att planlägga parken söder om Hvita Korset-byggnaden som park och 
dess terrasseringar ska skyddas genom skyddsbestämmelse som säger att terrasseringar ska bevaras. 
Eftersom Hvita Korset-byggnaden är så pass förvanskad, bedömer kommunen att ett rivningsförbud inte 
är rimligt. 
 
Buller 
Som skyddsbestämmelse, under skydd mot störningar har planbestämmelsen ändrats till: 
m1 – För bostäder ska bullerskyddad uteplats ordnas så att 50dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids. 

 
 
Lantmäteriet  

 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 
2019-04-16) har följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
Genomförandebeskrivning 
Beskrivningen behöver uppdateras då det inte längre är aktuellt med 
bla. Servitut för gång och cykelväg. 
 
Gemensamhetsanläggning för parkering 
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Det kan bli mer tydligt vilka områden (blivande fastigheter) som behöver 
tillgång till den gemensamma parkeringen. 
Det kan även förtydligas vilka parkeringar som inte avses vara gemensamma 
utan enskilda och till vilka områden den lämpligtvis 
skall tillhöra för att uppfylla parkeringskraven. 
 
För Lantmäteriet 
Erik Johansson, Elin Säterdhal 
Erik Johansson, Elin Säterdahl 
förrättningslantmätare 

 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Text angående servitut för gång och cykelväg tas bort från planbeskrivningen. 
 
Vilka blivande fastigheter som ska ha tillgång till gemensamhetsanläggningen samt vilka parkeringar 
som blir gemensamma och vilka som blir enskilda kommer att hanteras i markanvisningsavtalen. 
 

 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) 
 
Yttrande över granskning av detaljplan för Vita Korset 7 m.fl., Norregård, Älmhults 
kommun. Dnr: 2017-B0327 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 
och har följande synpunkter. 
Vi har i tidigare samråd redovisat vilka anläggningar som berörs av planen samt vilka 
restriktioner som gäller. 
E.ON noterar att det i plankartan med planbestämmelser har lagts ut ett f5-område som påvisar 
att balkonger får finnas i samma område där vår markkabel idag är lokaliserad. Det är av stor 
vikt att bygglov inte beviljas för balkonger innan markkabeln har flyttats, vilket bör framgå i 
planbestämmelserna. 
Kontakta Gunilla Nilsson, E.ON Energidistribution AB, telefon 070-672 13 51 för att träffa 
överenskommelse om ledningsflytt. 
Under förutsättning att man ta hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare att erinra över 
planförslaget. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Pernilla Winblad 
Tillståndstekniker 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Villkor för startbesked har lagts till som planbestämmelse. 
a1 - Startbesked får inte ges för balkonger förrän E.ON Energidistribution AB:s markkabel har flyttats. 
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Sakägare 
 

Fastighetsägare till fastigheterna Ekhagen 7, Ekhagen 8 och Vita Korset 5 
 
Yttrande över granskningshandling för detaljplan för Vita Korset området 
 
Vi är ägare till tre fastigheter på Systergatan; Ekhagen 6, Ekhagen 8 samt Vita Korset 5, 
som härmed vill lämna våra synpunkter till ert föreslag till detaljplan för Vita Korset 
området. 
 
Vi har vid tidigare tillfälle delat med oss av våra åsikter främst emot den högre 
planerade byggnaden, som är planerad att bli upp till 8 våningar hög. Och i den 
uppdaterade detaljplanen så hade viss revidering gjorts. 
Dock kvarstår våra invändningar då den mindre justering som gjorts - visst ger oss 
mindre skugga än det första förslaget men är ändå högst påtaglig. Det som fortfarande 
är står tydligt är den enorma förändringen i det befintliga bebyggelsen samt den ökande 
insynen, inte bara på vår gatan utan även omkring liggande fastigheter. 
 
Vi är inte emot bebyggelse av delar av Vita Korset området utan ser positivt till 
förändringen över lag, dock har vi synpunkter på valet av placering och storlek på 
höghuset. Att placera ett så pass högt hus på den högsta punkten på tomten kommer 
göra intrycket högre än vad själva huset kommer att bli och "Vita Korset" försvinner 
som landmärke för området, då det även blir inbyggt av mindre fastigheter. 
 
Av 2 kap 9 § PBL framgår att bl.a. planläggning av mark samt lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk, inte får ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på 
annat sätt. Skuggningen och insynen kan komma att medföra betydande olägenhet för 
oss och den tilltänkta åtgärden strider därför mot PBL. 
 
Det framgår även av 2 kap 6 § 1 p. att vid planläggning ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Så med den nuvarande detaljplanen och planerade 
byggnader anser vi att även detta strider mot Plan och Bygglagen. 
 
Vi är givetvis intresserade av en lösning som blir så bra som möjligt för oss alla 
(kommun och fastighetsägare) och ser en fortsatt dialog kring detta. Därför skulle vi 
vilja bjuda in ngn som är med i detta planeringsarbete från kommunens sida att komma 
ut till Vita Korset tomten och på plats gå igenom detaljsplanen för byggnationen. 
 
•Vi vill tillägga att vi skriver under på tidigare, samt dom nu kompleterande 
synpunkterna som fastigheter: Vita Korset 17, Vita Korset 20, Vita Korset 21, Vita 
Korset 22 samt Prästgården 1 lämnat in i samma ärende. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Att bygga på höjden gör att bebyggelsen inte behöver sprida ut sig över ett större område, vilket är en 
viktig faktor att ta hänsyn till när vi behöver hushålla med våra resurser. Det ger en möjlighet att skapa 
många bostäder samtidigt som naturen runt omkring kan bevaras. 
 
Den skuggstudie som tagits fram visar att en ny byggnad i åtta våningar kommer att medföra viss 
skuggpåverkan för några av de omkringliggande fastigheterna men skuggpåverkan kommer att vara 
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begränsad. I juni påverkas ingen av de omkringliggande fastigheterna av någon skuggbildning. I mars 
och september är skuggpåverkan begränsad till 2-3 timmar/dag. Se skuggstudie på sida 11. 
 
En ny byggnad i åtta våningar kommer att medföra ökad insyn till omkringliggande fastigheter. Då den 
nya byggnaden kommer att ha ett avstånd på ca 30 m till närmaste fastighet, anser kommunlednings-
förvaltningen inte att den ökade insynen medför en betydande olägenhet. 
 
Områdets karaktär kommer att väsentligt förändras genom detaljplanens genomförande. Utifrån 
föreliggande behov av att Älmhult växer och att minst 100 bostäder om året behöver byggas, så har det 
inte varit ett alternativ att ha en småskalig bebyggelse inom området, i synnerhet med tanke på platsens 
centrala läge i Älmhult med närhet till service och kommunikationer. 
Ett samhälle förändras och utvecklas ständigt. Älmhult idag har en hög befolkningstillväxt med behov 
som följer av det. Det innebär att Älmhult kommer att utvecklas, förändras och förtätas. Det kommer att 
märkas i Älmhult, inte bara på Vita Korset-tomten. 
 
 
Fastighetsägare till Vita Korset 20 
 
Yttrande över granskningshandling för detaljplan för fastigheterna Vita Korset 7 m.fl. 

Under samrådsförfarandet invände jag och flera andra fastighetsägare och boende i området kring Vita 
korset mot den radikala förändring av områdets karaktär som förslaget till detaljplan innebär. Vi hade 
också invändningar mot underlaget för planprocessen, särskilt i fråga om den befintliga högdelens 
eventuella användning. 
I granskningshandlingen förutses endast mindre förändringar av förslaget. Det planerade höga huset om 
ca åtta våningar består men begränsas något i horisontell volym för att minska skuggeffekter. Den gröna 
ytan runt huset ökas något. Därmed minskas förutsättningarna för berörda grannfastigheter att vinna 
framgång med rättsliga invändningar mot planförslaget. 
Övriga invändningar skrivs bort, under hänvisning till att alternativ saknas eller att bostadsbehovet kräver 
denna utformning. 
Det finns ingen beredskap att tänka om projektet och överväga ett helhetsperspektiv med Almgårdens 
utveckling och användning. 
I valet mellan att grundläggande förändra områdets och omgivningens karaktär och utseende eller att 
bygga vidare på den nuvarande, mer småskaliga strukturen, väljer planförslaget i tidens anda den radikala 
förändringens väg. 
Ingen av oss berörda invänder mot att bygga flerfamiljshus i Vita korset. Vi vill att det ska göras med 
respekt för områdets karaktär. Åttavåningshuset skulle radikalt bryta med detta perspektiv. 
Bostadsbehovet i Almhuit löses inte genom ett enda åttavåningshus i Vita korset. Då behövs det många 
fler. Det politiska budskapet i detta projekt är därmed att vi alla i byn kan få ett höghus på åtta våningar 
som granne. 
Det högsta huset i Vita korset bör inte vara högre än fyra våningar. 
Som övergripande ekonomisk modell för byns utveckling är det förmodligen klokare att bygga något 
lägre men fler flerfamiljshus. Det möjliggör större flexibilitet för kommersiella aktörer. Fokus vid 
enstaka, högre hus ger inte rimligen särskilt stor utväxling i bostadsvolym, samtidigt som kostnaderna för 
komplexa är högre än andra, mer flexibla lösningar 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Att bygga på höjden gör att bebyggelsen inte behöver sprida ut sig över ett större område, vilket är en 
viktig faktor att ta hänsyn till när vi behöver hushålla med våra resurser. Det ger en möjlighet att skapa 
många bostäder samtidigt som naturen runt omkring kan bevaras. 
 
Områdets karaktär kommer att väsentligt förändras genom detaljplanens genomförande. Utifrån 
föreliggande behov av att Älmhult växer och att minst 100 bostäder om året behöver byggas, så har det 
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inte varit ett alternativ att ha en småskalig bebyggelse inom området, i synnerhet med tanke på platsens 
centrala läge i Älmhult med närhet till service och kommunikationer. 
Ett samhälle förändras och utvecklas ständigt. Älmhult idag har en hög befolkningstillväxt med behov 
som följer av det. Det innebär att Älmhult kommer att utvecklas, förändras och förtätas. Det kommer att 
märkas i Älmhult, inte bara på Vita Korset-tomten. 
 
     
 
Fastighetsägare till Vita Korset 22 
 
Till Kommunstyrelsen i Älmhults kommun 
Yttrande Över granskningshandling avseende detaljplan för fastigheterna Vita Korset 7 m.fl. 

Under samrådsförfarandet invände jag och flera andra fastighetsägare och boende i området kring Vita 
korset mot den radikala förändring av områdets karaktär som förslaget till detaljplan innebär. Vi hade 
också invändningar mot underlaget för planprocessen, särskilt i fråga om den befintliga högdelens 
eventuella användning. 

I granskningshandlingen förutses endast mindre förändringar av förslaget. Det planerade höga huset om 
ca. åtta våningar består men begränsas något i horisontell volym för att minska skuggeffekter. Den gröna 
ytan runt huset Ökas något. Därmed minskas förutsättningarna för direkt berörda grannfastigheter att 
vinna framgång med eventuella rättsliga invändningar mot planförslaget. 

Övriga invändningar skrivs bort, under hänvisning till att alternativ saknas eller att bostadsbehovet kräver 
denna utformning. 

Det finns ingen vilja att tänka om projektet och överväga ett helhetsperspektiv med Almgårdens 
utveckling och användning. 

I valet mellan att grundläggande förändra stadsdelens karaktär och utseende eller att bygga vidare på den 
nuvarande, mer småskaliga strukturen, väljer planförslaget i tidens anda det radikala stilbrottets väg. 

Ingen som yttrat sig har invänt mot att bygga flerfamiljshus i Vita korset. Men vi vill att det ska göras 
med respekt för områdets karaktär och i dess anda. Framförallt åttavåningshuset skulle radikalt bryta med 
detta perspektiv. 

För mig, som vistats och bott i dessa kvarter under hela mitt liv, är det trist att bevittna ett 
revolutionerande stilbrott när en anpassad utveckling av området bättre hade kunnat bidra detaljplanens 
syfte. 

Det är viktigt att framhålla att bostadsbristen i Älmhult inte kommer närmare en lösning genom ett enda 
åttavåningshus i Vita korset. Då behövs många fler. 

Det politiska budskapet i detta projekt är därmed att vi alla i byn kan få ett höghus på åtta våningar som 
granne utan hänsyn till den etablerade idén med omgivningens utformning. Det är samma tankar som 
ligger bakom den befängt okänsliga skissen till detaljplan för Södra stationsområdet. 

Som övergripande ekonomisk modell för byns utveckling är det förmodligen klokare och mer rationellt 
att bygga något lägre men fler flerfamiljshus. Det möjliggör större flexibilitet för kommersiella aktörer, 
också genom samverkan i större projektområden. Fokus vid enstaka, högre hus ger inte rimligen särskilt 
stor utväxling i bostadsvolym, samtidigt som kostnaderna för komplexa projekt är större än andra, mer 
flexibla lösningar. Det gör dem dyrare på detaljnivå och Ökar kostnaden för bostadsytan med följd att de 
blir mindre attraktiva för byggbranschen. Det lär sluta med att den kommunala allmännyttan är den enda 
sannolika exploatören. 
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Det högsta huset i Vita korset bör inte byggas högre än fyra våningar. 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Att bygga på höjden gör att bebyggelsen inte behöver sprida ut sig över ett större område, vilket är en 
viktig faktor att ta hänsyn till när vi behöver hushålla med våra resurser. Det ger en möjlighet att skapa 
många bostäder samtidigt som naturen runt omkring kan bevaras. 
 
Områdets karaktär kommer att väsentligt förändras genom detaljplanens genomförande. Utifrån 
föreliggande behov av att Älmhult växer och att minst 100 bostäder om året behöver byggas, så har det 
inte varit ett alternativ att ha en småskalig bebyggelse inom området, i synnerhet med tanke på platsens 
centrala läge i Älmhult med närhet till service och kommunikationer. 
Ett samhälle förändras och utvecklas ständigt. Älmhult idag har en hög befolkningstillväxt med behov 
som följer av det. Det innebär att Älmhult kommer att utvecklas, förändras och förtätas. Det kommer att 
märkas i Älmhult, inte bara på Vita Korset-tomten. 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
2019-07-12 
 
Karin Wennberg      Arpine Minasyan 
Planarkitekt                           Stadsarkitekt 
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Inledning                                                                                                                                 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att 
Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp 
etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.  
Vita Korset-området som är i linje med översiktsplanen från 2016 är en sådan utveckling.  
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder men även sådan användning som är 
lämplig för ett centralt läge såsom vård, centrum, kontor och kultur.  
Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg och 
en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig 
terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse. 
Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre 
bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.  
 

 
Uppdrag 
Kommunstyrelsen gav 2017-09-05 § 162 miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Vita Korset 7 m.fl., Norregård, Älmhult, Älmhults kommun.  
Miljö- och byggnämnden gav 2017-10-09 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Vita Korset 7 m.fl., Norregård, Älmhults kommun. 
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Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Förslaget har varit ute på samråd under tiden 
6 december tom 16 januari 2019 och granskning under tiden 21 maj tom 11 juni 2019. 

 
Planhandlingar 
Planhandlingar 

− Plankarta 
− Planbeskrivning 
− Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen) 
− Samrådredogörelse 
− Granskningsutlåtande 
− Gestaltningsprinciper 

 
 

Utredningar 
- Trafikbullerutredning, ÅF Infrastructure AB Ljud & Vibrationer, 2019-02-21 
- Dagvattenutredning, Tyréns AB, 2018-11-06 
- Kunskapsunderlag Julia Stéen och Hvita Korset, Kulturparken Småland, 2018:1 
- Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset, Älmhults kommun, Kronobergs län, 

Kulturparken Småland, 2019:07 
 

 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Planeringsförutsättningar 
 
Översiktsplan 
Det aktuella området finns redovisat i översiktsplanen från 2016 som möjligt förtätningsområde 
med blandad bebyggelse. 

         
 

 
 
Andra planer och program 
Gällande detaljplaner 
Inom planområdet 

- 0765 - P99/11, Detaljplan för Vita Korset m.fl. Älmhults kommun. 

Utsnitt från översiktsplanen.  
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Genomförandetiden har gått utt. Planen möjliggör småindustri.   

- 0765 – P79/7, Förslag till ändring och utvidgning av Stadsplan för del av 
Norregårdsområdet i Älmhult, Älmhults kommun. Genomförandetiden har gått ut. 
Planen möjliggör allmänt ändamål i den del som ligger söder om Vita Korset-
byggnaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt från 0765-P99/11 
  

Utsnitt från 0765-P79/7 
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- 0765 – P80/6, Förslag till ändring och utvidgning av Stadsplan för del av 
Norregårdsområdet i Älmhult, Älmhults kommun. Genomförandetiden har gått ut. 
Planen möjliggör gata och park.  

 
 
 
  

Utsnitt från 0765-P80/6 
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Utanför planområdet  
- 07-ÄLS-186, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults köping i 

Kronobergs län. Planen möjliggör gata. 
 
Plandata 
Planområdet ligger längs med Ljungbyvägen i centrala Älmhult. Området omfattar cirka 
18 600 kvm. Fastigheterna Vita Korset 4, 7 och 24 ägs av Vita Korset AB som är ett 
kommunalt bolag.  

 
 
Pågående markanvändning 
Idag består området av tre tomter varav två är obebyggda. Markanvändningen är småindustri. 
Den senaste användningen (sedan 1940-talet) har varit sömnad. Innan dess fanns en 
förlossningsklinik på platsen.  

 
Natur och topografi 
Områdets östra del är lägre och i nivå med Ljungbyvägen och den västra delen är något högre. 
Delar av området är skogbevuxet med blandskog och har stor höjdskillnad mot Systergatan 
(cirka 5 m).  
 
Geotekniska och hydrologiska förhållanden 
De geotekniska förutsättningarna bedöms som goda och området består av morän.  
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Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd  
Området omfattas inte av några riksintressen eller områdes- eller bebyggelseskydd utöver en 
registrerad fornlämning.  
 
Fornlämningar 
Planområdet omfattas av en fornlämning, en gårdstomt, Stenbrohult 140:2. Fornlämningen 
avser den äldsta kända utbredningen av Klöxhult Södragårds tomt. Länsstyrelsen bedömer att 
gårdstomten inte är att betrakta som en fornlämning och därmed är något tillstånd enligt 
kulturmiljölagen inte aktuellt.  
 

 
 
Ingrepp i området kräver ej tillstånd från Länsstyrelsen enligt 2 kap 11 § KML, men om 
fornlämningar påträffas inom området skall arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas utan dröjsmål. 

 

Hälsa och säkerhet 
 
Buller 
En bullerutredning är framtagen och bostäder som anläggs minst fyra meter från tomtgränsen 
till Ljungbyvägen uppfyller riktvärden vid fasad. Riktvärdet är 60 dBA vid fasad och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan anordnas. Det 
innebär att krav på ljuddämpad sida dit hälften av bostadsområden ska vara vända inte 

Övrig kulturhistorisk lämning inom planområdet markerat med blå yta. 
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behöver ställas. Däremot ställs krav på att ordna minst en gemensam uteplats där ljudnivån 
inte överskrider 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.  
  
Radon 
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet.  
 
Markföroreningar 
Det har tidigare varit småindustri i detaljplan och i området har det varit textilverksamhet 
(sömnad). Dess för innan, fram till 1940-talet fanns en förlossningsklinik på platsen. Området 
finns inte redovisat som potentiellt förorenat område. Men på grund av tidigare 
markanvändning kan det finnas föroreningar även om den inte finns med i EBH-stödet. Vid 
exploatering bör därför hänsyn tas till t.ex. lukt och avvikande färgskiftningar. Om förorening 
upptäcks ska tillsynsmyndigheten genast informeras. 
 
Skred- och rasrisk 
Det finns ingen skred- eller rasrisk. Marken består av morän.   
 
Översvämningsrisk 
Området är inte översvämningsdrabbat utöver ett område (som inte ska bebyggas). 
 
Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom sekundär zon för Älmekulla vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter (2015). Inom sekundär skyddszon är det förbjudet att: 

- anlägga nya enskilda grundvattentäkter, 
- anlägga energianläggningar, 
- hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i större mängd än 25 liter 

(omfattar inte förvaring av bränsle i fordons ordinarie bränsletank), 
- ställa upp fordon där bränsletanken rymmer mer än 150 liter utan tillstånd från 

kommunen, 
- att yrkesmässigt hantera gödselmedel utan tillstånd av kommunen, 
- att hantera kemiska bekämpningsmedel utan tillstånd av kommunen, 
- att anlägga infiltration för spillvatten från WC, 
- att släppa ut förorenat dag- och dräneringsvatten som kan nå grundvattnet, 
- att lagra snö från hårt trafikerade ytor, 
- att etablera industri som kan medföra risk för föroreningar yt- och grundvatten, 
- att etablera materialtäktverksamhet,  
- att tvätta motorfordon utanför särskild iordningsställd plats som godkänts av kommunal 

nämnd, 
- att sponta, påla, borra, schakta och liknanden arbeten utan tillstånd från kommunen.  

Ovan angivna redovisning är en sammanfattning, se fullmäktigebeslut 2015-02-23 § 27 (de 
senast antagna skyddsföreskrifterna som gäller). 
 
Stads- och landskapsbild 
Hvita Korset-byggnaden är en identitetsbärande byggnad och symbol för Älmhult. Den har ett 
säreget uttryck och utgör ett landmärke i centrala Älmhult.  
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Vita Korset består idag av flera sammanlänkade byggnader från olika årtionden. Den äldsta 
delen utgjorde från början en mangårdsbyggnad, Svenslund. På 1920-talet byggdes 
mangårdsbyggnaden till med en större förlossningsklinik som sedan även kompletterades med 
den karakteristiska tornbyggnaden i fem våningar. På 1940- till 1960-talet byggdes Hvita 
Korset-byggnaden om och till. Under dessa år revs även de flesta av de omkringliggande 
byggnaderna från Hvita korsets tid. Den kvarvarande huvudbyggnaden med torn byggdes till 
med en tegelbyggnad och senare även med en större och lägre industribyggnad. 
Huvudbyggnaden med torn har förvanskats betydligt under tid. Idag kan man endast ana hur 
den speciella byggnaden såg ut under den tid som det var barnbördshus.  
I sydöst, mellan Hvita Korset-byggnaden och Ljungbyvägen, är det idag en parkmiljö med en 
öppen gräsyta med stora kastanjeträd och lönnar. Söder om Hvita Korset-byggnaden finns en 
mindre park där gamla terrasseringar finns kvar som visar på den omfattande 
trädgårdsanläggning som en gång funnits på platsen.  
Se Kunskapsunderlaget om Julia Stéen, Kulturparken Småland.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Området ligger centralt i Älmhult med närhet till offentlig och kommersiell service. Direkt 
söder om området ligger Almgården som är ett särskilt boende och korttidsboende. Förskola 
finns i områdets direkta närhet, Norregårds förskola. F-6 finns närmast i Klöxhult på ett avstånd 
av en dryg kilometer. En ny förskola ska byggas i Paradiset-området som ska stå färdig 
2019/2020. Även en ny F-6-skola planeras i närheten av området.  
 
Gator och trafik 
Området ligger längs med Ljungbyvägen som är en av huvudgatorna i Älmhult. Längs med 
Ljungbyvägen finns en gång- och cykelväg. Längs med Kyrkogatan vid Almgården trafikerar 
stadsbussen. Avståndet till Älmhults järnvägsstation är cirka 900 meter.  
 
Teknisk försörjning och ledningar 
El, fjärrvärme, vatten, avlopp och fiber finns utbyggt i området.  
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Planförslaget 

 
Syftet med detaljplanen 
Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att 
Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp 
etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.  
 
Vita Korset-området som är i linje med översiktsplanen från 2016 är en sådan utveckling.  
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder men även sådan användning som är 
lämplig för ett centralt läge såsom vård, centrum, kontor och kultur.  
 
Området har planerats med hänsyn till den befintliga Vita Korset-byggnaden där ett torg och en 
park blir en allmän yta i området. Parkmiljön söder om Hvita Korset-byggnaden samt befintlig 
terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, ska bevaras med skyddsbestämmelse.  
 
Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre 
bebyggelse, varav Vita Korset-tomten är en.  
 
 
Föreslagen markanvändning 
Den här beskrivningen ger stöd till plankartan som är det juridiska dokumentet.  
 
Användning av allmänna platser 
Gata 
En central gata genom området planeras med en vändplan i väster. I området, Systergatan, 
planläggs även den befintliga vändplanen.  

Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen 
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Torg 
Centralt i området planläggs ett torg norr och öster om den befintliga Vita Korset-byggnaden. 
 
Gång 
Ett gångstråk anläggs mellan den nya gatan och befintligt naturområde direkt väster om 
planområdet.  
 
Park 
Ett område direkt söder om Vita Korset-byggnaden ska bli en anlagd park.  
 
Natur 
Ett område mellan punkthus och privat villatomt är skogbevuxet med blandskog och kommer 
planläggas som natur.  
 
Kommunen är ansvarig för allmänna platser.  
 
Användning av kvartersmark 
Huvudsyftet med området är att utveckla och förändra området till ett bostadsområde men för 
att området ska ha en möjlighet att kompletteras med vårdboende, samlingslokaler etc föreslås 
användningen även vara centrum och vård.  
 
B Bostäder 
Användningen bostäder innebär varaktigt boende, till exempel flerfamiljshus och 
trygghetsboende. Upplåtelseformen (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt) regleras inte i 
detaljplanen.  
 
C Centrum 
Med centrum avses verksamheter såsom service, kulturella ändamål, samlingslokaler, butiker, 
föreningslokaler, restaurang etc. 
 
D Vård 
Med användningen vård avses vård och boende såsom särskilt boende, gruppbostäder etc.  
 
K Kontor (endast i Vita Korset-byggnaden) 
Vanlig kontorsverksamhet ingår. Hotell och dylikt ingår inte.  
 
P Parkering 
Med parkering avses parkeringsplats i form av markparkering.  
 
P1 Underjordiskt parkeringsgarage 
Med underjordiskt parkeringsgarage avses parkeringsplats i form av garage i suterräng. 
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E Tekniska anläggningar 
I användningen tekniska anläggningar ingår offentliga och privata anläggningar för till 
exempel el, vatten och avlopp etc. Syftet med området är att möjliggöra fördröjning av 
dagvatten innan det ansluts till kommunens nät.  
 
 
Egenskapsbestämmelser 
Skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet för allmän plats 
q-skydd1 Terrasseringar ska bevaras 
De befintliga terrasseringarna, i parkdelen söder om Vita Korset-byggnaden, med gångar och 
trappor ska bevaras.  
 
Utformning av kvartersmark 
e1 Utnyttjandegrad 
För större delen av området får området bebyggas med 50 procent av fastighetsarean 
(fotavtrycket på marken). För tomten där Hvita Korset-byggnaden ligger samt för tomten i 
nordväst, som medger ett punkthus, får 70 procent inom användningsområdet bebyggas.  
 
Begränsningar i markens utnyttjande 
Prickmark = byggnader får inte uppföras (däremot parkeringsplatser). 
Plusmark = komplementbyggnader. 
 
Höjd på byggnader 
Byggnadshöjden varierar inom området. För den sydöstra och den sydvästra tomten är högsta 
tillåtna byggnadshöjd 15 meter (motsvarar 4 våningar). Den nordvästra tomten får bebyggas 
med ett högre hus med högsta nockhöjd 181,0 m över Älmhults nollplan (ungefär 8 våningar). 
Tomten för Vita Korset-byggnaden får bebyggas med ett hus på 20 meter totalhöjd. Totalhöjd 
är ett byggnadsverks hela höjd inklusive t.ex. skorstenar. Totalhöjden ska räknas från 
medelmarknivån på den allmänna platsen invid tomten. 
Komplementbyggnader får uppföras till en höjd av 3,5 meter.  
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Utförande  
b1 – Källare får inte finnas i den sydöstra delen, längs Ljungbyvägen, och den sydvästra delen 
av området på grund av översvämningsrisken.  
 
b2 – Marken får byggas under med planterbart bjälklag.  
 
b3 – Lägsta golvnivå för källare ska vara +146,2 meter över nollplan, alternativt lägre höjd 
med teknisk lösning som pumpning. 
 
Utformning  
f1 – Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 m. 
 
f2 – Högsta antal våningar IV 
 
f3 – Plank får uppföras 
 
f4 – Max sockelvisning 0,7m 
 
f5 – Balkong får finnas 
 
f6 – Plank och stödmur högre än 60 cm får inte finnas  
 
Skydd mot störningar 
m1 – För bostäder ska bullerskyddad uteplats ordnas så att 50dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids. 
 
Markens anordnande 
n1 –Marken ska utformas så att stödmur mellan Ljungbyvägen och närmsta husfasad inte bli 
högre än 60 cm. 
 
Stängsel och utfart (anges med ringar på plankartan) 
Längs med delar av Ljungbyvägen och Systergatan får inte utfart anordnas. Detta för att skapa 
en tydlig infart till området. 
 
Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gata, torg, gång och park). Att kommunen är 
huvudman innebär att kommunen bygger ut och driftar/sköter allmänna platser.  
 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
a1 Villkor för startbesked 
Startbesked får inte ges för balkonger förrän E.ON Energidistribution AB:s markkabel har 
flyttats. 
 
u1 Markreservat 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar såsom vatten, avlopp, el etc. 

85



  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-07-12  

16(32) 

 

 

 
 
 

 
 
u2 Markreservat 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar och fördröjningsmagasin. Utöver 
ovanstående ska området säkras för att fördröja dagvatten i underjordiskt magasin. Dagvatten 
från magasinet får inte infiltreras med anledning av att området är vattenskyddsområde 
(sekundärzon). 
 
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning 
För området kan en gemensamhetsanläggning anläggas och samfällighetsförening bildas för 
att lösa områdets parkeringsbehov. Samtliga fastigheter inom planområdet ska ha möjlighet 
att ingå i gemensamhetsanläggning. 
 

 
Bebyggelse 
Området kan bebyggas med i första hand bostäder i olika höjder. En del av området kan 
bebyggas med punkthus där högsta tillåtna nockhöjd är +181,0 m över Älmhults nollplan 
(motsvarar ungefär 8 våningar) och två områden med byggnader där högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 15 meter (motsvarar 4 våningar). Tomten för Vita Korset-byggnaden får 
bebyggas med ett hus där totalhöjden får vara max 20 meter. Planen möjliggör att en del av 
Hvita Korset-byggnaden bevaras (huvudbyggnaden och tornet). Planen möjliggör även att 
hela byggnaden rivs. 

 
Illustrationen visar på en möjlig utformning med två bostadshus längs med Ljungbyvägen (närmast i bild), en 
central del i området med Hvita Korset-byggnaden med torg och park, två bostadshus längst i väster samt ett 
högre hus i den nordvästra delen.  
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Gator och trafik 
Gång- och cykeltrafik 
Längs med Ljungbyvägen finns en gång- och cykelväg. Det planeras en gång- och cykelväg 
längs med gatan in i området samt en gångväg mellan vändplanen och skogsområdet mot 
Norregårdsområdet i väster.  
 
Kollektivtrafik 
Det är cirka 900 meter till järnvägsstationen i Älmhult och 160 meter till busshållplats som 
trafikeras av ”stadsbussen”. Förändringar av lokaltrafiken kommer med största sannolikhet att 
ske i och med att Älmhult växer. En ny ringväg, Norra ringvägen, planeras/byggs och 
merparten av ny exploatering sker i den västra och nordvästra delen av Älmhult.  
 
Biltrafik 
En ny gata planeras in i området med en vändplan som ska ge plats för att renhållningsfordon 
ska kunna vända utan backrörelser. Gatan följer i stort sett den asfalterade väg som finns idag.  
 
Parkering 
Parkering ska ordnas inom området. Det finns även möjlighet att bygga parkeringsgarage 
under punkthus i nordvästra delen av planområdet. Gällande parkeringsnorm ska fungera som 
ett underlag vid bygglovsgivning. Parkeringsnormen kan reduceras om olika former av 
mobilitetsåtgärder vidtas. Det kan handla om att underlätta för cykeltrafik, tillhanda/underlätta 
för elcyklar, bilpool etc.  
 
Grönstruktur  
En mindre park och ett naturområde föreslås. Parken ska ingå i en helhet tillsammans med 
torget och gatan/vändplanen och det ska bli naturlig mötesplats och viktig nod i hela Vita Korset 
området.  
Parken får inte ändra höjd eller på annat sätt förändras så att dess kulturhistoriska värde 
minskas.  
I det befintliga parkområdet ska den naturmässiga karaktären utvecklas och kompletteras utan 
att göra alltför stora ingrepp. Det är viktig att bevara terrasseringen och stödmurarna som finns 
på plats och har kulturhistoriskt värde. Det är också viktig att ha kvar öppna gräsytor. Med rätt 
skötsel som exempelvis en försiktig gallring (röjning) för att gynna vissa träd (ek, bok) att växa 
större och samtidigt att undvika visa träd som lön, björk och vitpilen kan området få bra utsikt 
mot kyrka och hela staden.  
Orienterat mot söder blir parken en solig och skyddad plats för vistelse. 
Parken ska utformas så att goda kopplingar skapas mellan parken, torget och byggnaden. 
Naturområdet mellan punkthuset och befintlig villatomt är skogbevuxet med blandskog och har 
stor höjdskillnad mot Systergatan (cirka 5 m). Naturmarken ska skötas i övrigt med inriktning 
mot rekreation och med tankar för att gynna kontinuitetsskog. Det är viktig att bevara och 
utveckla gamla lövträd och skapa en känsla av ett välskött bestånd, genom röjning för att ljusa 
upp beståndet. Förekomsten av gran ska begränsas. 
Grönstrukturen ska utformas utifrån bifogade gestaltnings principer. 
 
Service, offentlig och kommersiell 
Detaljplanen möjliggör för offentlig och kommersiell service.  
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (inklusive 
dagvatten) och all ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till detta. All 
anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för brukande av den 
allmänna vatten och avloppsanläggningen (ABVA). 
 
Dagvattenhantering 
Det finns olika lösningar för att lösa dagvattenhanteringen. Förslaget är att fördröja dagvattnet 
i ett underjordiskt magasin i form av ett betongmagasin. Detta placeras under parkeringsytan. 
Eftersom detaljplanen ligger inom det utökade skyddsområdet för Älmekulla 
vattenskyddsområde, ska fördröjningsmagasinet vara tätt och det är lämpligt att anlägga en 
oljeavskiljare i anslutning till fördröjningsmagasinet. 
Det kan krävas dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Älmekulla vattenskyddsområde.  
För att reducera behovet av dagvattenmagasin kan tak vara försedda med sedumtak.  
System för dränering av husgrunder ska anläggas så att dämning mot husgrund inte kan ske när 
dagvattensystemets kapacitet överskrids. I de sydöstra och sydvästra delarna av området får inte 
källare byggas. Höjdsättning av färdigt golv måste anpassas så att tillräckligt skydd erhålls. 
Höjdsättning av färdigt golv hanteras i bygglovsprocessen. 
 
Avfallshantering 
Avfallshantering ska möjliggöras inom området och hanteras i bygglovet.  
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El 
El finns utbyggt till området.  

Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda lågspänningskablar 
samt kabelskåp, se bifogad karta. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbete 
påbörjas. 

 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme finns utbyggt i närområdet och området kan anslutas till fjärrvärme. 

 
Elektroniska kommunikationer 
Fiber finns utbyggt i närområdet och området kan anslutas till fiber. 
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Konsekvenser 
 

Behovsbedömning 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.  
 
Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, konsekvenser, och bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon MKB att upprättas. 
 
Platsen 
Platsen är idag planlagd för industriändamål.  
 
Konsekvenser för natur och vattenområden 
Riksintressen och skyddade områden 
Området omfattas inte av riksintressen eller andra områdesskydd.  
 
Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids 
inte i Älmhults kommun. Planen anses inte medföra så stora mängder ökad trafik att detta 
påverkas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och 
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande 
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller god 
får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder vidtas. 
 
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln och för Älmhultsåsen.  
 
Status och miljöproblem för sjön Möckeln  
 Status idag Kvalitetskrav 
Ekologisk  Måttlig God 2021 
Kemisk Uppnår ej god God 2021 
Kemisk 
(exklusive 
kvicksilver) 

God God 2021 
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Status och miljöproblem för Älmhultsåsen  
 Status idag Kvalitetskrav 
Kemisk status God God 2021 
Kvantitativ 
status 

God God 2021 

 
Bedömning 
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp inklusive dagvatten. Föroreningshalterna från 
gatorna och kvartersmarken är generellt låga. Dagvattnet kommer att fördröjas i underjordiskt 
dagvattenmagasin inom planområdet innan det leds vidare genom kommunens dagvattennät till 
sjön Möckeln. 
På (större) parkeringsplatser kan krav på oljeavskiljare ställas. Kommunen bedömer mot 
bakgrund av det att miljökvalitetsnormerna för vatten inte motverkas och att det inte negativt 
påverkar dricksvattentäkten.  
Kommunen har det övergripande ansvaret för dagvattenhanteringen i Älmhults tätort och kan 
vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas, såväl från befintliga områden som det nu 
planerade.  
 
Kulturhistorisk värdefull miljö 
Hvita Korset-byggnaden är viktig ur kulturhistoriskt perspektiv främst när det gäller hur 
byggnaden har använts. Fram till 1940-talet var det en förlossningsklinik på platsen och därefter 
fram till 2000-talet har det varit textilindustri. IKEA:s grundare Ingvar Kamprad är född på 
Hvita Korset när det var en förlossningsklinik. Även byggnaden som sådan har en karakteristisk 
utformning och utgör ett landmärke som en av de högre byggnaderna i Älmhult. Platsen 
runtomkring Hvita Korset-byggnaden har utformats med hänsyn till byggnaden. Parken söder 
om byggnaden bevaras och ett torg planeras norr om byggnaden. Den lägre industribyggnaden 
samt tillbyggnaden av tegel planeras att rivas. Även den låga delen i öster, Svenslund, planeras 
att rivas. Se särskild rapport om Julia Stéen, Smålands Kulturpark samt Hvita korset 
Antikvarisk förundersökning, Smålands Kulturpark.  
 

91



  ANTAGANDEHANDLING 

 

2019-07-12  

22(32) 

 

 

 
 
 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
En bullerutredning har gjorts och fyra meter från tomtgränsen innehålls bullerriktvärdet på 60 
dBA. Uteplatser ska utformas så att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids.  
Tabellen nedan redovisar beräknade ljudnivåer från 
trafik i beräkningspunkten. 
Beräkningspunkter för uteplats är 1,5 m över mark. 
Beräkningspunkter för bostadshusen är plan 1, vilket 
är det våningsplan med högst nivå i resultatet. 
 

Beräkningspunkt Dygnsekvivalent 
ljudnivå 

Maximal 
ljudnivå 

BP 1 bakom 
bullerskärm 

44 dBA 60 dBA 

BP 2 närmst gångväg 42 dBA 69 dBA 
BP 3 58 dBA 74 dBA 
BP 4 59 dBA 75 dBA 

Bostäder som anläggs enligt förslag uppfyller 
därmed riktvärden vid fasad. Om uteplats anläggs måste en uteplats innehålla riktvärden. 
Dessa innehålls på markerad yta med föreslagen tät skärm 2m hög mellan 
komplementbyggnader sidan. På övriga uteplatser t.ex. balkonger behöver därmed riktvärden 
inte innehållas. Se särskild rapport från ÅF.  
 

 
Farligt gods 
Ljungbyvägen är ingen prioriterad väg för farligt godstransporter.  
 
Markföroreningar 
Om markföroreningar påträffas ska genast kontakt tas med kommunens miljökontor.  
 
Översvämningsrisk 
Dagvattenutredningen har tagit höjd för 20-årsregn och 100-årsregn.  
Dagvattnet ska fördröjas i ett dagvattenmagasin inom planområdet, for att minska 
översvämningsrisken inom och utanför planområdet.  
 
Vattenskyddsområde 
I samband med byggnation kommer vissa åtgärder, t.ex. schaktning, att behöva tillstånd från 
kommunens miljökontor. Det kommer inte vara möjligt att anlägga berg- eller jordvärme. 
Dagens markanvändning är industri och förslagen markanvändningen (bostäder med mera) får 
ses som en bättre användning av marken.  
 
 
Skuggstudie 
En skuggstudie har tagits fram. Den visar på hur skuggor fördelas vid vår- och 
höstdagjämning samt sommarsolstånd. Den visar att höghuset vid vår- och höstdagjämning 
ger några tomter viss skugga vid vissa tidpunkter. Efter den första skuggstudien och 
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samrådsskedet har den tillåtna yta som får bebyggas med ett punkthus minskats. Detta medför 
att skuggpåverkan minskar i förhållande till första förslaget. I juni påverkas ingen av de 
omkringliggande fastigheterna av någon skuggbildning. I mars och september är 
skuggpåverkan begränsad till 2-3 timmar/dag. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen kommer att medföra en väsentlig markförädling av marken från industri till 
bostäder med mera. En omvandling av ett industriområde till bostäder innebär att kommunen 
med förhållandevis begränsade investeringar kan utveckla området eftersom infrastruktur i 
form av gator (för bil, cykel och fotgängare), vatten, avlopp, fjärrvärme, el och fiber redan finns 
utbyggt.  

 
Sociala konsekvenser  
Området utgörs idag av en nedlagd textilindustri (sömnad) och är planlagt som industriområde. 
Området ligger centralt i Älmhult och möjliggör en varierad bebyggelse med bostäder i form 
av flerfamiljshus där en av tomterna är avsedd för boende för äldre/seniorer. Vidare så kommer 
det att skapas en mötesplats för äldre/seniorer i området (i den befintliga Hvita Korset-
byggnaden eller i en ny byggnad på samma plats). Almgården som är ett särskilt boende 
(inklusive) korttidsplatser ligger i direkt närhet. Tryggheten i området kommer att förbättras i 
och med att området förädlas till ett bostadsområde. I områdets direkta närhet finns ett 
naturområde. Förskola finns i områdets direkta närhet och befintliga och planerade F-6-skolor 
finns på cirka en kilometers avstånd. Det är cirka en kilometer till Älmhults centrum där även 
kommunikationer med omvärlden finns. En stadsbuss trafikerar med hållplats vid Almgården. 
Utvecklingen inom området kommer att förändra närmiljön för de som bor och verkar i 
området. Ett tillskott på drygt 100 bostäder är i linje med kommunens bostadsförsörjning då det 
finns en stor efterfrågan på bostäder och även bostäder för äldre/seniorer.  
 
Fastighetskonsekvenser 
Framtagandet av detaljplanen innebär att området kan delas in i flera tomter och bebyggas 
med i första hand bostäder.  
 
Överväganden och motstående intressen 
Detaljplanens genomförande kommer att medföra stora förändringar i närområdet.  
 
Det innebär att lite högre bebyggelse kommer att prövas. Det innebär att vissa trädbevuxna 
delar kommer att få stå tillbaka till förmån för bostäder. Dessa områden utgörs idag av 
industrimark och är inte skyddade. En mindre del av grönområdet (i områdets västra del) tas i 
anspråk för bostäder samtidigt som ett ungefär lika stort område, parkområdet söder om Vita 
Korset-byggnaden, tillskapas. Det området är idag kvartersmark för vårdändamål.  
 
En bostadstomt ligger i direkt anslutning till området och kring den fastigheten är det, efter 
samrådsskedet, planlagt naturmark, som inte får bebyggas, för att säkerställa skötsel och 
insynsskydd. Öster om tomten är parkeringsplats planlagd och möjlighet att uppföra ett plank 
skapas för att få insynsskydd mellan bostadstomt och parkering.  
 
Vissa tomter kommer att få viss skuggning på grund av det högre huset, vid höst- och 
vårdagjämning. Ytan där det högre huset får byggas är begränsad. Fotavtrycket för punkthus 
har minskats efter samrådsskede. Detta innebär att skuggpåverkan blir något mindre. Nya 
bostadshus, där ett av husen kan vara ett åttavåningshus, kommer att innebära ökad insyn.  
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Vita Korset-byggnaden är en viktig byggnad ur många aspekter för Älmhult. Byggnaden 
föreslås inte få något skydd, vare sig skydds- eller varsamhetsbestämmelser. Hvita Korset-
byggnadens huvuddel samt tornet, eller en ny byggnad på samma plats, blir ett centrum i 
området med platsbildning och park.  
 
Förändringen av området ska ställas i relation till att Älmhult har en stor befolkningstillväxt 
med cirka två procent befolkningstillväxt varje år. Det innebär att trycket på bostäder är stort. 
Förtätning är en förutsättning för att kommunen ska kunna planera och bygga i den takt som 
behovet kräver eftersom kommunen måste nyttja redan befintlig infrastruktur och därmed redan 
nedlagda investeringar. Miljöplanen för Älmhult har som mål att fler ska välja andra färdmedel 
än bilen och områdets centrala läge gynnar detta mål.  
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Beskrivning av genomförandet 
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 
Samråd  4 kvartalet 2018 – 1 kvartalet 2019 
Granskning 2 kvartalet 2019  
Antagande  3 kvartalet 2019 
Lagakraft 3 kvartalet 2019 
 
Genomförandetid 
Genomförande tiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygg i enlighet med detaljplanen. 
Detaljplanen får inte ändras under genomförandetiden om fastighetsägaren motsätter sig detta.  
 
Markägoförhållanden 
Vita Korset 4, 7 och 24 ägs av Vita Korset AB (kommunägt bolag). Dessa fastigheter ska 
överföras till kommunen.  
Vita Korset 22 ägs av kommunen. 
Vita Korset 16 ägs av Älmhultsbostäder AB. 
Majtorp 1:1 ägs av kommunen.  
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, såsom gator, gång, torg, park och 
naturområden. 
 
Ansvarsfördelning 
Kommunen Upprätta detaljplan. 
 Ansöka och bekosta fastighetsbildning. 

Ansvara för iordningsställande samt drift och underhåll av allmän 
platsmark (gata, torg, park, natur och gång). 

 Utbyggnad av vatten och avlopp samt dagvattenmagasin. 
 Rivning av delar av befintligt byggnadskomplex. 
 Teckna markanvisningsavtal. 
 Ansöka om servitut eller ledningsrätt.  
 Flytt av E.ON:s ledningar. 
Exploatören  Byggnation inom kvartersmark (inkl bygglov). 
 Ev ingå i gemensamhetsanläggning för parkering. 
 
E.on  Utbyggnad av elnätet på begäran av kommunen eller exploatören. 
 
Elmnet Utbyggnad av fiber på begäran av kommunen eller exploatören. 
 
Adven Utbyggnad fjärrvärmenätet på begäran av kommunen eller 

exploatören. 
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Avtal bl.a. exploateringsavtal 
Inget exploateringsavtal upprättas eftersom kommunen är markägare. Däremot tecknas 
markanavisningsavtal med de företag som har som avsikt att bygga inom området.  
Markanvisningsavtalets huvudsakliga innehåll är: 
-Markpriset 
-Gatukostnadsersättning 
-Handpenning 
-Kostnad markanvisningsavtal 
-%-andel i gemensamhetsanläggning. 
-Reglering och fördelning av lantmäteriets förrättningskostnad. 
-Medgivande om maximalt utnyttjande av exploateringsgraden och garanti för 
byggnadsåtagande. 
-Förutsättningar markförhållanden. 

 
Fastighetsfrågor  
Inom planområdet krävs fastighetsbildning för att genomföra planens syfte.  
Allmän platsmark i detaljplan ska regleras till en angränsande kommunägd fastighet som också 
har allmän platsmark som ändamål. Fyra nya fastigheter för bostadsändamål ska bildas. Där 
planen så medger ska det bildas servitut eller ledningsrätt för ledningar och dagvattenmagasin. 
För parkering, som ska nyttjas av flera bostadsfastigheter, finns det möjlighet att bilda 
gemensamhetsanläggning.  
Kommunen ansöker om fastighetsbildning i samråd med blivande byggherre. 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder och konsekvenser 
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser. 
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför 
planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna 
genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området. I redovisningen preciseras 
vanligtvis inte huruvida fastighetsbildningen tillkommer genom nybildning (genom 
avstyckning, klyvning eller sammanläggning) eller ombildning (fastighetsreglering) av 
fastigheterna. Detta arbete vidtar vid lantmäteriförrättningen i samband med genomförandet av 
detaljplanen.  
 

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 
Inom plan-
området 

   

Vita Korset 4, 7 och 
24 

- Ansöka om 
förrättning om 
fastighetsbildning, 
ledningsrätt och/eller 
servitut. 

- Ansöka om 
förrättning för 
bildande för 

- Fastighetsbildning (nya 
fastigheter utifrån 
detaljplanen) 

- Överföring till 
kommunägd fastighet. 

- Bildande av 
gemensamhetsanläggning 
för parkering. 

- Utbyggnad av gata, 
torg, gång, park, 
natur, vatten, avlopp, 
dagvattenanläggning 
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gemensamhetsanläg
gning. 

- Utbyggnad av gata, 
torg, gång, park, 
natur,vatten, avlopp, 
dagvattenanläggning. 

- Intäkter vid 
försäljning av 
tomter. 

- Ledningsrätt eller servitut 
för dagvattenmagasin, 
ledningar och gång- och 
cykel.  

Majtorp 1:1  - Överföra del av Majtorp 
1:1 till Vita Korset 7 (eller 
den fastighet som bildas 
vid förrättningen). 

 

Vita Korset 16  - Del av Vita Korset 16 
överförs till allmän 
platsmark. 

 

Vita Korset 23  - Del av Vita Korset 23 
överförs till allmän 
platsmark. 

 

Utanför plan-
området 

   

Fastighet 
EKHAGEN 6  
EKHAGEN 7    
EKHAGEN 8 
EKHAGEN 9   
GYMNASTEN 10  
GYMNASTEN 11    
GYMNASTEN 12     
GYMNASTEN 8    
GYMNASTEN 9          
HOPPAREN 5         
MAJTORP 2:1            
VITA KORSET 14      
ÄLMHULT VITA 
KORSET 16       
VITA KORSET 23       
VITA KORSET 5        
ÄLGEN 17      
ÄLGEN 18      
ÄLGEN 19         
ÄLGEN 20             
ÄLGEN 21     
ÄLGEN 22              

Berörs inte Berörs inte Berörs inte 
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Ekonomiska frågor  
Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Detaljplanen bekostas av den tekniska förvaltningen. Ingen planavgift tas ut i samband med 
bygglovet. Intäkter till kommunen som planen generar är vid försäljning av tomtmark samt för 
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anläggningsavgifter för vatten och avlopp (inklusive dagvatten). När bygglov beviljas betalas 
en taxeavgift.  
Tekniska frågor  
Tekniska utredningar, dokumentation och kontroll m.m. 
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna ske 
utan hjälp av räddningstjänsten. Området ska vara försett med brandpostnät enligt VAV P 76. 
I sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som stigarledningar ställer på brandpostnätet. 
Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med 
bygganmälan. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet 
mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren ska redovisa att 
åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.   

 
 
Medverkande 
I arbetet med detaljplanen har deltagare från olika sakområden inom kommunen deltagit; 
bygg, miljö, VA, exploatering, lantmäteri och gata.  
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Paul Robertsson      Oleksandra Polupan 
Planeringschef       Planarkitekt 

 
                                             Karin Wennberg 
                                             Planarkitekt 
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Behovsbedömning 
Den här checklistan syftar till att indikera om det finns konsekvenser som kan bedömas som 
stora eller betydande till följd av detaljplanens genomförande.  
Behovsbedömning 
Detaljplan för Vita 
Korset 7 m.fl. 

Berörs 
ej 

Påverkan Kommentarer 

  Ingen Liten Måttlig Stor  
Riksintressen       
Naturvård X      
Rörligt friluftsliv X      
Kulturmiljövård X      
Kommunikationer X      
Naturvårdsintressen       
Naturreservat X      
Natura 2000 X      
Biotopskydd X      
Natur       
Kronobergs natur X      
Ängs- och hagmarksinv. X      
Våtmarksinventering X      
Sumpskogsinventering X      
Nyckelbiotopsinventering X      
Växt- och djurliv   X    
Strandskydd X      
Påverkan på vatten       
Grundvatten  X     
Ytvatten   X    
Dricksvattentäkt   X    
Dagvatten   X    
Kulturmiljö och 
landskapsbild 

      

Fornminnen  X     
Kulturmiljöprogram  X     
Kulturhistorisk miljö   X    
Landskapsbild    X   
Hälsa       
Buller   X    
Föroreningar luft, mark, 
vatten 

X      

Lukt X      
Radon X      
Strålning X      
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Kraftledningar X      
Säkerhet       
Trafik   X    
Explosion X      
Översvämning  X     
Ras och skred  X     
Trygghet   X   Tryggheten i området 

kommer att förbättras i 
och med att området 
förädlas till ett 
bostadsområde. 

Miljö       
Miljökvalitetsnormer luft X      
Miljökvalitetsnorm er 
vatten 

X      

Miljömål X      
Hållbar utveckling   X    
Kommunens bedömning 
Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver inte upprättas. 
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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd under tiden 6 december – 16 januari 2019. 

Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i den här samrådsredogörelsen. Efter 

samrådet kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas 

av Kommunstyrelsen. Detaljplanen hanteras med standardförfarande. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Fastigheten Vita Korset ligger centralt i Älmhult med närhet till centrum, grönområden, 

särskilt boende och kommunikationer. Fastigheten bedöms som väl lämpad för 

exploatering i syfte att förtäta Älmhult. I Älmhults kommuns översiktsplan antagen av 

kommunfullmäktige 2016 pekas området ut som lämpligt för blandad bebyggelse.  

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder men även sådan 

användning som är lämplig för ett centralt läge såsom vård, centrum, kontor och kultur. I 

användningen bostäder ingår olika former av varaktigt boende. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 
På plankartan 
- Planområdesgränsen justeras 

- Området för allmän platsmark och kvartersmark justeras 

- Marken mellan tomten i nordväst och befintlig bebyggelse öster om denna, får ny 

användning Natur 

- Kvartersmarken för det tomten i nordväst kompletteras med bestämmelse P1 = 

Underjordiskt parkeringsgarage 

- f3 – bestämmelse om att plank får uppföras läggs till 

- f4 – bestämmelse om max sockelvisning 0,7m läggs till 

- f5 – bestämmelse om balkong får finnas läggs till 

- f6 – bestämmelse om plank och stödmur högre än 60 cm får inte finnas läggs till 

- b2 – bestämmelse om att marken får bebyggas med planterbart bjälklag läggs till 

- b3 – bestämmelse om lägsta golvnivå för källare +146,2 över nollplan, alternativt 

lägre höjd med teknisk lösning som pumpning läggs till 

- m1 – bestämmelse om att bullerskyddad uteplats ska ordnas läggs till 

- n1 – bestämmelse om att marken ska utformas så att stödmur mellan 

Ljungbyvägen och närmsta husfasad inte blir högre än 60 cm läggs till 

-  Höjdbestämmelserna justeras och kompletteras med totalhöjd och plushöjd för 

begränsning av högsta tillåtna nockhöjd 

 

I planbeskrivningen 
Följande rubriker justeras och kompletteras: 

- Utredningar 

- Fornlämningar  

- Markföroreningar 

- Vattenskyddsområde 

- Stads och landskapsbild 
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- Syftet med detaljplanen 

- Föreslagen markanvändning 

- Egenskapsbestämmelser 

- Bebyggelse 

- Grönstruktur 

- Teknisk försörjning 

- Bedömning 

- Kulturhistorisk värdefull miljö 

- Hälsa och säkerhet 

- Sociala konsekvenser 

- Överväganden och motstående intressen 

- Fastighetsrättsliga åtgärder och konsekvenser 
 

 

Utan synpunkter 
- Luftfartsverket 

- Region Kronoberg 

- Räddningstjänsten 

- Växjö Småland Airport 

 
Med synpunkter 
- Länsstyrelsen 

- Lantmäteriet 

-  E.ON 

- Trafikverket 

- Tekniska förvaltningen 

- Fastigheter: 

· Vita korset 5 

· Ekhagen 7 

· Ekhagen 8 

· Vita Korset 17 

· Vita Korset 19 

· Vita Korset 20 

· Vita Korset 21 

· Vita Korset 22 

· Prästgården 1 

· Älgen 19 

 
Myndigheter 
 
Länsstyrelsen 
Sammanfattande synpunkter 

 Länsstyrelsen finner att detaljplanen behöver kompletteras med skydd- och 

varsamhetsbestämmelser för att bevara den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska 

värde, buller- och dagvattenhantering och eventuellt förorenad mark samt med ett 

förtydligande hur påträffande av eventuell fornlämning ska hanteras. Kommunen behöver 

även kommunicera planen beträffande luftfart till Luftfartsverket och berörda flygplatser. 
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RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

Enligt 5 kap 14 § Plan- och bygglagen 

 

God bebyggd miljö och kulturhistoriska värden 
 Den befintliga bebyggelsen inom området har högt kulturhistoriskt värde främst genom 

sin tidigare användning som privat förlossningsklinik som drivits av en välkänd 

barnmorska Julia Stéen. Byggnaden utgör ett landmärke i centrala Älmhult och bidrar 

starkt till områdets landskapsbild, men också genom sitt karaktäristiska, successivt 

utbyggda utseende. Till planhandlingen finns en kulturhistorisk utredning bifogad som 

utförligt redogör för byggnadens historia, vilken även är en viktig del av Älmhults 

historia.  

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver tillföra planen ändamålsenliga varsamhets- 

och skyddsbestämmelser samt rivningsförbud för att skydda den kulturhistoriskt 

värdefulla miljön. Det är viktigt att planbestämmelser preciseras utifrån vad varsamheten 

och skyddet innebär för den kulturhistoriska bebyggelsen. För att kunna möta byggnadens 

skyddsvärdebeskrivning är det även viktigt att en planbestämmelse tillförs som preciserar 

utseendet av den tilltänkta bebyggelsen inom planområdet. Utformningen av den 

tilltänkta bebyggelsen behöver underordna sig den gamla. Utifrån volymskissen i 

samrådshandlingen konstaterar Länsstyrelsen att den tilltänkta bebyggelsen i skala och 

volym kan ha en direkt negativ påverkan på den historiska kulturmiljön. Länsstyrelsen 

betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid estetisk 

utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller landskapsbild. 

Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och anpassa ny bebyggelse utifrån dessa är en 

förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö. 

 

Buller 
I planbeskrivningen framgår det att bebyggelsen ska utformas så att bullerriktvärdena klaras. 

Det finns hänvisning till bullerrapporten Trafikbullerutredning Vita Korset 7, Älmhult. I 

bullerrapporten står det att riktvärden för uteplats klaras på västra sidan av byggnaden men 

inte på övriga platser. Det behöver i planen förtydligas hur uteplats kan ordnas så att 

bullerriksvärdena klaras. 

 

VA, Dagvattenhantering 
Detaljplanen ligger inom det utökade skyddsområdet för Älmekulla vattenskyddsområde. 

Länsstyrelsen erinrar om att det står i vattenskyddsföreskrifterna att det är förbjudet att släppa 

ut förorenat dagvatten som kan nå grundvattnet både inom primär och sekundär zon. Det bör 

i planbeskrivningen framgå att fördröjningsmagasinet ska vara tätt samt att det är lämpligt att 

anlägga en oljeavskiljare i anslutning till fördröjningsmagasinet. 

 

Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter inom tätbebyggt område. 

Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Växjö flygplats. Flygplatserna är 

sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även Luftfartsverket är sakägare och 

ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Luftfartsverkets CNS-utrustning 

(Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på 
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utrustningens funktion kan endast bedömas av Luftfartsverket. Kommunen behöver höra 

berörda flygplatser samt Luftfartsverket. 

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
Inom planområdet finns en nedlagd textilindustri. Det finns inga föroreningar enligt EBH-

stödet, länsstyrelsernas databas för efterbehandling av förorenade områden. Det står i 

planhandlingarna att om markföroreningar påträffas ska kontakt tas med kommunens 

miljökontor. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att på fastigheter som har eller har haft någon 

form av industriell verksamhet kan det finnas föroreningar även om den inte finns med i EBH-

stödet. Vid exploatering bör därför hänsyn tas till t.ex. lukt och avvikande färgskiftningar. 

Om förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten genast informeras. 

 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
I östra delen av planområdet ligger en bytomt/gårdstomt, Klöxhult Norregård, 

(L1953:1471/Raä Stenbrohult 140:2), känd från karta från 1826. Länsstyrelsen finner att 

lämningen ej kan anses vara varaktigt övergiven, vilket är ett rekvisit för att lämningen skall 

klassas som fornlämning, och är således att betrakta som en ”övrig kulturhistorisk lämning”. 

Det krävs ingen särskild arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950, 

KML), men om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt, skall arbetet 

avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  

Det är vidare bra om området skrafferas på plankartan och markeras som ”övrig 

kulturhistorisk lämning” med den förklarande texten: ”Ingrepp i området kräver ej tillstånd 

från Länsstyrelsen enligt 2 kap 11 § KML, men om fornlämningar påträffas inom området 

skall arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas utan dröjsmål” 

 

 

DELTAGANDE 
I samrådsyttrandet har samhällsplanerare Karin Nilsson beslutat.  

I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena naturskydd, kulturmiljövård, 

miljöskydd, social hållbarhet, vattenvård samt skydd och beredskap medverkat.  

 

Karin Nilsson 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
 
God bebyggd miljö och kulturhistoriska värden 
- Hvita korset-byggnaden är identitetsbärande byggnad och symbol för Älmhult. Den 

utgör ett landmärke i centrala Älmhult. Byggnaden har mjuka sociala kulturhistoriska 
värden främst genom sin tidigare användning och den historia som ligger bakom huset. 
Det är en byggnad som har representerat en för lokalsamhället viktig verksamhet, en 
privat förlossningsklinik som var den största arbetsgivare i Älmhult fram till 1943. Efter 
att förlossningskliniken lades ner drevs en konfektionsfabrik och under den tiden revs de 
flesta av byggnaderna från Hvita korsets tid och den kvarvarande huvudbyggnaden med 
torn byggdes ut med stora lagerutrymmen och fabriksytor. Huvudbyggnaden med torn 
har förvanskats betydligt under tiden. Idag kan man endast ana hur den speciella 
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byggnaden såg ut under tiden som förlossningsklinik och endast terrasseringarna på 
tomten visar på den omfattande trädgårdsanläggningen som en gång funnits på platsen.  
En teknisk utredning steg 2 om byggnadens skick och kostnadsbedömning ska tas fram 
för att få ett bra underlag för vidare beslut om byggnadens framtida användning.  
Med tanke på långsiktigt hållbar utveckling är det viktigt att Hvita Korset-byggnaden 
fylls med ändamålsenlig funktion och blir användbar.   
Om det inte skulle vara ekonomisk försvarbart att bevara Hvita Korset – byggnaden 
bevaras platsen i form av parken, terrasseringar och ny byggnad på samma plats som 
den gamla huvuddelen med torn låg.  

 
Buller 
- Bullerutredningen har kompletterats med alternativ lösning för gemensam uteplats som 

innehåller riktvärden. Plankartan kompletteras med bestämmelse att bullerskyddad 
uteplats ska ordnas. Det ska bevakas i bygglov. 
 

Luftfart 
- Luftfartsverket och Växjö flygplats har yttrat sig under samrådsskedet och de har inget 

att erinra mot detaljplaneförslaget.  
 

Dagvatten 
- Ett stycke under rubriken Dagvattenhantering läggs till som lyder så här: ”Eftersom 

detaljplanen ligger inom det utökade skyddsområdet för Älmekulla vattenskyddsområde, 
ska fördröjningsmagasinet vara tätt och det är lämpligt att anlägga en oljeavskiljare i 
anslutning till fördröjningsmagasinet”. 
 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
- Ett stycke under rubriken Fornlämningar läggs till som lyder så här: ” Ingrepp i området 

kräver ej tillstånd från Länsstyrelsen enligt 2 kap 11 § KML, men om fornlämningar 
påträffas inom området skall arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas 
utan dröjsmål”. 

- En illustration med markerat övrig kulturhistorisk lämning inom planområdet läggs till 
under rubriken Fornlämningar. 

 
Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
- Ett stycke under rubriken Markföroreningar läggs till som lyder så här: ”Men på grund 

av tidigare markanvändning kan det finnas föroreningar även om den inte finns med i 
EBH-stödet. Vid exploatering bör därför hänsyn tas till t.ex. lukt och avvikande 
färgskiftningar. Om förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten genast informeras.” 

 
 

Lantmäteriet  

 
 X-område inte tillräckligt för att säkerställa allmänhetens tillträde  
Lantmäteriet vill här påpeka följande vad gäller x-områden. Genom att lägga ut x-
område i en detaljplan reglerar kommunen så att byggnadsnämnden inte får bevilja 
bygglov som hindrar allmänhetens tillträde till x-området. För att rättigheten ska 
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vara säkerställd krävs det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till 
förmån för en kommunal fastighet. Om kommunen och markägaren inte skrivit 
något avtalsservitut kring x-området krävs det att det är av väsentlig betydelse för 
en kommunal fastighet för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-området 
i en lantmäteriförrättning. Kommande kommunal gatufastighet kommer kunna lösa 
sina transporter utan servitut och därmed är det inte av väsentlig betydelse. 
 
Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får en-ligt 4 kap. 9 § PBL 
endast läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga 
denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en 
planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. 
Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför 
det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets 
konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för planbestämmelser.  
Kommunen kanske kan utforma plankartan på ett annat sätt för att undvika dessa 
problem eller undvika att reglera stängsel-/utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i 
vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat 
planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats utanför stängslet 
/ utfartsförbudet.  

 
Markanvisningsavtal  
Om avsikten är att markanvisningsavtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 
13 § 3 st PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett 
eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
 
X-område 
- x- område mellan den nya gatan och det befintliga naturområdet direkt väster om 
planområdet   har ändrats till allmän platsmark GÅNG 
 
Utfartsförbud 

-Skälet till att det inte ska finnas bestämmelse om utfartsförbud utlagd på 
planområdesgränsen är att det inte går att säkerställa att det är allmän plats eller även 
i fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. I detta fall 
angränsar planen till Ljungbyvägen som är en kommunal väg, och även infart till 
Älmhults tätort. Det är osannolikt att det angränsade området kommer att ha en annan 
användning än allmän plats för trafikändamål (Gata – område för gatutrafikändamål 
i gällande planen).  

 
Markanvisningsavtal 
- Planbeskrivningen har kompletterats med huvudsakliga innehåll av markanvisningsavtal. 
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Trafikverket 
 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med nya bostäder och service där 
befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp etc) och redan nedlagda investeringar 
kan nyttjas. 
 
Vägar 
Området ligger inom det kommunala väghållningsansvaret och berör inte direkt 
statlig infrastruktur. 
 
Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter inom tätbebyggt område. 
Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Växjö flygplats. 
Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även 
Luftfartsverket är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. 
Luftfartsverkets CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är 
säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast 
bedömas av Luftfartsverket. Luftfartsverket hörs genom tjänsten ”CNS-analys” på 
Luftfartsverkets hemsida: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys 
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt Luftfartsverket. 
I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och 
skickas till berörda flygplatser. 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Synpunkter beaktas.  
Luftfartsverket och Växjö flygplats har yttrat sig under samrådsskede och de har inget att 
erinra mot detaljplaneförslaget.  
 

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

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda 
lågspänningskablar samt kabelskåp, se bifogad karta. 

E.ONs markförlagda servisledning som går in till Vita Korset-byggnaden hamnar 
inom kvartersmark och därmed så vill E.ON upplysa om att elledning i mark får 
byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och 
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkablar. 
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 
ändras ovanför markkablar, så att reparation och underhåll försvåras. 
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Kablarnas exakta läge 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/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-
ledning.html.  

Skulle det visa sig efter utsättning av kablar att byggnation kommer i konflikt med 
vår markförlagda kablar måste kontakt tas med Gunilla Nilsson, E.ON 
Energidistribution AB, telefon 070-672 13 51 för att träffa överenskommelse om 
ledningsflytt. 

För övrigt har E.ON inget att erinra över planförslaget. 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Synpunkter beaktas.  

Planbeskrivning kompletteras med information om befintligt E.ONs elnät och karta.  
 

 
Tekniska förvaltningen  
 
Dämningsnivå 

VA-avdelningen anser att förbud mot att uppföra källare bör sättas på samtliga fastigheter. 

Annars behöver höjdsättning för marknivå och lägsta golvnivå regleras på plankartan, så 

att källargolvnivå inte kan hamna under dämningsnivån (30 cm ovanför markytan vid 

förbindelsepunkten). Utan angivna höjder är det svårt att bedöma om dämning och 
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översvämning kan ske. Det blir även svårt att i bygglovsprövningen avgöra vad som är 

en tillräcklig säkerhet mot dämning. 

 

Vattenskyddsområde 

I planbeskrivningen s. 9-10 anges kortfattat några av de punkter som tas upp i 

skyddsföreskrifterna för Älmekulla vattenskyddsområde. VA-avdelningen anser att det 

för fordonstvätt bör läggas till att tvättplatsen ska vara godkänd av kommunal nämnd, 

t.ex. att det är förbjudet: -att tvätta motorfordon utanför särskild iordningsställd plats 

som godkänts av kommunal nämnd. 

Det bör även läggas till "schaktning" under sista punkten, som avser tillstånd för vissa 

markarbeten, eftersom schaktning är en vanligare åtgärd än t.ex. pålning. 

Sista meningen i stycket ändras lämpligtvis till: Ovan angivna redovisning är en 

sammanfattning. Se fullmäktigebeslut 2015-02-23 § 27 för fullständiga 

skyddsföreskrifter. Det bör även anges att det alltid är de senast antagna 

skyddsföreskrifterna som gäller, eftersom dessa kan ändras med tiden. 

 

Dagvattenmagasin 

På s. 18-19 anges under rubriken Bedömning och även Vattenskyddsområde att 

dagvattnet ska omhändertas i dagvattenmagasin innan det ansluts till kommunens nät. 

Formuleringen gör att man kan tro att magasinet är privatägt eller ägs av samfälligheten, 

men dagvattenmagasinet kommer att ingå som en anordning i kommunens dagvattennät. 

VA-avdelningen föreslår att formuleringen under Bedömning ändras till: 

Dagvattnet kommer att fördröjas i underjordiskt dagvattenmagasin inom planområdet 

innan det leds vidare genom kommunens dagvattennät till sjön Möckeln. 

Ordningsföljden av meningarna under rubriken Vattenskyddsområde kan tolkas som att 

det bara är byggnationen av dagvattenmagasinet som kan behöva tillstånd, men detta 

gäller även andra typer av anläggningsarbeten (t.ex. schaktning på större djup än 1 m). 

VA-avdelningen föreslår därför att första meningen (om dagvattenmagasinet) flyttas till 

föregående avsnitt, under rubriken Översvämningsrisk, och ändras om till: Dagvattnet 

ska fördröjas i ett dagvattenmagasin inom planområdet, for att minska 

översvämningsrisken inom och utanför planområdet. 

Stycket under rubriken Vattenskyddsområde, bör istället börja med: I samband med 

byggnation kommer vissa åtgärder, t.ex. schaktning, att behöva tillstånd från kommunens 

miljönämnd. 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Synpunkter beaktas.  

Bestämmelsen om förbud mot att uppföra källare läggs till på sydvästra delen av 

planområdet.  

På nordvästra delen läggs bestämmelsen om lägsta golvnivå för källare till för att undvika 

översvämningsrisk. 

Information om vattenskyddsområde kompletteras under rubriken Vattenskyddsområde. 

Information om dagvattenmagasin kompletteras under rubriken Bedömning och 

Översvämningsrisk. 
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Fastigheter Ekhagen 7, Ekhagen 8, Vita Korset 5 

 

Vi är ägare till tre fastigheter på Systergatan; Ekhagen 6, Ekhagen 8 samt Vita Korset 5, 

som har synpunkter på ert förslag på detaljplan för Vita Korset området. 

Vår invändning är främst på placeringen av området där de högre husen är planerade 

att byggas. Placeringen kommer att innebära att våra fastigheter får betydande mer 

skugga och insyn än vad vi har idag. 

Ni nämner i samrådshandlingen att ”Vissa tomter kommer att få viss skuggning 

på grund av det högre huset, då vid höst och vårdagjämning. Befintliga träd skuggar 

redan idag.” 

Det är helt riktigt men för er information så har ägarna till Ekhagen 8 redan i början 

av juni 2018 kontaktat kommunen angående besvärande skuggning av dessa höga 

befintliga träd. Kommunen lovade att titta närmare på denna önskan efter 

semesterperioden 

då man hade planerat att göra avverkningen i området. Tyvärr har Älmhults 

kommun inte återkommit sedan dess. 

Våra förslag för att undvika nästan ständiga solförmörkelse i framtiden på 

Systergatan är följande: 

• Ta bort området där de högre husen får byggas och ersätt det med område 

för 3-4 våningshus som på övriga delar av området. 

Vi förstår att det finns ett stort behov av flerfamiljsbostäder i denna del av Älmhult 

men det känns inte estetiskt rätt att bygga ett 8 våningshus på området som tar bort 

”Vita korset tornet” som landmärke för området. 

• Insynsskydd runt fastigheten Vita Korset 5 

Vi vill också påpeka vikten av att fastigheten Vita Korset 5 får ett smakfullt och 

funktionellt insynsskydd runt om fastigheten och framförallt i gränsen mot den 

planerade parkeringsplatsen mot Ljungbyvägen samt mot den befintliga “Vita Korset 

byggnaden”. 

Vi är givetvis intresserade av en lösning som blir så bra som möjligt för oss alla 

(kommun och fastighetsägare) och ser gärna en fortsatt dialog kring detta. 

Dock, ett 8-våningshus i detta område ses inte bara som direkt opassande utan också 

inkräktande på den privata sfären. Detta gäller självklart inte bara ovan nämnda 

fastigheter utan alla i närområdet. 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Områdets karaktär kommer att väsentligt förändras genom detaljplanens genomförande. 
Utifrån föreliggande behov av att Älmhult växer och att minst 100 bostäder om året behöver 
byggas, så har det inte varit ett alternativ att ha en småskalig bebyggelse inom området, i 
synnerhet med tanke på platsens centrala läge i Älmhult med närhet till service och 
kommunikationer. Idag får fastigheten endast användas för industriändamål och bebyggas 
med industribyggnader. Ett samhälle förändras och utvecklas ständigt. Älmhult idag har en 
hög befolkningstillväxt med behov som följer av det. Det innebär att Älmhult kommer att 
utvecklas, förändras och förtätas. Det kommer att märkas i Älmhult, inte bara på Vita Koret-
tomten.  
En utgångspunkt för området är att det ska vara variation i höjd och skala, där punkthuset 
är en del. Befolkningstillväxten är kraftig i Älmhult och det finns ett stort behov av nya 
bostäder. Vita Korset är en del för att möjliggöra nya bostäder. Genom att bygga bostäder på 
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centrala platser med närhet till kollektivtrafik skapas förutsättningar för använda andra 
färdmedel än bilen. Höghusdelen kommer att medföra skugga men eftersom det är i form av 
punkthus blir skuggningen mer begränsad. Höghuset kommer att bli ytterligare ett 
landmärke i Älmhult.  
För att ta hänsyn till inkomna synpunkter har förslaget justerats: 

• Fotavtryck av punkthus har minskats med tanke på skuggpåverkan. 

• Naturområde mellan punkthus och fastighet Vita Korset 5 läggs till. 

• Bestämmelse om att plank kan uppföras läggs till öster om Vita Korset 5. 
 

Fastigheter Vita Korset 17, Vita Korset 20, Vita Korset 21, Vita Korset 22, 

Prästgården 1 

 
 Sammanfattning:  

• Planförslaget förutsätter att den nuvarande s.k. högdelen av Vita korset behålls. Dess 

närmare användning är oklar. Till grund för planförslaget finns inga bedömningar eller 

kostnadsuppskattningar. Orimligt att gå vidare med ett planförslag som i praktisk mening 

utan underlag lägger fast ett kommunalt åtagande för mångmiljonbelopp. Det vore 

ytterligare ett kostsamt steg i den rad av uppenbara misstag som gjorts i hanteringen av 

hur Vita korset bör användas. Planprocessen bör ges mer tydliga förutsättningar.  

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Utgångspunkten är att skapa en flexibel detaljplan som möjliggör både ett bevarande och ett 

rivande av Hvita Korset-byggnaden. Detaljplaneförslaget innehåller inga 

skyddsbestämmelser eller rivningsförbud gällande byggnaden, så detaljplanen lägger inte 

fast att byggnaden måste bevaras. Detaljplanen och Hvita korset-byggnadens framtid är två 

olika processer. Eftersom Hvita Korset-byggnaden är ett landmärke i Älmhult och ett väldigt 

annorlunda hus, har förutsättningen varit att inte skynda med beslut angående byggnadens 

framtid utan låta det få ta tid. Att under den tiden avvakta med detaljplanen har aldrig varit 

ett alternativ.  

 

• Mycket svårt att bedöma hur efterfrågan på vård, äldrebostäder och anslutande 

serviceinrättningar kommer att se ut i ett längre tidsperspektiv. Genom att fullständigt 

exploatera området kring Vita korset i ett enda sammanhang, elimineras varje möjlighet 

till framtida flexibilitet med anknytning till Almgården. Ett bättre alternativ är reservera 

hela området för bostäder, centrum och vård, med ett stegvis, flexibelt genomförande och 

utbyggnad efter äldreomsorgens framväxande behov.  

 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Detaljplanen möjliggör såväl bostäder, olika former av anpassade bostäder som vård. I den 
avsiktsförklaring som är tecknad med BoKlok/SilviaBo finns mer anpassat boende med inom 
området Vita Korset. Detaljplanen reglerar inte vilken takt området ska exploateras men 
avsikten är att det ska byggas ut inom ett tidsspann på några år. 

 

• Planförslaget medför extremt stora ingripanden med långtgående följder för närområdet. 

Sett från Ljungbyvägen blir den upplevda effekten av det tänkta åttavåningshuset 

betydligt mycket mer kraftfull. Med höjdskillnaden skulle detta höghus snarare framstå 
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som 12-14 våningar. Högdelen av Vita korset göms undan mellan nybyggda huskroppar. 

Kontrastverkan av den tänkta lägre nybebyggelsen, 3-4 våningar, blir mycket betydande 

eftersom planområdet ligger på en höjd. Omfattande skuggbildningar och mörka ytor 

uppstår. Långtgående följder för den redan ansträngda trafiksituationen genom stort antal 

bostäder på liten yta.  

 

• Höjden på den föreslagna nybebyggelsen måste anpassas till omgivande, befintlig 

höjdstruktur. Effekterna av topografin inom planområdet måste beaktas bättre. De lägre 

husen bör byggas varierade i högst 2-3 våningar, det högre punkthuset i den nordvästra 

delen i maximalt 3-4 våningar.  

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
En utgångspunkt för området är att det ska vara variation i höjd och skala, där punkthuset 
är en del. Befolkningstillväxten är kraftig i Älmhult och det finns ett stort behov av nya 
bostäder. Vita Korset är en del för att möjliggöra nya bostäder. Genom att bygga bostäder 
på centrala platser med närhet till kollektivtrafik skapas förutsättningar för använda andra 
färdmedel än bilen. Höghusdelen kommer att medföra skugga men eftersom det är i formen 
av punkthus blir skuggningen mer begränsad.  
 
Planförslaget har utgått från den befintliga platsen där det bedöms som lämpligt med två 
tomter med maximalt fyravåningshus och två tomter med högre bebyggelse. Kring Hvita 
Korset-byggnaden anläggs en plats och park centralt i området. Punkthuset kommer att bli 
ytterligare ett landmärke i Älmhult.  
 

Som fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet vill vi lämna följande 

synpunkter på förslaget till detaljplan för fastigheten Vita korset 7 m.fl., Norregård, 

Älmhult, Älmhults kommun.  

 

Grundläggande underlag saknas om byggnaden Vita korset  

1. Planförslaget utgår alternativlöst från att den befintliga s.k. högdelen av Vita korset ska 

behållas. Uppdraget för planarbetet innehåller inte denna begränsning.  

 

Även om förslaget formellt inte innebär att byggnaden under alla omständigheter ska 

bevaras, framstår det som en grundläggande förutsättning för planförslagets utformning. 

Dess framtida användning sägs studeras i en förstudie med inriktning på att skapa en 

mötesplats för äldre.  

2. Något förslag till närmare användning av byggnaden finns inte. Det är uppenbart att 

byggnaden är i mycket dåligt skick efter att varit oanvänd och förmodligen ouppvärmd 

under en lång följd av år. Det är därmed omöjligt att ens grundläggande bedöma 

kostnaderna för sanering, renovering och anpassning till en verksamhet, vars utformning 

är helt oklar. Rimligen är det förenat med stora utmaningar och kostnader att anpassa en 

snart hundraårig byggnad i fem våningar, som använts som förlossningsklinik, till de 

behov som finns i en nutida verksamhet för seniorer.  

 

Först bör en förstudie om en eventuell kommunal användning av byggnaden genomföras 

på grundval av ett formellt beslutat uppdrag. I ett nästa steg bör förstudiens förslag till 

inriktning med en övergripande kostnadsbedömning öppnas för samråd och utvärdering. 
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Därefter kan en närmare inriktning läggas fast. Inget av detta har gjorts innan förslaget 

till detaljplan lades fram.  

3. Under dessa omständigheter är det orimligt att gå vidare med ett planförslag som i 

praktisk mening lägger fast ett kommunalt åtagande för mångmiljonbelopp. Det skulle 

innebära ytterligare ett – förmodligen mycket kostsamt - steg i den rad av uppenbara 

misstag som gjorts i hanteringen av hur området bör användas. Frågan ställer sig, om 

planprocessen bör backas och börja om med mer tydliga förutsättningar.  

 
Kommentar till punkt 1, 2 och 3: Planprocessen och processen med att besluta om Hvita 
Korset-byggnaden är två olika processer även om de naturligtvis på flera punkter är berör 
varandra. En förutsättning för detaljplanen har varit att skapa en flexibel detaljplan som både 
möjliggör ett rivande eller bevarande av Hvita Korset-byggnaden. Även om byggnaden rivs 
så finns det lämningar kring en gammal parkanläggning som ska utgöra en central plats 
inom området. Arbete pågår med att utreda förutsättningarna för Hvita korset-byggnaden, 
men utgången av den utredningen kommer inte påverka planförslaget. 
 

Alternativ användning av området  

4. Enligt planförslaget förutsätts att delar av ytan ska användas för äldrebostäder, 

möjligen med någon (oklart vilken) anknytning till Almgården. Samtidigt ska hela 

planområdet projekteras inom en femårsperiod. Det innebär att en slutlig fördelning 

mellan andelarna ordinarie bostäder, seniorbostäder och vårdinrättningar måste göras när 

markanvisning sker och området planeras närmare för projektering.  

 

5. Även om behovet av äldrevård allmänt kommer att öka, är det mycket svårt att bedöma 

hur efterfrågan på vård, äldrebostäder och anslutande serviceinrättningar kommer att ut i 

ett längre tidsperspektiv. Genom att fullständigt exploatera området i ett enda 

sammanhang, elimineras varje möjlighet till framtida flexibilitet.  

 

Därmed kommer Älmhults kommun att för överskådlig tid ha uttömt möjligheterna att på 

ett behovsanpassat sätt utveckla området i anslutning till Almgården för äldrevårdens 

behov. Fysiska synergier med Almgården uttöms och helt nya serviceinrättningar måste 

istället byggas upp från grunden på annan plats om behov uppstår. Detta vägval bör också 

bedömas utifrån kravet på rationell hantering av kommunala medel.  

6. En alternativ ansats vore därför att utveckla det närmare 17 000 kvadratmeter stora 

området stegvis. Planförslaget för inga resonemang i dessa avseenden. Förutom en 

realistisk och rationellt grundad bedömning om den befintliga högdelens möjliga 

användning, saknas i planförslaget också ett resonemang om möjligheten att istället 

reservera hela området för BCD-ändamål, dvs. bostäder, centrum och vård, med ett 

stegvis och flexibelt genomförande.  

 

7. En mer rationell användning av planområdet borde därför bygga på en första 

delprojektering av äldrebostäder, samtidigt som flexibilitet behålls för framtida fortsatt 

utbyggnad av Almgården eller bostäder och lokaler som lämpligen kan knyta an till 

serviceinrättningen.  

 
Kommentar till punkt 4, 5, 6 och 7: Kommunen har begränsat med mark och Almgården får 
tillgodose behovet inom sin befintliga tomt. Det kan ske genom ombyggnad, rivning och 
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nybyggnad i framtiden om behovet ser så ut. Behovet av fler särskilda boenden bedöms inte 
öka nämnvärt, däremot finns det behov av seniorboende, trygghetsboende och dylikt.  
 

Planförslaget förvrider stadsbilden  

8. För strukturen på nytillkommande bebyggelse måste man välja om de bör ansluta till 

omgivande existerande miljö eller om man söker skapa en kontrastverkan. Det handlar 

självklart om byggnadshöjden men också om husens närmare utformning och det antal 

bostäder som man väljer att ge plats för.  

 

9. Planförslagets bärande tanke är att bevara högdelen av den befintliga byggnaden Vita 

korset som en signaturbyggnad för fastigheten och omgivande kvarter och därigenom 

erinra om samhällets historia och förändring. Planförslaget har som uttalad ambition att 

bevara högdelen som ”ett landmärke som en av de högre byggnaderna” i samhället.  

 

10. Inom planområdet - dvs. fastigheten Vita korset 7 m.fl. - skulle planförslaget däremot 

förminska högdelens synlighet och därmed dess tillgänglighet genom nybyggnad i upp 

till fyra eller så mycket som åtta våningar. Högdelens historiska framtoning som solitär 

och signatur i området skulle tvärtom reduceras, framförallt genom det mycket högre 

bostadshus som föreslås på höjden i planområdets norra del.  

 

Planförslaget kommer därmed uppenbart i grundläggande konflikt med sin egen 

ambition. Högdelen göms undan mellan nybyggda huskroppar.  

11. Omfattande skuggbildningar och mörka ytor uppstår på sätt som utredningen i 

planförslaget visar. En större antal bostäder, som följer med bostadshöjden, väcker också 

en rad frågor om trafiksituationen och parkeringsbehoven inom planområdet.  

 

Sammantaget bör det leda till mer komplicerade byggnadslösningar och projekteringar 

av källargarage för fordon under det föreslagna åttavåningshuset. Det kräver också, som 

utredningen i planförslaget visar, större kommunala åtaganden för att hantera frågor om 

dagvatten.  

Det blir därmed en förhållandevis dyr bebyggelse med hög kvadratmeterkostnad och stora 

kommunala åtaganden i infrastruktur. Det rimmar illa med att delar av området ska 

användas för äldrebostäder och kommunala serviceinrättningar.  

 

12. Utom planområdet - dvs. för omgivande kvarter med villabebyggelse eller servicehem 

i 2-4 våningar - blir kontrastverkan extremt stor. Det gäller i synnerhet som 

nybebyggelsen, i vart fall i planområdets västra del, skulle ske på en höjd.  

 

13. Sett från Ljungbyvägen blir den upplevda effekten av det tänkta åttavåningshuset 

betydligt mycket mer kraftfull. Med höjdskillnaden skulle detta höghus snarare framstå 

som 12-14 våningar.  

 

Det blir därmed helt och fullständigt dominerande i omgivningen, förminskar kraftfullt 

den nuvarande högdelens framtoning samt överträffar i höjd Älmhults kyrka, som av 

tradition är omgivningens landmärke, inte minst genom de fria perspektiv som skapats 

exempelvis från just Ljungbyvägens sträckning ned mot kyrkan.  
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14. Av samma skäl blir kontrastverkan av den lägre nybebyggelsen, 3-4 våningar, mycket 

betydande sett från grannfastigheterna söder om planområdet, eftersom planfastigheten 

ligger på en höjd. Dessutom kommer det stora åttavåningshuset att sticka upp ytterligare 

i bakgrunden och också i detta perspektiv förminska högdelen som signatur och solitär. 

Samma effekt av åttavåningshuset uppstår i perspektiv från grönområdet och 

villafastigheterna norr om planområdet.  

 

Bygg flexibelt, smartare och lägre!  

15. Planförslaget skulle således medföra extremt stora ingrepp i den fysiska miljön och 

helt bryta av mot nuvarande bebyggelse. Det får långtgående konsekvenser för 

närliggande fastigheter genom skuggbildningar, insyn och därmed begränsningar i 

integritet, trafikflöden och daglig omvärldsmiljö på ett sätt om inte på något sätt kunnat 

förutses.  

 

16. En ny bostadsbebyggelse inom planområdet - som i sig är välkommen och utgör en 

klok användning av fastigheten – bör istället i mycket hög grad präglas av anpassning till 

omgivande bebyggelsestruktur och därigenom lämna ett arkitektoniskt bekräftande 

bidrag till kvarterens historia och användning. Den sammantagna strukturen i 

omgivningarna bör bibehållas men understrykas och utvecklas genom förtätad 

användning och stärkt samhällsservice. Utrymme bör lämnas för en stegvis projektering.  

 

17. Om planförslaget genomförs kommer trafikpåverkan att bli betydande på nuvarande 

vägnät i omgivningen till följd av nybebyggelsens omfattning. Den nya ringvägen vid 

Västra Bökhult kan möjligen minska det allmänna trycket kring Ljungbyvägen och 

Delaryvägen. Men dessa gator kommer med all sannolikhet att förbli ett förstaval för 

trafik i närområdet, om man beaktar framtida förstärkt samhällsservice, som utbyggnaden 

av förskolan i Majtorp men även det förhållandevis stora serviceinslag som bostäderna 

inom planområdet kommer att innebära. Ljungbyvägens belastning av närtrafik kommer 

med stor sannolikhet att öka efter hand som utbyggnaden går vidare i det bredare 

grannskapet med Västra Bökhult men också genom växande trafik till och från den 

dynamiska miljön kring Sjöstugan.  

 

18. Om planförslagets inriktning behålls måste höjden på nybebyggelsen reduceras 

betydligt och anpassas till den omgivande, befintliga höjdstrukturen. Effekterna av 

topografin inom planområdet måste beaktas bättre. De lägre husen bör byggas varierade 

i högst 2-3 våningar, det högre punkthuset i den nordvästra delen till maximalt 3-4 

våningar.  

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Kommentar till punkt 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18: Områdets karaktär kommer 
att väsentligt förändras genom detaljplanens genomförande. Utifrån föreliggande behov av 
att Älmhult växer och att minst 100 bostäder om året behöver byggas, så har det inte varit 
ett alternativ att ha en småskalig bebyggelse inom området, i synnerhet med tanke på 
platsen centrala läge i Älmhult med närhet till service och kommunikationer. Idag får 
fastigheten endast användas för industriändamål och bebyggas med industribyggnader. Ett 
samhälle förändras och utvecklas ständigt. Älmhult idag har en hög befolkningstillväxt med 
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behov som följer av det. Det innebär att Älmhult kommer att utvecklas, förändras och 
förtätas. Det kommer att märkas i Älmhult, inte bara på Vita Korset-tomten.  
 
Under planprocessen har förvaltningen tagit fram och diskuterat olika förslag. Det 
föreliggande förslaget har utgått från och anpassats till befintlig topografi och omgivningen. 

• Fotavtryck av punkthus har minskats med tanke på skuggpåverkan. 
 

 

Fastighet Älgen 19 

Har nu gått igenom underlaget som vi fick skickat till oss strax innan jul gällande 

detaljplanen för Vita Korset 7 m.fl. 

Vi tycker det är positivt till att man nu tar tag och gör något av denna yta samt bevarar 

delar av Vita Korset som kulturhistoriskt värde. Däremot när vi tittar på illustrationen 

som visar hur området kan se ut efter exploateringen får oss att fundera.   

Det är antalet hus man planerar att bygga på denna yta samt det planerade 8:a vånings 

huset. Ser man runt om i Älmhult så finns här inte många 8 våningshus. Det flesta 

höghusen är runt 4-5 våningar vilket jag tycker även detta hus borde vara. De två 

lägenhetshusen som är placerade bredvid höghuset är jag orolig över att man behöver 

mer utrymme till och därmed ta av den skog som finns idag. Denna skog används flitigt 

av dagisbarnen från Norregårdsdagiset, hundägare samt en och annan mountainbike 

cyklist. 

Så mitt förslag och önskan är att ni tittar på möjlig dag att träffas igen ute på Vita 

Korsets område för en uppdatering från tidigare möte 2018 samt få beskrivet hur ni 

tänker med respektive hus och placering.  

Med detta sagt hoppas vi att våra tankar och funderingar kan vara till nytta och hoppas 

höra ifrån er. 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
 

Områdets karaktär kommer att väsentligt förändras genom detaljplanens genomförande. 

Utifrån föreliggande behov av att Älmhult växer och att minst 100 bostäder om året behöver 

byggas, så har det inte varit ett alternativ att ha en småskalig bebyggelse inom området, i 

synnerhet med tanke på platsen centrala läge i Älmhult med närhet till service och 

kommunikationer. Att bygga på höjden gör att bebyggelsen inte behöver sprida ut sig över 

ett större område, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till när vi behöver hushålla med 

resurser. För att anpassa punkthuset bättre till platsen har fotavtrycket minskats med hänsyn 
till bland annat skuggpåverkan. 

 Idag får Vita Korset-fastigheten endast användas för industriändamål och bebyggas med 

industribyggnader. Samhället förändras och utvecklas ständigt. Älmhult idag har en hög 

befolkningstillväxt med behov som följer av det. Det innebär att Älmhult kommer att 

utvecklas, förändras och förtätas. Det kommer att märkas i Älmhult, inte bara på Vita Korset-

tomten.  
 

En mindre del av naturområdet (i områdets västra del) tas i anspråk för bostäder, gränsen för 

kvartersmarken går intill kullen som skapar en naturlig avgränsning för de båda 
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användningarna. Samtidigt tillskapas ett ungefär lika stort område, parkområdet söder om 
Vita Korset-byggnaden.  
 
 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 
 
 
 
Paul Robertsson                                                              Oleksandra Polupan 
Planeringschef                                                              Planarkitekt 
  

                                                                                            Karin Wennberg 
                                                                                        Planarkitekt 
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En trafikbullerutredning har utförts för Vita Korset 7 i Älmhult. Riktvärden bedöms vara 
uppfyllda vid fasad. Med aktuell placering av byggnader på fastigheten uppfylls inte 
riktvärden för gemensam uteplats utan de åtgärder vi redovisar i denna rapport.  
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1 Uppdrag 
ÅF Ljud & Vibrationer har fått uppdraget av Älmhult kommun att utföra en 
trafikbullerutredning för bostäder på fastigheten Vita Korset 7 i Älmhult.  

2 Underlag 
Utredningen baseras på följande underlag: 

- Thyréns Rapport Trafikprognos Älmhult, daterad 2015-03-30 
- Kartunderlag från Älmhult kommun 
- Skiss på planerade byggnader från Älmhults kommun 2019-02-16 
- Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 

2015:216 t.o.m. 2017:359 
- Naturvårdsverket Nordisk beräkningsmodell för vägtrafik, rapport 4635 

3 Trafiksituation 
På östra sidan av Vita Korset 7 går en trafikerad bilväg, Ljungbyvägen, som finns med 
i beräkningen av trafikbuller. Övriga vägar är små lokalgator som inte bedöms påverka 
trafikbullernivån på fastigheten. 

Figur 1. Ljungbyvägen markerad i blått.  

Trafikflöden som använts som indata till beräkningen har erhållits från Thyréns rapport 
Trafikprognos Älmhult. I denna prognos presenteras flera olika scenarion. Det scenario 
som valts till beräkningen är det med högst trafikflöde.  
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Tabell 1. Trafikflöde för intilliggande väg. Prognos 2040. 

Vägnamn Prognos ÅDT 

2040 

Andel tung trafik Hastighet 

Ljungbyvägen 5200 3% 40 km/h 

  

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik, rapport 4635, från Naturvårdsverket. Maximal bullernivå för trafik har 
beräknats som LAFmax 5th. Som hjälp för beräkningarna har beräkningsprogrammet 
Trivector använts.  

4 Riktvärden 
Riktvärden för trafikbuller definieras i Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
Svensk författningssamling 2015:216 t.o.m. 2017:359.  

Tabell 2. Riktvärde vid fasad. 

Huvudregel Dygnsekvivalent ljudnivå  

För bostad över 35 kvm 60 dBA 

För bostad under 35 kvm 65 dBA 

 
Om ljudnivån vid fasad för bostad över 35 kvm överskrids bör minst hälften av rummen 
i bostaden ha fönster mot en sida där den ekvivalenta nivån inte är högre än 55 dBA 
och den maximala nivån inte överstiger 70 dBA kl. 22-06.  

Tabell 3. Riktvärde vid uteplats, om sådan anläggs. 

Huvudregel Dygnsekvivalent 

ljudnivå 

Maximal 

ljudnivå 

Vid uteplats i anslutning till bostadsbyggnaden 50 dBA 70 dBA 

 
Överskrids den maximala ljudnivån bör det inte vara med mer än 10 dBA fem gånger 
per timme kl. 06-22.  
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5 Resultat 
Beräkning av ljudnivå från trafik har gjorts på fasader närmst Ljungbyvägen som ligger 
11 meter från vägmitt (punkt tre och fyra), beräkning av ljudnivå på gemensam uteplats 
med 3m hög tät bullerskärm (punkt ett och två) enligt figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Beräkningspunkt för trafikbullernivå.   

Tabellen nedan redovisar beräknade ljudnivåer från trafik i beräkningspunkten. 
Beräkningspunkter för uteplats är 1,5 m över mark, för bostadshus är resultat för 
våningsplan med högst nivå vilket är plan 1. 

Tabell 4. Beräknade ljudnivåer från trafik. Prognos 2040. 

Område Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Punkt 1 bakom 
bullerskärm 

44 dBA 60 dBA 

Punkt 2 närmst gångväg 42 dBA 69 dBA 

Punkt 3 58 dBA 74 dBA 

Punkt 4 59 dBA 75 dBA 

 
Bostäder som anläggs enligt förslag uppfyller därmed riktvärden vid fasad. Om uteplats 
anläggs måste en uteplats innehålla riktvärden. Dessa innehålls på markerad yta med 
föreslagen tät skärm 2m hög mellan komplementbyggnader sidan. På övriga uteplatser 
t.ex. balkonger behöver därmed riktvärden inte innehållas. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 107 Planbesked Froafälle 3:2
Ärendenummer KS 2019/100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för detaljplan Froafälle 3:2, Älmhults kommun. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Froafälle 3:2, Älmhult, 

Älmhults kommun ska bekostas av den sökande och ett planavtal ska 
upprättas, enligt 12 kap 9 § plan- och bygglagen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra för olika typer av verksamheter att utvecklas på Froafälle 3:2. I 
dagsläget finns ingen detaljplan för området. Översiktsplanen pekar inte ut vare 
sig bostäder, industri eller andra verksamheter öster om väg 23. Riksintressena i 
området är för väg 23 samt den kommande Sydostlänken, i övrigt berörs inte 
intressen såsom strandskydd, naturreservat eller kulturmiljöer. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-08

 Plan-PM för Froafälle 3:2 daterat 2019-07-06
_____
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Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Planbesked för Froafälle 3:2
Ärendenummer KS 2019/100

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra för olika typer av verksamheter att utvecklas på Froafälle 3:2. I 
dagsläget finns ingen detaljplan för området. Översiktsplanen pekar inte ut vare 
sig bostäder, industri eller andra verksamheter öster om väg 23. De enda 
riksintressena i området är för väg 23 samt den kommande Sydostlänken, i 
övrigt berörs inte intressen såsom strandskydd, naturreservat eller kulturmiljöer. 
Området ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp och då området enbart rör ett enskilt intresse finns det ingen anledning 
för kommunen att utöka verksamhetsområdet. Detta innebär att 
exploatören/markägaren hanterar VA samt gata frågan inom ramen för enskild 
anläggning och även bekostar desamma. Detaljplan för området bekostas av den 
sökande och planavtal ska upprättas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

 Plan-PM för Froafälle 3:2 daterad 2019-07-06

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för detaljplan Froafälle 3:2, Älmhults kommun. 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Froafälle 3:2, Älmhult, 
Älmhults kommun ska bekostas av den sökande och ett planavtal ska 
upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- och bygglagen. 

Paul Robertsson Roland Eiman
Utvecklingschef Kommunchef
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Beslutet skickas till
Sökande
Kommunledningsförvaltningen (planeringsavdelningen)
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Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
paul.robertsson@almhult.se
0476-551 41

PLAN-PM
Plan-PM för detaljplanen för Froafälle 3:2, Älmhults tätort, Älmhults kommun

Syftet med detaljplanen
Industri- och verksamhetsmark. Området omfattar cirka 40 ha. Cirka 10 ha går 
inte att nyttja på grund av kraftledningar. 

Geografisk belägenhet för planområdet
Området ligger öster om väg 23 vid Älmhults södra infart.

Planområdet
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Bakgrund
En ansökan om planbesked har inkommit från Carl-Magnus Entreprenad. 

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Översiktsplanen pekar inte ut någon bebyggelse för vare sig bostäder, industri 
eller verksamheter på den östra sidan av väg 23. 

Gällande detaljplaner
Omfattas inte av några detaljplaner. 

Riksintressen
Väg 23 är riksintresse för kommunikationer. Skyddsavstånd 20 – 30 meter (dels 
på grund av Trafikverkets regler om bebyggelsefritt på 30 meter och 20 meter på 
grund av risk med farligt gods). 

Sydostlänken är/kommer bli riksintresse för kommunikationer. Skyddsavstånd 
likt för väg 23. 

Strandskydd
Berörs inte.

Naturreserverat
Berörs inte. 

Kulturmiljö (fornlämningar)
Inga fornlämningar finns redovisade. 

Naturförhållanden
Sammanhängande myrmark. 

Rekreation och friluftsliv
Berörs inte. 

Befintlig bebyggelse
Ingen. 

Trafik
Anslutning måste ske via Fälhultsvägen. Trafikkorsningen behöver eventuellt 
förstärkas med ett högersväng-fält. 

Ny väg från Fälhultsvägen till planområdet behöver anläggas (600 meter). 

Nya vägar inom planområdet 
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Ny dragning av väg/infart till området

Kraftledning
Två kraftledningar (50 kV) går genomområdet. Bebyggelsefritt område 40 meter 
när det gäller byggnader. Explosiva varor får inte förvaras 30 – 50 meter från 
kraftledningen. Markförläggningar av kablarna bedöms inte på grund av 
kostnaderna som ett genomförbart alternativ. 

.
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Buffertzon kring ledningarna. 

Teknisk försörjning
Då området ligger utanför tätortsgränsen för Älmhult centralort ansluts området 
inte till kommunalt vatten och avlopp då det inte ligger inom 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Då det enbart rör ett 
enskilt intresse som inte ger möjligheter för annan exploatering som exempelvis 
bostäder kommer Älmhults kommun inte utöka verksamhetsområdet till att 
innefatta detta område. Följaktligen behöver enskilt vatten och avlopp anläggas 
för planområdet. Dagvattendammar behöver sannolikt anläggas inom området 
eftersom kapaciteten på befintliga diken är begränsade. Det kan eventuell 
behövas en reservoar för brandvatten. På grund av topografiska skäl kan inte 
spillvatten ledas med självfall utan en pumpstation måste anläggas.  
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Masshantering
Inom området behöver mark avsättas för att ta om hand den icke försumbara 
mängden organiska massor. 

Ekonomi
Arbetet med framtagandet av ny detaljplan bekostas genom planavgift och ett 
planavtal upprättas om en detaljplan påbörjas. 

Kostnader
Exploatören/markägaren ansvarar för utbyggnad av gata samt VA 

Frågor som behöver hanteras
- Anslutning till väg 23 och kompletterande åtgärder till trafikplatsen.
- Gång- och cykelvägar.
- Masshanteringen av organiskt avfall.
- Dagvattenhantering.
- Utfyllnad.
- Avstånd till kraftledningarna. Vägar under kraftledningarna. 

Sammanfattning
Området finns inte utpekat i översiktsplan som ligger till grund för den fysiska 
planeringen. Översiktsplanen pekar inte ut någon bebyggelse öster om väg 23 
och det beror på att marken är mindre lämplig, inte skapa fler korsningar över 
väg 23, inte bygga ut infrastruktur i form av gator, VA med mera på den sidan. 
Emellertid ligger området utanför tätortsgränsen och det finns inget av särskilt 
känslig natur i närområdet. Vidare kommer gator samt VA inte bli en kommunal 
angelägenhet utan detta får hanteras som enskild anläggning. Vill den sökande 
därför att plan upprättas trots inte helt ideala förutsättningar bedömer 
kommunledningsförvaltningen att ett positivt planbesked bör ges. 

6 juli 2019

Paul Robertsson 
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 101 Förfrågan från Linnés Råshult om tillfälligt 
lån och bidrag
Ärendenummer KS 2019/92

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beviljar förhandslån om maximalt 154 442 kronor till 

Stiftelsen Linnés Råshult för byte av halmtak på ladugård inom 
kulturreservatet Linnés Råshult, att återbetalas så snart projektet är slutfört, 
dock senast 2022-12-31. 

2. Ränta ska inte tas ut på de utlånade medlen.
3. Finansiering sker genom justering av resultatet i finansieringsverksamheten.
4. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till Stiftelsen Linnés Råshult 

med maximalt 36 000 kronor för ombyggnation av entré till cafébyggnaden i 
avsikt att tillgängliggöra handikappanpassad toalett året runt. Beslutet gäller 
endast under förutsättning att sökta medel från Jordbruksverket beviljas. 

5. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för strategiska satsningar.
6. Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att administrera lån och 

utbetalningar samt att följa upp ärendet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Linnés Råshult har i skrivelse daterad 2019-04-25 gjort en förfrågan 
om att erhålla ett lån från Älmhults kommun med anledning av att det bidrag de 
beviljats från Länsstyrelsen betalas ut först i efterhand. Bidraget, som uppgår till 
152 442 kronor, avser att täcka kostnader för byte av halmtaket på stora ladan. 
Stiftelsen ansöker även om ett bidrag på 36 000 kronor som delfinansiering av 
en ombyggnation av entrén till caféet i syfte att möjliggöra en året-runt-öppen 
handikappanpassad toalett.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utifrån 
fullmäktiges principbeslut 2011-09-05 § 98 om hantering av förhandslån till 
föreningar beviljar lånet på maximalt 152 442 kronor, samt beviljar bidraget på 
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2019-08-06 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

maximalt 36 000 kronor som medfinansiering för ombyggnation av entrén i syfte 
att tillgängliggöra en handikappanpassad toalett året om.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03

 Kommunstyrelsens beslut 2011-08-16 § 162 

 Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-05 § 98 

 Kommunstyrelsens beslut 2011-11-08 §§ 244 och 245 

 Förfrågan från stiftelsen Linnés Råshult om tillfälligt lån för omläggning av 
halmtak på stora ladugården samt bidragsansökan om ca 36 000 kr för ny 
entré med tillgång till året-runt-öppen handikappanpassad toalett daterad 
2019-04-25. 

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-05-03 1(4)

Kommunledningsförvaltningen
Roland Eiman
0476-550 70
Roland.eiman@almhult.se

Kommunstyrelsen

Förfrågan från Stiftelsen Linnés Råshult om 
tillfälligt lån för omläggning av halmtak samt 
ansökan om bidrag för tillgänglighetsanpassning

Diarienummer 

Sammanfattning
Stiftelsen Linnés Råshult har i skrivelse 2019-04-25 gjort en förfrågan om att 
erhålla ett lån från Älmhults kommun med anledning av att det bidrag de 
beviljats från Länsstyrelsen, betalas ut först i efterhand. Bidraget som uppgår till 
152 442 kronor, avser att täcka kostnader för byte av halmtaket på stora ladan. 
Kommunens förhållningssätt till ansökningar om förhandslån till föreningar och 
organisationer finns det vägledning kring utifrån tidigare beslut i 
kommunfullmäktige.
Stiftelsen ansöker även om ett bidrag på 36 000 konor som delfinansiering av en 
ombyggnation av entrén till caféet i syfte att möjliggöra en året-runt-öppen hcp-
anpassad toalett.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utifrån 
fullmäktiges principbeslut om hantering av förhandslån till föreningar beviljar 
lånet på maximalt 152 442 kronor, samt beviljar bidraget på maximalt 36 000 
kronor som medfinansiering för ombyggnation av entrén i syfte att 
tillgängliggöra en hcp-toalett året om.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2011-08-16 § 162 ”Förhandslån till föreningar i 

EU-projekt”

 Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-05 § 98 ”Förhandslån till föreningar i 
EU-projekt”

 Kommunstyrelsens beslut 2011-11-08 §§ 244 och 245 ”Förhandslån till 
föreningar i EU-projekt” – Växande Älmhult respektive Stiftelsen Linnés 
Råshult.  

 Förfrågan 2019-04-25 från stiftelsen Linnés Råshult om tillfälligt lån för 
omläggning av halmtak på stora ladugården samt bidragsansökan om ca 
36 000 kr för ny entré med tillgång till året-runt-öppen hcp-toalett.
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  Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03, denna 
skrivelse

Ärendet
Stiftelsen Linnés Råshult har i skrivelse 2019-04-25 (bifogas) gjort en förfrågan 
om att erhålla ett lån från Älmhults kommun med anledning av att det bidrag de 
beviljats från Länsstyrelsen, betalas ut först i efterhand. Bidraget avser att täcka 
kostnader för byte av halmtaket på stora ladan. Stiftelsen har inga möjligheter att 
ligga ute med pengarna och anhåller därför om ett lån från kommunen som löper 
över 4 år. Den totala kostnaden för år 1 beräknas uppgå till 165 000 kronor där 
Länsstyrelsens bidrag täcker 90% dvs 152 442 kronor och det är denna summa 
som Stiftelsen Linnés Råshult vill ha ett tillfälligt lån på. Enligt planeringen för 
arbetet ska halmtaket bytas ut i etapper under totalt fyra(4) år och stiftelsen 
kommer att lämna in årliga ansökningar till Länsstyrelsen. Så länge stiftelsen 
beviljas fortsatta årliga bidrag från Länsstyrelsen behöver återbetalningen av 
lånet från kommunen också skjutas framåt i tiden på motsvarande sätt. När hela 
arbetet är slutfört och Länsstyrelsen betalt ut hela bidraget, återbetalas lånet till 
kommunen. 
Eftersom Stiftelsen Linnés Råshult inte är redovisningsskyldiga för moms kan 
de inte heller dra av moms på sina kostnader. Det innebär att för att de ska kunna 
genomföra projektet behöver de hitta finansiering för den 25-procentiga 
kostnadsökning som momsen innebär. Stiftelsen är enligt styrelseordförande 
medvetna om detta och har för avsikt att lösa denna finansiering genom egen 
försorg.
Utöver låneansökan vill stiftelsen att Älmhults kommun ska delfinansiera en 
ombyggnation av entrén till caféet i syfte att möjliggöra en året-runt-öppen hcp-
anpassad toalett. Denna lösning blir betydligt billigare än att bygga en egen 
särskild byggnad eller att bygga ut caféet. Även möjligheten att samordna hcp-
toalett med hembygdsföreningen har undersökts men konstaterats bli en alldeles 
för dyr lösning. 
Stiftelsen Linnés Råshult har enligt ordföranden fått ett positivt förhandsbesked 
från Länsstyrelsen om att kunna få stöd till ombyggnationen som ett landsbygds- 
och turismutvecklingsprojekt via Jordbruksverket, ett stödområde som även det 
administreras av Länsstyrelsen. Sådant bidrag kan betalas ut med 90% av 
kostnaden men kräver att 40% av dessa 90% ska komma från annan offentlig 
aktör, läs kommunen. Utifrån en preliminärt beräknad totalkostnad på 100 000 
kr för ombyggnationen skulle finansieringen fördelas enligt följande: 
10% dvs 10 000 kr som egen finansiering från stiftelsen Linnés Råshult
90% dvs 90 000 kr fördelas mellan Jordbruksverket och Älmhults kommun
60% av 90 000 kr dvs 54 000 kr finansieras via Jordbruksverket
40% av 90 000 kr dvs 36 000 kr finansieras via bidrag från Älmhults kommun 
Någon annan realistisk offentlig medfinansiär än Älmhults kommun finns inte, 
då Växjö stift, som tillsammans med Älmhults kommun är stiftare av Linnés 
Råshult, inte anser sig kunna bidra i projektet.     
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Överväganden
Frågan om huruvida det är lämpligt och rimligt att kommunen ska låna ut pengar 
till organisationer/föreningar för att de får olika bidrag utbetalade först i 
efterhand, har tidigare prövats inom kommunen. Beslut om hur kommunen ska 
förhålla sig till detta har fattats av Kommunfullmäktige 2011-09-05 § 98 
”Förhandslån till föreningar i EU-projekt”. Beslutet handlar om ”utlåning till 
föreningar, som ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där föreningen 
måste ligga ute med pengar till dess projektet är avslutat och där likviditet 
saknas”. I samma fullmäktigebeslut slås fast att sådant lån ska vara räntefritt. 
Dessutom gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen rätt att fatta beslut i varje 
enskilt låneärende. 
Det aktuella projektet med byte av halmtak är de facto inte ett EU-projekt och 
skulle därför med en strikt tolkning av kommunfullmäktiges beslut, inte falla 
inom ramen för beslutet. Projektet handlar däremot i högsta grad om 
landsbygdsutveckling, vilket också nämns i beslutet. Dessutom bidrar det till en 
utveckling av turismen och är enligt Länsstyrelsen kulturhistoriskt motiverat att 
stödja. Sammantaget är detta värden som mycket stämmer in på vad ett EU-
projekt kan innehålla. I det aktuella projektet fanns det en möjlighet att söka 
medel direkt hos Länsstyrelsen utan att gå vägen via ett EU-projekt vilket, med 
en något vidare tolkning, skulle göra det möjligt att bevilja ett lån med stöd av 
kommunfullmäktigebeslutet. Med en sådan tolkning återstår ändå frågan om 
tillgängliga medel inom kommunstyrelsens budget för att kunna finansiera ett 
positivt lånebeslut på, i det här fallet, 152 442 kronor.
När det gäller ansökan om bidrag för ombyggnation av entrén till cafébyggnaden 
vid Linnés Råshult med syfte att tillgängliggöra hcp-toaletten året runt, finns 
inga vägledande beslut, men det finns ett stort antal exempel på när kommunen 
tidigare beviljat bidrag till föreningar och organisationer för likande ändamål. 
För kommunen, som är en av stiftarna till Linnés Råshult och dessutom ingår i 
stiftelsens styrelse, är det naturligtvis av största vikt att lokaler och anläggningar 
och kanske i synnerhet nödvändiga hygienutrymmen är tillgängliga för 
besökarna. Det sökta bidraget på 36 000 kr, som utgör offentlig medfinansiering 
i projektet, är en relativt liten summa, men är en förutsättning för att 
Jordbruksverket ska lämna bidrag till ombyggnationen. 
Linnés Råshult är ett viktigt besöksmål och det bedöms rimligt att Älmhults 
kommun bidrar till att förbättra tillgängligheten och därmed möjligheten till 
ytterligare ökning av antalet besökare.  
Finansieringen i denna del föreslås tas av kommunstyrelsens medel för 
strategiska satsningar. 
   

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar bevilja förhandslån om maximalt 154 442 kronor 

till Stiftelsen Linnés Råshult för byte av halmtak på ladugård inom 
kulturreservatet Linnés Råshult, att återbetalas så snart projektet är slutfört 
dock senast 2022-12-31. 
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2. Någon ränta ska inte tas ut på de utlånade medlen
 

3. Finansiering sker genom justering av resultatet i finansieringsverksamheten

4. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till Stiftelsen Linnés Råshult 
med maximalt 36 000 kronor för ombyggnation av entré till cafébyggnaden i 
avsikt att tillgängliggöra hcp-toalett året runt. Beslutet gäller endast under 
förutsättning att sökta medel från Jordbruksverket beviljas. 

5. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för strategiska satsningar.

6. Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att administrera lån och 
utbetalningar samt att följa upp ärendet.

Roland Eiman
Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen Linnés Råshult
Ekonomichefen
Kommunchefen
Tekniska chefen
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ÄLMHULTS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen  2011-08-16 13 
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    
    
    
 

 
 § 162 Dnr 2011/137 045 

 

Förhandslån till föreningar i EU-projekt 
 
Föreningar som ingår i EU-projekt, exempelvis Leader Linné, måste 
ligga ute med pengar till dess projektet är avslutat och redovisat. 
Detta innebär i vissa fall problem för enskilda föreningar eftersom de 
saknar likvida medel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige 
tilldelar kommunstyrelsen en låneram på 500 000 kr att användas för 
utlåning till föreningar, som ingår i EU-projekt för att utveckla lands-
bygden, där föreningen måste ligga ute med pengar till dess pro-
jektet är avslutat och där likviditet saknas. Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen rätt att fatta beslut i varje enskilt låneärende. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen en låneram på 
500 000 kr att användas för utlåning till föreningar, som ingår i EU-
projekt för att utveckla landsbygden, där föreningen måste ligga ute 
med pengar till dess projektet är avslutat och där likviditet saknas. 
 
- Någon ränta ska inte tas ut på utlånade medel. 
 
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut i varje 
enskilt låneärende. 
______ 
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ÄLMHULTS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen  2011-11-08 16  
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    
    
    
 

 
 § 244 Dnr 2011/137 045 

 

Förhandslån till föreningar i EU-projekt - Växande 
Älmhult 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-09-05, § 98 att tilldela kommun-
styrelsen en låneram på 500 000 kr att användas för utlåning till 
föreningar, som ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där 
föreningen måste ligga ute med pengar till dess projektet är avslutat 
och där likviditet saknas.  
 
Kommunstyrelsen fick rätt att fatta beslut i varje enskilt låneärende. 
 
Växande Älmhult ekonomisk förening anhåller om lån på maximalt  
360 000 kr för genomförande av EU-projektet Förstudie "Gemla 
möbler - Diö Bruks Museum". Lånet önskas utbetalat med 60 000 kr 
per månad. Ansökan har sänts till Jordbruksverket för utbetalande av 
beviljat anslag på 145 000 kr, vilket kommer att reducera förhands-
lånet. Beslut i ärendet tas 2011-11-09. Vidare har ansökan sänts till 
Leader Linné om förhandsutbetalning av beviljat anslag på 35 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen be-
viljar förhandslån om maximalt 360 000 kr till Växande Älmhult för 
genomförande av EU-projektet Förstudie "Gemla möbler - Diö Bruks 
Museum". Utbetalning ska ske med 60 000 kr per månad. Låne-
beloppet minskas med det belopp som förhandsutbetalas från 
Leader Linné och/eller Jordbruksverket. Kommunstyrelsen delegerar 
till ekonomichefen att sköta utbetalning och uppföljning av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen beviljar förhandslån om maximalt 350 000 kr till 
Växande Älmhult för genomförande av EU-projektet Förstudie 
"Gemla möbler - Diö Bruks Museum".  
 
- Utbetalning ska ske med 60 000 kr per månad.  
 
- Lånebeloppet minskas med det belopp som förhandsutbetalas från 
Leader Linné och/eller Jordbruksverket.  
 
- Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att sköta utbetalning 
och uppföljning av ärendet. 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att ta fram tydligare riktlinjer för 
hanteringen av förhandslånen. 
_____ 
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ÄLMHULTS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen  2011-11-08 17  
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    
    
    
 

 
 § 245 Dnr 2011/137 045 

 

Förhandslån till föreningar i EU-projekt - Stiftelsen 
Linnés Råshult 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-09-05, § 98 att tilldela kommun-
styrelsen en låneram på 500 000 kr att användas för utlåning till för-
eningar, som ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där 
föreningen måste ligga ute med pengar till dess projektet är avslutat 
och där likviditet saknas. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att fatta 
beslut i varje enskilt låneärende. 
 
Stiftelsen Linnés Råshult anhåller om lån på 145 000 kr för genom-
förande av följande projekt: 
 
Projekt Nätverksbygge - Leader Linné har beviljat 30 000 kr.  
 
Projekt Barnkultur - Leader Linné har beviljat 30 000 kr. 
 
Leader Linné har betalat ut 15 000 kr. 
 
Projektet Trädgårdscafét - vidareutveckla koncept med ett ekologiskt 
resursbevarande trädgårdscafé i historisk miljö. Länsstyrelsen har 
beviljat högst 50 000 kr. 
 
Projektet Trädgårdscafét - investering i köket i Råshults Trädgårds-
café för att kunna hantera animaliska produkter. Länsstyrelsen har 
beviljat högst 50 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen beviljar förhandslån om maximalt 145 000 kr till 
Stiftelsen Linnés Råshult för genomförande av EU-projekten Nät-
verksbygge, Barnkultur och Trädgårdscafét.  
 
- Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att sköta utbetalning 
och uppföljning av ärendet. 
_____ 
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ÄLMHULTS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2011-09-05 7 
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    
    
    
 

 
 § 98 Dnr 2011/137 045 

 

Förhandslån till föreningar i EU-projekt 
 
Föreningar som ingår i EU-projekt, exempelvis Leader Linné, måste 
ligga ute med pengar till dess projektet är avslutat och redovisat. 
Detta innebär i vissa fall problem för enskilda föreningar eftersom de 
saknar likvida medel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens förslag 2011-08-16, § 162. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
- Kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen en låneram på 
500 000 kr att användas för utlåning till föreningar, som ingår i EU-
projekt för att utveckla landsbygden, där föreningen måste ligga ute 
med pengar till dess projektet är avslutat och där likviditet saknas. 
 
- Någon ränta ska inte tas ut på utlånade medel. 
 
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut i varje 
enskilt låneärende. 
______ 
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 103 Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020
Ärendenummer KS 2019/32

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av följande belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2020:
Socialdemokraterna 207 800 kronor
Centerpartiet 160 800 kronor
Liberalerna 51 200 kronor
Kristdemokraterna 51 200 kronor
Miljöpartiet de gröna 35 500 kronor
Moderata Samlingspartiet 145 100 kronor
Sverigedemokraterna 82 500 kronor
Vänsterpartiet 51 200 kronor

2. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att betala ut partistödet i januari 2020.
3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2020:

Socialdemokraterna 33 385 kronor
Centerpartiet 25 039 kronor
Liberalerna 5 564 kronor
Kristdemokraterna 5 564 kronor
Miljöpartiet de gröna 2 782 kronor
Moderata Samlingspartiet 21 257 kronor
Sverigedemokraterna  11 128 kronor
Vänsterpartiet 5 564 kronor

4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Jäv
Lars Ingvert (S) anmäler jäv.
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159 reglemente för kommunalt 
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari 
månad. 
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. 
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från 
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2018 är därför den 
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2020, och ska ha redovisats 
senast 30 juni 2019.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 19 784 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 15 662 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 782 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det 
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal 
kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

 Redovisning från
o Kristdemokraterna 2019-02-01
o Moderaterna 2019-02-08
o Liberalerna, 2019-02-13
o Centerpartiet, 2019-06-04
o Miljöpartiet, 2019-06-24
o Socialdemokraterna, 2019-06-24
o Vänsterpartiet 2019-06-24
o Sverigedemokraterna 2019-07-01

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Partier representerade i fullmäktige
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Tjänsteskrivelse

2019-07-05 1(3)

Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020
Ärendenummer KS 2019/32

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159 reglemente för kommunalt 
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari 
månad. 
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. 
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från 
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2018 är därför den 
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2020, och ska ha redovisats 
senast 30 juni 2019.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 19 784 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 15 662 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 782 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det 
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal 
kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

 Redovisning från
o Kristdemokraterna 2019-02-01
o Moderaterna 2019-02-08
o Liberalerna, 2019-02-13
o Centerpartiet, 2019-06-04
o Miljöpartiet, 2019-06-24
o Socialdemokraterna, 2019-06-24
o Vänsterpartiet 2019-06-24
o Sverigedemokraterna 2019-07-01
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Tjänsteskrivelse

2019-07-05 2(3)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har utifrån reglementet räknat ut partistöd och 
utbildningsstöd 2020 för samtliga partier i fullmäktige (inkomstbasbeloppet för 
2019 används):
Parti Mandat Grundstöd Utbildningsstöd* Mandatstöd Totalt partistöd Att utbetala
Socialdemokraterna 12 19 784 kr 33 385 kr 187 945 kr 241 114 kr 207 800 kr
Centerpartiet 9 19 784 kr 25 039 kr 140 959 kr 185 781 kr 160 800 kr
Liberalerna 2 19 784 kr 5 564 kr 31 324 kr 56 672 kr 51 200 kr
Kristdemokraterna 2 19 784 kr 5 564 kr 31 324 kr 56 672 kr 51 200 kr
Miljöpartiet de gröna 1 19 784 kr 2 782 kr 15 662 kr 38 228 kr 35 500 kr
Moderata Samlingspartiet 8 19 784 kr 22 257 kr 125 297 kr 167 337 kr 145 100 kr
Sverigedemokraterna 4 19 784 kr 11 128 kr 62 648 kr 93 560 kr 82 500 kr
Vänsterpartiet 2 19 784 kr 5 564 kr 31 324 kr 56 672 kr 51 200 kr

Summa: 785 300 kr

19 200 kr
2 700 kr

15 200 kr
Inkomstbasbelopp 2018 62 500 kr
Inkomstbasbelopp 2019 64 400 kr

1,0304

* Utbildningsstödet betalas inte ut i förskott.

Grundstöd (2018)
Utbildningsstöd per mandat (2018)
Mandatstöd per mandat (2018)

Indexjustering

Redovisningen innehåller för varje parti en granskningsrapport, vilken intygar 
att partistödet använts i enlighet med bestämmelserna i kommunens reglemente 
och i kommunallagen 4 kap. 29 §:
 ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
   Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. 
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
   Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
   Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.”
Alla partier har lämnat in redovisningen i tid utifrån kommunallagens 
bestämmelser.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att innehållet i det som lämnats in 
uppfyller lagens och reglementets minimikrav på redovisning.
Fullmäktige har att ta ställning till utbetalning av partistödet, med beaktande av 
gällande bestämmelser. Enligt överenskommelse lämnar förvaltningen inget 
förslag till beslut, men visar nedan hur beslutet kan formuleras.
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Tjänsteskrivelse

2019-07-05 3(3)

Förslag till beslutsformulering 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2020:
Socialdemokraterna 207 800 kronor
Centerpartiet 160 800 kronor
Liberalerna 51 200 kronor
Kristdemokraterna 51 200 kronor
Miljöpartiet de gröna 35 500 kronor
Moderata Samlingspartiet 145 100 kronor
Sverigedemokraterna 82 500 kronor
Vänsterpartiet 51 200 kronor

2. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att betala ut partistödet i januari 2020.
3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2020:

Socialdemokraterna 33 385 kronor
Centerpartiet 25 039 kronor
Liberalerna 5 564 kronor
Kristdemokraterna 5 564 kronor
Miljöpartiet de gröna 2 782 kronor
Moderata Samlingspartiet 21 257 kronor
Sverigedemokraterna  11 128 kronor
Vänsterpartiet 5 564 kronor

4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Henrik Dahlström Roland Eiman
Utredare Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Partier representerade i fullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 104 Svar på motion (S) om kartläggning av hur vi 
mår i Älmhult 
Ärendenummer KS 2019/71

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) föreslår i motion daterad 2019-04-17 att Älmhults 
kommun kartlägger och sammanställer fakta och statistik för kommunens 
invånare kopplat till hälsa, trygghet och integration. En sådan kartläggning ska 
enligt motionen genomföras regelbundet och föreslå ett antal prioriterade 
åtgärder för ökad folkhälsa och social hållbarhet.
Kommunfullmäktige har 2019-04-29, § 60 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-19

 Motion daterad 2019-04-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att motionen ska bifallas. 
Elisabeth Peltola (C) föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag 
är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-06-19 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Motion (S) om kartläggning av hur vi mår i Älmhult 
– yttrande
Ärendenummer KS 2019/71

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) föreslår i motion daterad 2019-04-17 att Älmhults 
kommun kartlägger och sammanställer fakta och statistik för kommunens 
invånare kopplat till hälsa, trygghet och integration. En sådan kartläggning ska 
enligt motionen genomföras regelbundet och föreslå ett antal prioriterade 
åtgärder för ökad folkhälsa och social hållbarhet.
Kommunfullmäktige har 2019-04-29, § 60 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-19

 Motion daterad 2019-04-17

Ärendebeskrivning
Mattias Lindqvist argumenterar i motionen för att en kartläggning med fokus på 
områden som hälsa, trygghet och integration ger kommunen bättre kunskap för 
att fatta beslut som leder till bättre social hållbarhet i Älmhults kommun. Av 
motionstexten framgår att tanken är att kartläggningen i första hand utgå ifrån 
befintliga och etablerade källor.
Kommunledningsförvaltningen är i princip positiv till motionens ambitioner. 
Förvaltningen delar uppfattningen att fördjupad kunskapsinhämtning kan och 
bör användas för att öka kvaliteten på kommunala beslut. En samlad bild av 
nivån på kommuninvånarnas – i ett brett perspektiv – välmående skulle högst 
sannolikt leda till högre kvalitet på kommunens sociala hållbarhetsarbete.
Förvaltningen anser dock att det trots detta finns flera anledningar att inte utan 
vidare bifalla motionen:

 Motionen föreslår en kartläggning, men också att denna ska föreslå olika 
åtgärder. Det bör vara tydligt om uppdraget ska vara just en kartläggning – en 
systematisk beskrivning av sakernas tillstånd – eller något mer än detta. Att ta 
fram åtgärdsförslag utifrån en kartläggning kräver en mer omfattande analys 
och tar mer resurser i anspråk1. Detta är dock ingen invändning mot förslaget 

1 Åtgärder och förslag till sådana är givetvis nödvändiga för att åstadkomma förändring. Frågan 
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i sak, men ett påpekande om att ett eventuellt bifall bör förtydligas av 
kommunfullmäktige.

 Oavsett om det tänkta uppdraget ska innehålla åtgärdsförslag eller inte 
kommer någon form av analys eller kvalitativ bearbetning krävas för att det 
sammanställda materialet ska ge tillräckligt med kunskap och insikter för det 
vidare arbetet. Troligen behöver det statistiska materialet också kompletteras 
med lokalt insamlade data för att ge användbara verktyg i hållbarhetsarbetet. 
Detta kommer att kräva resurser, främst i form av arbetstid.

Sammantaget är förvaltningens invändningar mot bifall i första hand en fråga om 
resurser. Varje tilläggsförslag om att utreda olika frågor eller att ta fram nya 
dokument (i förhållande till beslutad budget och verksamhetsplan) är förknippat 
med en kostnad, huvudsakligen i form av arbetstid, som rimligen bör beaktas i 
beslutet.
Eftersom kartläggningen är tänkt att vara en återkommande uppgift är det en 
uppgift som bör knytas till en viss funktion i kommunen, till exempel en 
folkhälsosamordnare. En sådan fanns tidigare i kommunen, men togs bort efter 
beslut i kommunstyrelsen. Givetvis kan även någon annan funktion utföra 
uppdraget, men de handläggare som finns är redan hårt belastade med befintliga 
uppgifter och uppdrag. 
Förvaltningen bedömer utifrån ovanstående att motionen bör avslås, förutsatt att 
ett bifall inte samtidigt tillför resurser för uppdraget antingen genom ett 
budgettillskott eller att befintliga uppdrag eller uppgifter i motsvarande 
utsträckning prioriteras bort.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Henrik Dahlström Roland Eiman
Utredare Kommunchef

Beslutet skickas till
Mattias Lindqvist

är dock om en kartläggning som i sin tur ska ligga till grund för kommunens policy och planer är 
betjänt av en egen analys, eller om analysen och av denna följande åtgärdsförslag bör utarbetas i 
samband med att själva styrdokumenten tas fram. Förvaltningen förespråkar det senare 
alternativet, då ett specifikt policy- eller annat styrdokument i regel måste väga aspekter ur flera 
”verkligheter” (kartläggningar, bestämmelser, ideologier och så vidare) mot varandra.

178



179



Sammanträdesprotokoll

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 28 Motion om att införa utmärkelsen "Årets 
arbetsplats" i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/102

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Att bifalla motionen
- Att uppdra åt HR-avdelningen att ta fram ett förslag på innehåll, prissumma 

och arbetsformer mm där hänsyn tas till gällande personalpolitik. 
- Att ge personalutskottet i uppdrag att utarbeta direktiv för hur motionen kan 

förverkligas i samband med ett program för stimulering av arbetsplatserna

Sammanfattning av ärendet
 Motion angående att införa utmärkelsen ”Årets arbetsplats” i Älmhults kommun 
från Gusten Mårtensson, Centerpartiet har inkommit till Kommunfullmäktige. 
Motionären föreslår att Älmhults kommun inför en utmärkelse som heter ”Årets 
arbetsplats”. Tanken är att uppmuntra medarbetargrupper/arbetslag som ”jobbar 
på ett positivt sätt”. Utmärkelsen ska i huvudsak bestå av en symbolisk summa 
som tilldelas personalen. 

Beslutsunderlag
 Motionen

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
1. Att besluta utifrån förslag till beslut enligt kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19. 
2. Att besluta utifrån förslag till beslut enligt kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19 med följande tillägg: 
Att kommunstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att utarbeta direktiv för 
hur motionen kan förverkligas i samband med ett program för stimulering av 
arbetsplatserna.
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Förslag 1 ställs mot förslag 2. 
Omröstningsresultat
Två ledamöter röstar för förslag 1.
Tre ledamöter röstar för förslag 2.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
HR-chefen
Motionären
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Tjänsteskrivelse

2019-03-19 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Ingela Tunel
0476-55355
ingela.tunel@almhult.se

Kommunfullmäktige

Angående motion till Kommunfullmäktige
Diarienummer 

Sammanfattning
Motion angående att införa utmärkelsen ”Årets arbetsplats” i Älmhults kommun 
från Gusten Mårtensson, Centerpartiet har inkommit till Kommunfullmäktige. 
Motionären föreslår att Älmhults kommun inför en utmärkelse som heter ”Årets 
arbetsplats”. Tanken är att uppmuntra medarbetargrupper/arbetslag som ”jobbar 
på ett positivt sätt”. Utmärkelsen ska i huvudsak bestå av en symbolisk summa 
som tilldelas personalen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige beslutar i ärendet. 

Beslutsunderlag
 Motionen

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19

Ärendet
För att instifta en utmärkelse i enlighet med motionärens förslag behöver några 
frågor besvaras. Ska det handla om bästa arbetsplatsen ur ett 
medarbetarperspektiv eller ska det handla om verksamheten ur ett 
medborgarperspektiv? Ska det vara en fast summa eller ska prissumma vara 
kopplad till antalet medarbetare på arbetsplatsen? Tydliga kriterier behöver tas 
fram och en jury bör sättas samman. Kriterier för utmärkelsen ska harmonisera 
med de gällande policyer på personalområdet. 
Älmhults kommun har tidigare på olika sätt lyft fram de goda exemplen genom 
kampanjer på sociala medier, stolt medarbetare och detta är ännu ut verktyg i 
den verktygslådan. 

Förslag till beslut
 Bifalla motionen 

 Uppdra åt HR-avdelningen att ta fram ett förslag på innehåll, prissumma och 
arbetsformer mm där hänsyn tas till gällande personalpolitik. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om formerna för utmärkelsen 
och anvisa medel för detta.
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Tjänsteskrivelse

2019-03-19 2(2)

 Utmärkelsen delas ut för första gången 2020.

Underskrift Underskrift
Titel Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
HR-chefen
Motionären
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Sammanträdesprotokoll

2018-08-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 177 Nya motioner

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionerna till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motioner har inlämnats till dagens sammanträde:

 Motion från Gusten Mårtensson (C) om ”Årets arbetsplats”, dnr KS 2018/102

 Motion från Bo Bergsjö (L) om att inrätta ett tvätteri för arbetskläder inom 
daglig verksamhet LSS, dnr KS 2018/105

 Motion (C) om paus i arbetet med inventeringar av enskilda avlopp, KS 
2018/108

_____

 

184



185



Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 105 Svar på motion (S) om att starta en 
fritidsbank i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.  

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) föreslår i motion daterad 2019-02-12 att Älmhults 
kommun ska utreda förutsättningarna för att starta en fritidsbank i kommunen 
samt utreda om fritidsbanken kan drivas som ett arbetsmarknadsprojekt och hur 
relevanta föreningar i kommunen kan engageras i verksamheten. 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut, 2019-04-24, § 
40.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-24, § 40

 Kultur- och fritidsnämndens yttrande daterat 2019-04-11

 Motion (S) om att starta en fritidsbank daterad 2019-04-01
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 § 40 Motion om att starta en fritidsbank
Ärendenummer KFN 2019/21

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Ge kanslienheten, tekniska förvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsbank i Älmhults kommun
2. Utredningen ska även undersöka möjligheten att driva fritidsbanken som ett 

arbetsmarknadsprojekt och föreningarnas intresse av att vara engagerade.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist, Socialdemokraterna i Älmhults kommun, föreslår i motion att 
Älmhults kommun ska utreda möjligheten att starta upp en fritidsbank i 
kommunen. Fritidsbanken är en ideell organisation som samlar in begagnad 
sport- och fritidsutrustning från allmänheten och lånar ut den gratis, ofta under 
en period på 14 dagar.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämnden yttrande daterat 2019-04-11

 Motion om att starta en fritidsbank daterad 2019-04-01

_____

KFN 2019/21
2019.165

2019-05-03
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Mattias Lindqvist

Kanslienheten

Socialförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsen
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Motion: Fritidsbank i Älmhults kommun

Älmhults kommun har en bred föreningsverksamhet och kommunen har bra förutsätt-
ningar för ett aktivt friluftsliv. Det finns således goda möjligheter att utöva idrott och 
motion både i organiserad form och på egen hand. Utöver de positiva effekter idrott, 
rörelse och friluftsliv har för människors hälsa och välmående, bidrar det även till 
mångfald och inkludering. Detta är inte minst viktigt när det kommer till barn och ung-
domar. Kommunens uppskattade idrottsskola är ett bra exempel på hur målmedvetna 
insatser på detta område uppmuntrar till nyfikenhet och stimulerar till rörelse och aktivi-
tet. 

Det är emellertid inte alla som har råd eller möjlighet att utöva de aktiviteter och idrotter 
man önskar. Det kan vara både dyrt och krångligt att testa eller komma igång med vissa 
idrotter då det ibland krävs omfattande utrustning. Detta kan inte minst vara fallet för 
våra nyanlända kommuninvånare. 

Därför vill vi socialdemokrater att det etableras en så kallad fritidsbank i kommunen. En 
fritidsbank är som ett bibliotek fast med begagnade men fullt fungerande sport- och fri-
tidsprylar. I fritidsbanken kan man låna utrustning för en aktiv fritid. Det är gratis och 
utlåningstiden är begränsad, ofta 14 dagar. Både privatpersoner och andra aktörer i 
samhället kan skänka utrustning som de inte längre har behov av eller bidra till inköp av 
nyare utrustning. I vissa fall har även kommuner och/eller landsting/regioner gått in 
med ett startbidrag för att bygga upp en grund av utrustning i fritidsbanken. Fritidsban-
kens koncept innebär att utrustningen återanvänds till dess att hela livslängden är ut-
nyttjad, vilket också är bra ur hållbarhetssynpunkt. Det finns över 40 uppskattade fri-
tidsbanker runtom i Sverige och den första startade i Forshaga kommun 2013. Några ex-
empel på kommuner som har fritidsbanker i vår region är Ljungby och Tingsryd. 

Det finns också goda skäl och möjligheter att engagera personer som av olika anled-
ningar står lite längre ifrån arbetsmarknaden i driften av fritidsbanken. Personer som är i 
behov av arbetsträning eller en meningsfull regelbunden sysselsättning. Utöver det bör 
även relevanta föreningar engageras i arbetet med fritidsbanken.

En fritidsbank i Älmhults kommun skulle bidra till bättre folkhälsa, jämlikhet och hållbar-
het. Därför yrkar jag:

- Att Älmhults kommun ska utreda förutsättningarna för att starta en fritidsbank i 
kommunen.

- Att Älmhults kommun ska utreda om fritidsbanken kan drivas som ett arbets-
marknadsprojekt och hur relevanta föreningar i kommunen kan engageras i verk-
samheten.

Mattias Lindqvist 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 33 Motion om att starta en fritidsbank i Älmhults 
kommun
Ärendenummer KS 2019/41

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:

 Motion från Mattias Lindqvist (S) om att starta en fritidsbank i Älmhults 
kommun daterad 2019-02-12.

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 106 Svar på motion (M) om att utreda möjlighet 
att förvärva och driva Folkets hus som 
medborgarhus
Ärendenummer KS 2018/14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sonja Emilsson (M) och Bo Mazetti-Nissen (M) föreslår i motion daterad 2018-
01-22 att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna 
för Älmhults kommun att förvärva och driva Folkets hus som ett medborgarhus. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i yttrande daterat 2019-06-11 att 
motionen avslås då nuvarande ägare till Folkets hus inte är intresserad av att 
sälja fastigheten.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11

 Motion (M) om att förvärva och driva Folkets hus som ett medborgarhus.
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-06-11 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag att Älmhults kommun 
undersöker möjligheterna att förvärva Folkets hus

Ärendenummer Nämnd-ID Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna i Älmhult föreslår i motion att kommunen ska undersöka 
möjligheterna att förvärva Folkets hus och omforma detsamma till ett 
medborgarhus. Då nuvarande ägare till Folkets hus inte har intresse av att sälja 
fastigheten föreslås att motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning
Moderaterna i Älmhults föreslår i motion att Älmhults kommun ska undersöka 
möjligheterna att förvärva Folkets hus. I motionen anförs att på detta sätt kan 
både befintliga byggnader och verksamheter få tillgång till medel för att 
utvecklas. I motionen föreslås även att i samband med ett eventuellt förvärv av 
Folkets hus omvandlas detta till ett Medborgarhus utan politisk profil.
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att ett första nödvändigt 
steg för att kunna förvärva Folket hus är att det finns en motpart som är 
intresserad av att sälja. Mot bakgrund av detta har förvaltningen ställt frågan till 
Folkets hus-föreningen om det finns något intresse av att diskutera denna fråga 
och fått svaret att så är inte fallet. Vidare utredning kring frågan har därför inte 
genomförts och kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

anledning av att det inte finns någon motpart som är intresserad av att sälja.

Paul Robertsson Roland Eiman
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Tjänsteskrivelse

2019-06-11 2(2)

Utvecklingschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Remiss

2018-01-31 1(1)

Kommunstyrelsen Sändlista
Utvecklingsenheten

Motion om att utreda möjlighet att förvärva och 
driva Folkets hus som Medborgarhus – begäran 
om yttrande
Ärendenummer KS 2018/14

Kommunstyrelsen begär med denna remiss synpunkter i ovanstående ärende, i 
enlighet med bifogat underlag.

Besvaras senast
2018-05-01

Svar skickas till
Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 109 Förändring i budget 2019
Ärendenummer KS 2018/31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 250 000 kronor från projekt 20290-

Övriga IT-investeringar till projekt 20014 - Nätverksutrustning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 1 400 000 kronor i driftbudgeten från 

ansvar 20100 (Kommunchef) till ansvar 20150 (IT-chef). 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudget
Under 2019 behöver investeringar göras i nätverksutrustning, eftersom 
kommunen bedriver verksamhet i fler lokaler som behöver nätverksutrustning.
I investeringsbudget 2019 finns ett investeringsprojekt för övriga IT-
investeringar med budget på 1 000 000 kronor. Av denna budget behöver 
250 000 kronor flyttas till investeringsprojektet för nätverksutrustning.
Driftbudget
I driftsbudget 2019 togs ett beslut att tillföra 1 400 000 kronor för digitalisering. 
Denna budget lades under kommunchefens ansvar. Då personerna som har 
anställts för att arbeta med frågan tillhör IT-avdelningen behöver budgeten 
överföras från kommunchef till IT-chef. 

Beslutsunderlag
  Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-05-06 1(1)

Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Förändring i budget 2019
Ärendenummer KS Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudget
Under 2019 behöver investeringar göras i nätverksutrustning på IT-avdelningen. 
Anledningen är att kommunen bedriver verksamhet i fler lokaler som behöver 
nätverksutrustning.
I investeringsbudget 2019 finns ett investeringsprojekt för övriga IT-
investeringar med budget på 1 000 tkr. Av denna budget behöver 250 tkr flyttas 
till investeringsprojektet för nätverksutrustning.
Driftbudget
I driftsbudget 2019 togs ett beslut att tillföra 1 400 tkr för digitalisering. Denna 
budget lades under kommunchefens ansvar. Då personerna som har anställt för 
att arbeta med frågan tillhör IT-avdelningen behövs budgeten överföras från 
kommunchef till IT-chef. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 250 tkr från projekt 20290 Övriga IT-

investeringar till projekt 20014 Nätverksutrustning.
2. Kommunstyrelsen beslutar överföra 1 400 tkr i driftbudgeten från ansvar 

20100 (Kommunchef) till ansvar 20150 (IT-chef). 

Camilla Hallberg Roland Eiman
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
IT-avdelningen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 110 Integrerad årsredovisning
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla 

kommande delårsrapporter till att vara lättlästa och värdeskapande 
redovisningar med tydligt medborgarperspektiv.

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla 
kommande årsredovisningar till lättlästa och värdeskapande redovisningar 
med tydligt medborgarperspektiv.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-04-09, § 75 kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett underlag för hur en integrerad årsredovisning, som 
innefattar målen kring hållbarhet, kan utformas. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06

 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 75
_____
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(6)

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

Kommunstyrelsen

Integrerad årsredovisning
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen1 i uppdrag att ta fram ett 
underlag för hur en integrerad årsredovisning, som innefattar målen kring 
hållbarhet, kan utformas. 
En integrerad rapport kommunicerar kortfattat hur en organisations strategi, 
styrning, resultat och framtidsutsikter, i samverkan med sin yttre miljö, leder till 
värdeskapande på kort, medellång och lång sikt. För att definieras Integrerad 
Redovisning (IR) ska rapporten upprättas i enlighet med riktlinjerna i The 
International Integrated Reporting Framework och fullmäktige behöver bland 
annat definiera 6st olika kapital utifrån IIRC:s definitioner som ska följas upp 
och på vilket sätt nämnderna kan hållas ansvariga för resultatet. Detta då 
hållbarhetsfrågor sällan följs av ett entydigt svar.

Kommunledningsförvaltningen menar att integrerad årsredovisning enligt IIRC:s 
definition inte behöver vara det mest värdeskapande sättet för en kommun att 
följa upp sin hållbarhetsredovisning på, då kommuner och bolag har olika mål 
(verksamhet versus vinst). Hållbarhetsredovisning kan med fördel följas upp i 
årsredovisningen utan IR och ansvarsutkrävande kan ske. 
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar dock att både delårsrapport 2 
samt årsredovisningen utvecklas och förbättras till att bli mer lättlästa, 
lättillgängliga och värdeskapande för att ge bättre grund för analys och beslut. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/46, 2019-05-06 

(denna skrivelse)

 Kommunstyrelsens beslut, KS 2019/46, 2019-04-09

 4 olika årsredovisningar (exempel)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen2 i uppdrag att ta fram ett 
underlag för hur en integrerad årsredovisning, som innefattar målen kring 
hållbarhet, kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast i oktober 2019.

1 KS 2019/46
2 KS 2019/46
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(6)

Vad ska en årsredovisning innehålla?
Lagen om kommunal redovisning och bokföring (2018:597) reglerar hur en 
årsredovisning ska upprättas och vad den ska innehålla. En årsredovisning ska 
innehålla:

 Förvaltningsberättelse, 
 Resultaträkning
 Kassaflödesanalys, 
 Balansräkning, 
 Noter,
 Driftredovisning,
 Investeringsredovisning, 
 Sammanställda räkenskaper. 

Under 11 kap framgår att årsredovisningen även ska innehålla andra 
förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning samt en utvärdering av 
om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § 
första och andra styckena kommunallagen (2017:725) har uppnåtts och följts. 
Under förvaltningsberättelsen är brukligt att uppföljning av personalredovisning, 
intern kontroll, hållbarhetsredovisningar och annan uppföljning av styrande 
dokument följs upp. Årsredovisningen ligger till grund för frågan om 
ansvarsfrihet. 

Vad innebär integrerad årsredovisning?
"En integrerad rapport kommunicerar kortfattat hur en organisations strategi, 
styrning, resultat och framtidsutsikter, i samverkan med sin yttre miljö, leder till 
värdeskapande på kort, medellång och lång sikt."

För att definieras Integrerad Redovisning (IR) ska rapporten upprättas i enlighet 
med riktlinjerna i The International Integrated Reporting Framework (IIRC 
2013). Centralt är att lyfta hållbarhetsfrågorna till högsta ledningsnivå för att 
skapa ett helhetsgrepp om verksamheten i kontexten av förändrade 
affärsförutsättningar. Målen med IR är att (IIRC 2013): 

 Förstärka kvaliteten på information som är tillgänglig för tillhandahållare av 
finansiellt kapital för att möjliggöra en effektiv och produktiv allokering av 
kapital. 

 Främja ett mer sammanhållet och effektivt förhållningssätt till 
företagsrapportering som tar fasta på olika rapporteringsansatser och 
kommunicerar den fulla vidden av faktorer som väsentligt påverkar 
organisationens förmåga att skapa värde över tid.  

 Förbättra ansvarstagande och förvaltning av en bred bas av kapital
-finansiellt (financial) 
-tillverka (manufactured) 
-intellektuellt (intellectual) 
-mänskligt (human)
-socialt/relationsmässigt (social and relationship) 
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-natur (natural)
och uppmuntra till en förståelse för dess sammanlänkning.  

 Stödja ett integrerat tänkande, beslutsfattande och agerande som fokuserar på 
värdeskapande över kort, medellång och lång sikt.  

Istället för att redovisa de sociala och miljömässiga faktorerna i separata 
hållbarhetsredovisningar syftar den integrerade redovisningen således till att 
sammanlänka dessa till en helhet och som en naturlig del av företagens 
värdeskapande. På så sätt tydliggörs sambanden mellan alla de komponenter 
som bidrar till företagens framgångar, vilket ska underlätta det strategiska 
arbetet och beslutsfattandet i organisationen samt förmedla relevant information 
till intressenter och investerare. Enligt IIRC är en integrerad rapport inte bara en 
sammanslagning av de finansiella rapporterna och hållbarhetsredovisningen. En 
integrerad rapport ger information om förhållandet mellan finansiella och icke-
finansiella resultat samt hur ett företags strategi, styrning och resultat kan leda 
till att skapa värde för aktieägare och andra intressenter på kort, medellång och 
lång sikt. Därmed ska det vara möjligt för intressenter att utvärdera företagets 
resultat och göra välgrundade bedömningar om dess förmåga att skapa och 
bibehålla ett hållbart värde. 

Överväganden 
Bakgrunden till IR är att traditionell redovisning inte räcker till med anledning 
av de många miljöproblem och hållbarhetsutmaningar som finns i samhället. IR 
skulle kunna vara ett medel för att snabba på omställningen mot hållbar 
utveckling; ett sätt att tydliggöra vilka enorma risker företag och andra 
organisationer tar om de ignorerar hållbarhetsfrågorna och kör på med "business 
as usual". En vanlig missuppfattning är att begreppet integrerad redovisning 
enbart handlat om att lägga ihop hållbarhetsrapporten i samma dokument som 
årsredovisningen. IR är någonting som ligger mittemellan den finansiella och 
icke-finansiella rapporteringen, mellan kvalitativ och kvantitativ. Med anledning 

201



Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 4(6)

av detta krävs en tydlighet kring vad fullmäktige definierar som kapital (6st 
olika kapital enligt ovan) utifrån IIRC:s definitioner som ska följas upp och på 
vilket sätt nämnderna kan hållas ansvariga för resultatet. Detta då 
hållbarhetsfrågor sällan följs av ett entydigt svar. 

-Finansiellt (financial) 
-Tillverka (manufactured) 
-Intellektuellt (intellectual) 
-Mänskligt (human)
-Socialt/relationsmässigt (social and relationship) 
-Natur (natural)

I fullmäktiges nya styrmodell, som bygger på mål av ”god ekonomisk 
hållbarhet” och processbaserad verksamhetsutveckling (värdeskapande i sig), 
tydliggörs hur värde skapas för intressenter (medborgare, näringsliv och 
medarbetare). Huvudprocesserna ska tydligt ange syftet med verksamheten och 
beroende på fullmäktige resultatmål och ambitionsnivå så skapas olika värden 
för invånarna och ytterst ska vi nå visionen. I styrande dokument (policys och 
övergripande verksamhetsplaner) framgår hur kommunen ska arbeta genom sina 
huvudprocesser (exempel hållbarhetspolicy) - dessa kan med fördel följas upp i 
årsredovisning på olika sätt när huvudprocesser och resultatmål är beslutade. 
Eftersom ansatsen med föreliggande uppdrag från kommunstyrelsen 
förmodligen är att skapa ytterligare värde för intressenterna bör 
kommunstyrelsen innan man går vidare med IR fundera kring varför just den 
modellen ska användas och vad som ska uppnås, hur man tänker följa upp det 
och vad man ska göra med informationen och på vilket sätt det skapar ytterligare 
värde för kommunens intressenter. En integrerad rapport ska inte bara vara 
en biprodukt till traditionell redovisning, utan den bör 
vara organisationers primära rapport till intressenterna. 
Det har förekommit en del kritik mot IIRCs regelverk, speciellt vad gäller 
möjligheten att implementera det i praktiken. Till exempel anses det vara svårt 
att inkludera alla intressenters perspektiv i en rapport. Anställda, kunder, 
leverantörer, affärspartners, investerare, samhället, 
miljöorganisationer, lagstiftare och tillsynsmyndigheter har inte intresse av 
samma information. Vidare ger IIRCs regelverk stort utrymme för olika 
tolkningar, vilket gör det svårt för företag att utforma en rapport som kan 
jämföras med ett annat företags rapport. Syftet med ett aktiebolag är i huvudsak 
vinst, medan syftet i kommunen är verksamhet. Det är skillnader mellan 
kommun och aktiebolag, och förmodligen finns olika incitament till att driva och 
följa hållbarhetsfrågorna. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiva till att utforska nya sätt att 
förbättra och utveckla verksamheten som gynnar nyttan för medborgaren. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en hållbarhetsredovisning i 
förvaltningsberättelsen, men avråder från att låsa upp sig kring IIRCs regelverk 
utan att djupare veta vilken ytterligare nytta som ska uppnås. Vad som inte blir 
bra är om det framstår som två separata styrmodeller eftersom det blir otydligt 
för intressenterna. Att ha med komplicerade teoretiska modeller överlag kan 
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också diskuteras huruvida det blir värdeskapande när det tar längre tid att 
förklara modellen än innehållet, med tanke på mångfald, integration och 
tillgänglighet för alla. Med anledning av detta bör enligt 
kommunledningsförvaltningen kommunens årsredovisning främst lägga fokus 
på det som lagstiftningen utgår från tillsammans med det som fullmäktige 
beslutat som resultatmål i enlighet med styrmodellen. Om kommunfullmäktige 
beslutar kring konkreta hållbarhetsmål kommer de att följas upp i 
årsredovisningen och ansvarsutkrävande kan ske, utan att man behöver följa en 
viss teoretisk modell. Utöver det rekommenderar kommunledningsförvaltningen 
att både delårsrapport 2 samt årsredovisningen utvecklas och förbättras för att 
den ska bli mer tillgänglig, lättläst och värdeskapande (bättre grund för analys 
och beslut). Delårsrapport 2 kan lätt utvecklas och utan vidare bantas ner från 82 
till max 20 sidor och samtidigt bli mer kvalitativ, lättläst och tillgänglig för alla. 
När det gäller årsredovisningen finns också där stor utvecklingspotential. 
Kvalitet behöver inte handla om kvantitet. När förvaltningen startar med att 
utveckla befintliga redovisningsrapporter blir det också tydligare i nästa steg om 
produkten ska utvecklas vidare ytterligare till den modell som följer IIRCs 
regelverk eller om kommunen istället för att följa en viss modell tillsammans 
med sina intressenter vill utveckla en värdeskapande rapport så som Älmhult vill 
kommunicera sin årsredovisning. Kommunens hållbarhetsrapport kan tillsvidare 
med fördel redogöras för som ett stycke i förvaltningsberättelsen tillsammans 
med uppföljning av intern kontroll och personalredovisning.
En ytterligare utmaning med IR skulle kunna vara att kvalitetssäkra 
informationens tillförlitlighet i samband med att årsrapporten blir 
revisorsgranskad. Kommunen skulle alltså inte behöva utveckla sina interna 
system och rutiner som en direkt följd av IR, men däremot som en indirekt 
eftersom IR förespråkar en full integrering av hållbarhetsredovisningen i 
årsredovisningen, på vilken revisorerna i sin tur ska ges möjlighet att granska. 
Svårigheter vid revision kan uppstå om ickefinansiell data vävs in i 
förvaltningsberättelsen eftersom den borde bli föremål för revisionsgranskning.

Bifogas fyra olika årsredovisningar som exempel.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utveckla delårsrapport 2 till att 
vara en lättläst och värdeskapande redovisning med tydligt 
medborgarperspektiv.
Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utveckla årsredovisning 2019 
till en lättläst och värdeskapande redovisning med tydligt medborgarperspektiv.

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman

203



Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 6(6)

Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisionen

204



Sammanträdesprotokoll

2019-04-09 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 75 Årsredovisning för 2018 - Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens 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.
4. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 36,2 miljoner för år 2018 till 

kommunens resultatutjämningsreserv i enlighet med kommunens finansiella 
riktlinjer.

5. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett underlag för hur en integrerad årsredovisning, som innefattar målen kring 
hållbarhet, kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast i oktober 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige beslut 1–4
Kommunstyrelsen beslut 5

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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 38

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05

 Årsredovisning 2018 daterad 2019-04-03
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2019-04-09 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Bilaga ”Investeringsredovisning bokslut 2018”, daterad 2019-04-03

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för hur en 
integrerad årsredovisning, som innefattar målen kring hållbarhet, kan utformas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner Eva Ballovarres 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 _____
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2019-05-21 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 97 Årsredovisning Sydarkivera 2018
Ärendenummer KS 2019/72

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar för Älmhults kommuns del förbundsstyrelsen i 

kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för 2018.
2. Årsredovisningen för Sydarkivera 2018 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är sedan 2015-01-01 medlem i kommunalförbundet 
Sydarkivera. Förbundets syfte är i korthet att ta fram och förvalta en långsiktig 
e-arkivslösning för förbundets medlemmar. Kommunfullmäktige har 
2017-12-18, § 168 valt att utträda ur förbundet med en uppsägningstid om tre år.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har översänt årsredovisning för 2018 till 
Älmhults kommun. Kommunfullmäktige ska, i likhet med övriga 
förbundsmedlemmars fullmäktige, fatta beslut om godkännande av 
årsredovisningen och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23

 Förbundsfullmäktiges beslut 2019-04-05, § 12

 Sydarkiveras årsredovisning 2018, daterad 2018-02-26

 Revisionsberättelse daterad 2019-03-22

 Granskning av årsredovisning 2018, revisionsrapport daterad 2019-03-15
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2019-05-21 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera, Alvesta
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årsredovisningen 2018

Mars 2019
1 av 7

PwC

1. Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för 2018. Uppdraget är en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och har inget 
underskott att återställa från tidigare år. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som 
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem finansiella mål för år 2018 
bedöms uppfyllda. 

Vi kan inte bedöma, utifrån årsrapportens återrapportering, om verksamhetens 
utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Detta då 
bedömning av måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen inte görs. Dock 
lämnar styrelsen en sammanfattande bedömning om måluppfyllelsen för god 
ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att samtliga mål bedöms och 
utvärderas i årsrapporten. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är 
upprättad enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och 
landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den 
kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och 
i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) 
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta 
sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

 sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 
andra än här framförda brister kan förekomma. 
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Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
förbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas 
i årets revisionsplan.  Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2019-02-28. Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-
03-08 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-04-05.

Rapportens innehåll har sakgranskats av Sydarkiveras förbundschef.

2.2. Revisionskriterier
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen (KL)

 Lag om kommunal redovisning (KRL)

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

 Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat
3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och 

ekonomiska ställning
3.1.1. Iakttagelser
Utveckling av kommunalförbundets verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och 
delvis efter räkenskapsåret. Vidare framgår den förväntade utvecklingen inom olika 
verksamheter. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen inga 
uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. Avsnittet kan 
med fördel utvecklas och omfatta medelålder, pensionsavgångar, arbetsmiljö osv. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som 
har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal 
redovisas men däremot saknas nyckeltal för verksamheten. Detta bör på ett tydli-
gare sätt framgå av förvaltningsberättelsen. 

Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas i form av beskrivande text i förvaltningsberättelsen 
och uppgår till 597 tkr. Anledning till budgetavvikelser beskrivs.  

Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning, dock inte i enlighet 
med KRL. Årets balanskravsresultat är 2 711 tkr och uppfyller därmed balanskravet. 
Förbundet har inga tidigare års underskott att återställa. 

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak en utvärdering av ekonomisk 
ställning. Redovisningen av nyckeltal kan utvecklas.

3.1.2. Revisionell bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som 
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning
Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att ”kommuner och landsting ska ha 
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Fullmäktige ska enligt 
kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska 
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det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål 
för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5). 

Förbundsfullmäktige beslutade 2016-11-04 om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Fullmäktige har i samband med fastställandet av budget 2018 beslutat 
om mål för god ekonomisk hushållning, både ur ett finansiellt- som 
verksamhetsperspektiv. 

3.2.1. Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018. 

Finansiella mål Utfall 
2018

Måltal 
2018

Mål 
uppfyllelse

En balanserad budget och flerårsplan utan 
höjning av avgifterna    

Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter 
(tkr) ska uppgå till minst två (2) procent 2 711 399 Uppfylls

Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör inte överstiga 
10 %

3,70% < 10 % Uppfylls

Förbundets likviditet (tkr) 3 061 830 tkr** Uppfylls
Soliditeten ska vara oförändrad 39% 21% Uppfylls 
*genomsnittliga kostnader för personal per månad 
2018

   

Av redovisningen framgår att 4 av 5 mål har uppfyllts. Ett mål följs inte upp. 

Mål för verksamheten

Förbundet redovisar verksamhetsmål i årsredovisningen som har sitt ursprung i 
fullmäktiges budget 2018 och som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för verksamheten är 
god. En bedömning om fullmäktiges beslutade mål för verksamheten bedöms vara 
uppfyllda eller ej görs inte för respektive mål. 

3.2.2. Revisionell bedömning
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem finansiella mål för år 2018 
bedöms uppfyllda. 

Vi kan inte bedöma, utifrån årsrapportens återrapportering, om verksamhetens 
utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Detta då 
bedömning av måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen inte görs. Dock 
lämnar styrelsen en sammanfattande bedömning om måluppfyllelsen för god 
ekonomisk hushållning.
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Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att samtliga mål bedöms och 
utvärderas i årsrapporten. 

3.3. Rättvisande räkenskaper
3.3.1. Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och 
kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.

Årets resultat uppgår till 2 711 tkr (785 tkr). Resultatet medför en positiv avvikelse 
mot budget med 681 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för 
budgetavvikelserna. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget.

Resultaträkning (tkr) Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Budget 
avvikelse 

Medlemsintäkter 12 128 15 744 14 622 1 122
Övriga intäkter 944 4 181 1 070 3 111
Verksamhetens kostnader -11 957 -16 913 -13 181 -3 732
Avskrivningar -328 -298 -478 180
Verksamhetens nettokostnader 787 2 714 2 033 681
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -2 -3 -2 -1
Årets resultat 785 2 711 2 031 680

 Att medlemsintäkterna ökat mot föregående år beror till största delen på att 
förbundet under 2018 har fler medlemmar (6 st.). Övriga intäkter består till 
största delen av anslutande tjänster för nystartad verksamhet som 
gemensamt dataskyddsombud.   

 Ökningen i verksamhetens kostnad avser främst personalkostnader och 
förbrukningsinventarier. Ökning av personalkostnader beror på ökat antal 
anställda för nystartad verksamhet samt anslutning av nya medlemmar. 

 Bidrag från medlemskommunerna fördelas mellan 23 kommuner och 
Region Blekinge. 

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

216



Granskning av 
årsredovisningen 2018

Mars 2019
7 av 7

PwC

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
tillräckliga noter och överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för 
tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2. Revisionell bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 

2019-03-15

_________________
Rebecca Lindström             
Uppdragsledare/Projektledare
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 Sydarkivera
Ärendenummer KS 2019/72

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är sedan 2015-01-01 medlem i kommunalförbundet 
Sydarkivera. Förbundets syfte är i korthet att ta fram och förvalta en långsiktig 
e-arkivslösning för förbundets medlemmar. Kommunfullmäktige har 
2017-12-18, § 168 valt att utträda ur förbundet med en uppsägningstid om tre år.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har översänt årsredovisning för 2018 till 
Älmhults kommun. Kommunfullmäktige ska, i likhet med övriga 
förbundsmedlemmars fullmäktige, fatta beslut om godkännande av 
årsredovisningen och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23

 Förbundsfullmäktiges beslut 2019-04-05, § 12

 Sydarkiveras årsredovisning 2018, daterad 2018-02-26

 Revisionsberättelse daterad 2019-03-22

 Granskning av årsredovisning 2018, revisionsrapport daterad 2019-03-15

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av årsredovisningen och har inget 
väsentligt att invända mot att den godkänns eller att förbundsstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. Förbundets revisorer tillstyrker utifrån revisorsbiträdenas 
bedömning att ansvarsfrihet beviljas.
Förvaltningen och kommunstyrelsen har tidigare framfört synpunkter på hur 
förbundet förvaltar de medel som Älmhults kommun betalar in. 
Kommunfullmäktige har redan agerat utifrån dessa synpunkter och valt att 
begära utträde ur Sydarkivera. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar för Älmhults kommuns del förbundsstyrelsen i 

kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för 2018.
2. Årsredovisningen för Sydarkivera 2018 godkänns.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 19-04-05 

  
 

 
Justerandes sign. 

 
Utdragsbestyrkande  

    

 

SIDAN 4  (11) 

§ 12  Dnr. Sark.2018.30 
 
Årsredovisning 2018 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas 
berättelse  
 
Sammanfattning  
Förvaltningen har upprättat förbundets tredje bokslut inklusive 
förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och 
översänder detsamma till förbundsfullmäktige för fastställelse. 
Därefter skickas bokslutet till förbundsmedlemmarna för beslut 
om ansvarsbefrielse. Revisionens ordförande Sven-Erik Svensson 
delger fullmäktige revisionens granskning av årsredovisningen 
och meddelar att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 26 februari 
2019. 
Revisionsberättelse från den 22 mars 2019. 
Förbundsstyrelsens beslut § 1 från den 8 mars 2019. 
 
 
Fullmäktiges beslut 
 
· Årsredovisningen fastställs.  

 
· Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var 

medlemmar i förbundet 2018 för beslut om ansvarsfrihet i 
kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.  
 

· Årsredovisningen översänds till, från och med 2019, nya 
medlemmar för kännedom. 

 
 
 
 
 
 
 
Expediering: 
Samtliga medlemmars fullmäktige och nytillkomna medlemmars 
fullmäktige. 
Akt  
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1 Förvaltningsberättelse 
Styrelsen i Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed delårsrapport för helåret 2018.  

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna 
Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö 
och Älmhult samt Region Blekinge. Därefter har Bromölla, Höör, Olofström, Osby, 
Oskarshamn, Vimmerby samt Östra Göinge anslutit. Vid starten av 2018 hade vi förmånen 
att välkomna ytterligare sex nya kommuner som medlemmar i förbundet; Hässleholm, 
Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, Vellinge och Vadstena. 

Verksamheten har under perioden inriktas på att fortsätta arbetet med en rationell och 
långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet 
erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar 
digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas systemförvaltnings-
organisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande 
arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos förbundsmedlemmarna 
en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det 
gäller informationshantering och arkiv.  

Under perioden har Sydarkivera startat upp verksamhet med en ny anslutande tjänst som 
gemensamt dataskyddsombud för ett flertal kommuner, bolag och kommunalförbund.   

1.1 Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse 
Perioden har präglats av arbete med att säkerställa kontinuitet och hållbarhet för den 
utvecklingsinriktade organisation som har byggts upp för att möta medlemskommunernas 
behov i fråga om det övergripande uppdraget (bastjänsterna). Under perioden har 
verksamheten utökats genom ett allt större intresse för de anslutande tjänsterna Analogt 
arkiv och Gemensamt dataskyddsombud. Anslutande tjänster finansieras och avtalas 
separat. 

· Projektet Sydarkiveras utveckling, med syfte att uppnå en gemensam målbild, har 
slutförts. Resultatet i form av nytt handlingsprogram och inriktningsbeslut för 
fortsatt utveckling av verksamheten har beslutats av förbundsfullmäktige. 

· Inspektionsbesöken hos förbundsmedlemmarna i huvudsak slutförts när det gäller 
verksamheter inom Demokrati och ledning samt Trygghet och säkerhet. Ett par 
förbundsmedlemmar har valt att förlägga kommunbesök in på våren 2019.  

· Råd och stöd-verksamheten har under perioden flyttat närmare förbunds-
medlemmarna genom regional samordning och utbildningar på flera orter. 
Utbildningar och nätverksträffar har anpassats efter förbundsmedlemmarnas behov 
och önskemål. Förbundsmedlemmarna har i hög grad utnyttjat möjligheten att 
delta på utbildningar, nätverksträffar och temadagar. 
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· Förändringarna när det gäller koncept för workshopar för informationskartläggning 
har inneburit förbättringar. Det har varit möjligt att genomföra planerade 
workshopar med ett bra deltagande från förbundsmedlemmarna.  

· Den gemensamma bevarandeplattformen är i förvaltning och samtliga planerade 
depåer är i drift. Arbete pågår kontinuerligt med att upprätthålla säkerhet och 
stabilitet över tid.  

· Sydarkivera har genomfört utvecklingsprojekt med arbetsnamnet Archival 
Processing Platform (APP). Det är ett grafiskt gränssnitt och fungerar som en 
webbportal för arkivvård. De första digitala arkivleveranserna är konverterade till 
bevarandeformat och kontrollerade.  

· Det finns rutiner och mallar för att hantera uttag från gamla journalsystem för 
digitalt material, insamling av förbundsmedlemmarnas webbplatser och äldre 
digitalt material. Nya leveranstyper utreds succesivt efter inriktningsbeslut från 
förbundsstyrelsen. 

·  Vadstena och Vimmerby har anslutit till den anslutande tjänsten hel 
arkivmyndighet och analogt slutarkiv i Sydarkiveras regi. Karlskrona kommun har 
fattat beslut om att ansluta och överföra verksamheten hos kommunarkivet i 
Karlskrona till Sydarkivera. Det är 5 kommuner och ett antal kommunalförbund 
som har anslutit till tjänsten.  

· En utredning om samordning och samlokalisering av analoga arkiv har slutförts. 
Resultatet och frågor om fortsättning har varit på remiss till förbundsmedlemmarna 
inför beslut om att utöka den anslutande tjänsten analogt arkiv. Dialog har förts 
med Ronneby kommun om nybyggnation i anslutning till Arkivcentrum Blekinge, 
Bräkne Hoby.  

· Anslutande tjänst för gemensamt dataskyddsombud har inrättats under året. 
Dataskyddsombud och team för dataskydd har rekryterats. Det är 25 
organisationer, kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag, som anslutit 
till tjänsten. Verksamheten med rådgivning och information är i gång och teamet 
har varit på besök hos samtliga förbundsmedlemmar.  

Kommunalförbundets tjänstemannaorganisation har under perioden reviderat budgeten för 
2018 till följd av förändrade förutsättningar. Den reviderade budgeten fastställdes av 
förbundsfullmäktige den 6 april 2018. Överlag bedöms måluppfyllelsen i verksamheten 
som god. De allra flesta verksamhetsmål som uppställts har uppfyllts under året. Det finns 
vissa avvikelser när det gäller digitalt arkiv. Måluppfyllelsen bedöms som relativt god då 
det är en komplex och svårförutsägbar verksamhet. Det finns begränsad erfarenhet av att 
samordna ett stort antal kommuner, med varierande behov och förutsättningar för att 
säkerställa digitalt bevarande. 
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1.2 Ekonomiskt resultat och ställning 
Verksamheten har under perioden genererat ett positivt resultat på 2 771 tkr. Resultatet 
är 681 tkr bättre än den reviderade årsbudget som fastställts av förbundsfullmäktige. 
Väsentliga händelser som påverkat periodens resultat är i huvudsak uppdraget som 
dataskyddsombud för flera av förbundets medlemmar och därtill associerade bolag och 
förbund. Avgörande för det positiva resultatet i förhållande till prognosen från delåret är 
de osäkerhetsfaktorer som rådde gällande omfattningen på den nya anslutande tjänsten 
dataskyddsombud, allmän försiktighet, nya anslutningar och nya tjänster som erbjuds 
medlemmarna samt köp av tjänster från medlemmarna och försiktighet med 
nyanställningar av personal samt i övrigt vad som följde av Växjös utträde ur förbundet.   

Bevarandeplattformen för e-arkiv är nu i skarp drift och arkivleveranser från inaktiva 
system sker kontinuerligt. Det ger bland annat besparingar för medlemskommunerna som 
kan stänga sina it-servrar för de gamla systemen. Det innebär också att 
förbundsmedlemmarna sparar tid för tjänstemännen som kan fokusera på 
kärnverksamheten istället för att manuellt skriva ut akter för arkivering. Verksamheten 
har överlag bidragit till en fortsatt stabil ekonomisk ställning med goda förutsättningar för 
kommunalförbundets framtida utveckling nu med ett breddat uppdrag i fråga om 
dataskydd samt analoga arkiv.  

Med tillägg för det utökade uppdraget som dataskyddsombud är periodens resultat i 
paritet med budget på såväl intäkts- som på kostnadssidan. Kostnaderna för personal har 
ökat jämfört med tidigare år med anledning av en de nyanställningar som gjorts. Efter 
årets slut har Sydarkivera även tagit över verksamheten vid Karlskronas kommunarkiv 
vilket ökat personalstyrkan. Kostnaderna har under året kunnat hållas fortsatt låga till följd 
av återhållsamhet vad gäller rekryteringar. I takt med att antalet medlemskommuner ökar 
och även omfattningen på de anslutande tjänsterna ökar kommer verksamheten framgent 
att kräva en bredare personalbas. I anslutning till detta är det även viktigt att 
verksamheten genererar ett positivt överskott för att klara de osäkerhetsfaktorer som 
alltid är förknippade med en växande verksamhet.  

Nyckeltal 2018 
delår 

2018 
prognos 

2017 

Resultat (tkr)   2 711 496 785 
Resultat som andel av omsättning 13,6 % 2,6 % 6 % 
Soliditet 39,4 % US 27,7 % 

1.3 Investeringsverksamheten  
Upphandling av AV-utrustning i enlighet med budget inleddes vid årsskiftet 2017–2018 
men fick avbrytas på grund av alltför ekonomiskt kostsamma anbud. Å andra sidan har det 
utökade uppdraget avseende dataskyddsombud gjort att personalstyrkan behöver utökas 
och därför har investeringar på 597 tkr gjorts i kontorsmöbler samt utrustning (inklusive 
IT) i förbundets lokaler i Alvesta, Hässleholm och Vimmerby.  
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Det är kommunalförbundets ambition att återuppta inköp av videokonferensutrustning 
kommande år.   

1.4 God ekonomisk hushållning  
Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i 
budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige 
dessutom fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga 
finansiella mål innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som 
ska kunna nås utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte 
överstiga 10 % medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna 
medel. Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet. 

På likviditetssidan ska kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de 
anställdas löner inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad.   

Målavstämning ekonomiperspektiv Utfall* Mål helår Kommentarer 
Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

   

2 % överskott av verksamheten* 2 711 tkr 399 tkr Uppfylls  
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör understiga 
10 % 

 
3,7 % 

 
<10 % 

 
Uppfylls 

Likviditet motsvarande 1 månads löner 3 061 tkr 830 tkr** Uppfylls 
Oförändrad soliditet 39 % 21 % Över mål  

*efter balanskravsjustering 

**genomsnittliga kostnader för personal per månad 2018 

Vid slutet av verksamhetsåret 2018 uppfyller Sydarkivera samtliga finansiella mål med 
bäring mot god ekonomisk hushållning.  

Utifrån verksamhetsplanen för 2018 gäller följande övergripande verksamhetsmål.  

Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende 
informationshantering och arkiv. 

· Långsiktigt målinriktat arbete med rådgivning, kartläggning av informationsflöden 
och klassning av informationsmängder och gemensamma mallar för 
informationshanteringsplaner ger förbundsmedlemmarna en grund för sitt 
digitaliseringsarbete.  

· Riktade utbildningsinsatser när det gäller förberedelser för ett helt digitalt 
informationsflöde, i år med fokus på skanning. Råd och stöd till 
förbundsmedlemmarna i samband med upphandling, införande och förvaltning av 
verksamhetssystem.  
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· Den gemensamma bevarandeplattformen är i förvaltning och arbetet fortsätter med 
att successivt införa bevarandetjänster för att säkerställa ett långsiktigt digitalt 
bevarande efter överlämnande till Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet 
(slutarkiv). 

· I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen om direktiv för utredningen ”Översyn 
av arkivområdet”. Resultatet ska redovisas i november 2019. Sydarkivera har 
tillsammans med förbundsmedlemmarna gjort ett inspel till arkivutredningen.  

Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på 
hållbarhet i all vår utveckling.  

· Genom att säkerställa ett helt digitalt flöde kommer behovet av utskrifter på 
papper att minska på sikt 

· I förbundspolicyn skrivs in krav på att hänsyn ska tas till miljön vid ny eller 
reinvestering av bilar. 

Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt 

· Återbruk av serverdelar till it-miljön för bevarandesystemet bidrar till 
hållbarhetsmålen och reducerar samtidigt kostnaderna väsentligt. Inför 
nyinvestering av bevarandesystem år 2021–22 kommer vi att utvärdera utfallet av 
begagnad it-utrustning, med avseende på kostnader, funktion och tillgänglighet. Vi 
räknar med att kostnaderna motsvarar 20 % av traditionella nyinköp, med 
bibehållen funktion och tillgänglighet.  

· Sydarkivera använder så långt som är möjligt etablerade standarder, 
rekommendationer, specifikationer och vägledningar. Förbundet bidrar med 
resurser till flera nationella satsningar och projekt för att fördela kostnader och 
ansvar med centrala aktörer som SKL, Riksarkivet, Boverket, MSB, 
Datainspektionen med flera.  

Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för 
förbundsmedlemmarna 

· Sydarkivera genomförde tillsammans med förbundsmedlemmarna projektet 
Sydarkiveras utveckling, som startade hösten 2017. Under våren 2018 har utkast 
till beslutsunderlag för verksamhetens fortsatta inriktning och utveckling varit på 
remiss till förbundsmedlemmarna. Förbundsstyrelsen har informerats om resultatet 
och inkomna synpunkter. Slutrapport och ett förnyat handlingsprogram baserat på 
projektets resultat har producerats. Förbundsfullmäktige har beslutat om 
inriktningsbeslut och det nya handlingsprogrammet. 

Sammantaget med de långsiktiga finansiella målen och de nedbrutna målsättningarna 
under respektive verksamhetsgren är bedömningen att kommunalförbundet Sydarkivera 
för verksamhetsåret 2018 har en god ekonomisk hushållning i verksamheten. 
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1.5 Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot 
balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott 
ska motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. Tabellen 
nedan visar att kommunalförbundet uppfyller balanskravet. 

 

 

1.6 Väsentliga händelser efter periodens slut 
En första version av handbok på webben är publicerad via www.sydarkivera.se med 
informationsfilmer och framarbetade mallar. Detta förbättrar påtagligt tillgängligheten till 
det material som arbetas fram. Ytterligare en informationsfilm har producerats, den 
handlar om arkivbeskrivningar och är till för att underlätta arbetet för arkivansvariga och 
arkivombud.  

November-februari har en första omgång med sju korta utbildningspass via webb 
genomförts. Webbutbildningarna har varit uppskattade av deltagarna. Förhoppningen är 
att webbutbildningarna både ska leda till att fler kan delta och till minskad administration 
och resande för både personal och deltagare. 

Tillsynsomgången för Demokrati och ledning samt Trygghet och säkerhet slutförs första 
kvartalet 2019. Slutrapport redovisas för förbundsstyrelsen i maj. Tillsynsomgången för 
Skolan har påbörjats med ett 60-tal deltagare på den första workshopen som handlar om 
verksamheten inom grundskolan.  

Driftsättning av plattform för arkivvård Archival Processing Platform (APP) har slutförts i 
februari 2019. Gemensam lagring för servernät och kontors-it är uppsatt för att knyta 
samman noderna och förbundets IT-infrastruktur.  

Insamling av testdatabaser för att testa och utvärdera metoder för databasarkivering och 
analys inför gallring eller uttag för digitalt bevarande har startats upp. Uppstart för arbetet 
med Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för relationsdatabaser baserad på 
internationell standard har startats upp inom ramen för gemensamt projekt för 
Riksarkivet, Statens ServiceCenter (SSC), Regionarkivet i Göteborg och Sydarkivera.  

Den första testleveransen avseende ProCapita Vård och omsorg, ett verksamhetssystem 
som används av ett stort antal av förbundsmedlemmarna, har hämtats in från Karlskrona 

(tkr)    
Avstämning mot balanskravet 2018  

2018 
prognos 2017  

Periodens resultat enligt 
resultaträkning 2 711 496 785 

Avgår balanskravsjusteringar 0 0 -24 
Balanskravsresultat 2 711 496 761 
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kommun. Det blir den första i raden med löpande leveranser från aktiva system. Det finns 
ett fortsatt stort behov för att komma ifatt med gallring och akthantering både analogt och 
digitalt på förvaltningarna som hanterar akter inom vård- och omsorg samt socialt stöd. 

Från och med januari 2019 bedrivs verksamheten hos Karlskrona kommunarkiv i 
Sydarkiveras regi med fem anställda. Viss osäkerhet finns i kommunerna när det gäller 
delad arkivmyndighet, och frågan om hel eller delad arkivmyndighet engagerar fortfarande 
förbundsmedlemmarna, inkluderande de nya medlemmarna som anslutit 2019. 

Ytterligare ett kommunalförbund och ett kommunalt bolag har anslutit sig till den 
anslutande tjänsten Gemensamt dataskyddsombud. Region Blekinge, sammanslagning av 
Kommunalförbund Region Blekinge och landstinget Blekinge, har aviserat att de avser att 
ansluta till tjänsten. 

Region Blekinge och Landstinget Blekinge tillsammans kommer att bilda regionkommun 
2019 och har i samban med detta beslutat om inträde i Sydarkivera. Från 1 januari 2019 
och till 1 juli 2019 arbetar en arkivarie från Sydarkivera för nya Region Blekinge samt stöd 
finns med personal från Sydarkivera för en ytterligare en dag från Sydarkivera för bl.a. 
arkivering av digital information. Nya Region Blekinge blir fullvärdig medlem 1 juli 2019. 
Arbetet med slutleverans av gamla Region Blekinges arkiv (analoga och digitala) fortsätter 
under våren 2019. Slutleverans från arkiv bildat av upphörda Landstinget Blekinge utreds 
gemensamt. Slutlig leverans sker efter 1 juli då Sydarkivera blivit arkivmyndighet för den 
nybildade regionen. 

1.7 Anslutning nya förbundsmedlemmar 
Från och med januari 2018 har Sydarkivera Hässleholm, Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, 
Vellinge och Vadstena som nya förbundsmedlemmar.  

Förbundsstyrelsen har efter inlämnade avsiktsförklaringar godkänt Region Blekinge samt 
Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner som medlemmar i kommunalförbundet 
Sydarkivera.  

Under hösten 2018 skrev Landstinget Blekinge en anslutningsöverenskommelse med 
Sydarkivera som gäller från 15 oktober 2018 till 1 juli 2019. Överenskommelsen innebär 
att Sydarkivera under hösten 2018 en dag i veckan hade en arkivarie som arbetade hos 
landstinget. Från 1 januari 2019 och till 1 juli 2019 arbetar en arkivarie från Sydarkivera 
för nya Region Blekinge samt stöd finns med personal från Sydarkivera för en ytterligare 
en dag från Sydarkivera för bland annat för rådgivning om digitalt bevarande. Nya Region 
Blekinge blir fullvärdig medlem 1 juli 2019. 

Sydarkiveras fullmäktige har under året tagit nytt beslut antagande av ny förbundsordning 
med anledning Växjö kommuns utträde. § 13 i förbundsordningen har setts över och 
förändrats så det finns en ekonomisk nedtrappning om medlem inte har överlämnat 
digitala handlingar fast tiden som medlem måste var kvar i förbundet ligger fast om tre år.  
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De anslutande medlemmarna har i förekommande fall tecknat särskilda avtal för att kunna 
delta på utbildningar och nätverksträffar till självkostnadspris. Anslutnings-
överenskommelser har tecknats med alla anslutande kommuner. Anslutande kommuner 
har deltagit i arbetet med förberedelser enligt plan.  

Förberedelser inför anslutning har genomförts under våren. En gemensam arbetsplats på 
nätet har lagts upp. De anslutande kommunerna har utsett kontaktpersoner och 
arkivkontakter. Ett gemensamt webbmöte har genomförts för att informera om 
anslutningsprocessen och fånga upp frågor. Den första anslutningsintervjun har genomfört 
med samtliga intresserade kommuner under augusti månad.   

1.8 Personal  
Den ordinarie personalstyrkan bestod vid årets början av 13 personer fördelade på 12 
tjänster. Rekryteringar har under årets gjort med hänsyn till framförallt dataskydd vilket 
gjort att antalet tjänster vid årsslut uppgick till 19 personer fördelat på 17,15 tjänster. 
Personalsituationen är fortsatt stabil med en över lag acceptabel sjukfrånvaronivå. 

Sjukfrånvaro totalt 
2018-01-01- 
2018-12-31 2017 

Totalt  3,98 % 1,30 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)  39,8 % 0,00 % 
Kvinnor  6,91 % 0,43 % 
Män  1,78 % 1,90 % 

Sjukfrånvaro -29 år 
2018-01-01-
2018-12-31 2017 

Totalt  0,00 % 6,40 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)  0,00 % 0,00 % 
Kvinnor  0,00 % 0,71 % 
Män  0,00 % 6,40 % 

Sjukfrånvaro 30–49 år 
2018-01-01- 
2018-12-31 2017 

Totalt  7,78 % 0,27 % 
- varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 

 

 45,8 % 0,00 % 
Kvinnor  12,73 % 0,42 % 
Män  3,28 % 0,00 % 

Sjukfrånvaro 50- år 
2018-01-01-
2018-12-31 2017 

Totalt  0,51 % 0,97 % 
 -varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 0,00 % 
Kvinnor 0,32 % 0,46 % 
Män 0,62 % 1,25 % 
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2 Verksamheterna 
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt 
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en 
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt 
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt 
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras i 
form av en medlemsavgift från förbundsmedlemmarna.  

Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster. Anslutande 
tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full kostnadstäckning enligt 
självkostnadsprincipen. Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras organisation 
med bastjänster och anslutande tjänster. Från och med maj 2018 tillkom den anslutande 
tjänsten gemensamt dataskyddsombud. Vad som ingår i de olika tjänsterna redovisas i 
respektive kapitel.  

 

2.1 Samverkan mellan förbundsmedlemmarna och Sydarkivera 
Förbundschefen skickade i början av året ett erbjudande till samtliga kommunchefer, 
kommundirektörer och motsvarande om kort möte på plats hos förbundsmedlem för att 
informera om verksamheten och planerna inför 2018. Det var i huvudsak nyligen anslutna 
kommuner som accepterade erbjudandet och besök har genomförts hos en femtedel av 
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förbundsmedlemmarna. Inför besöken sammanställdes informationsbrev om planering för 
den specifika kommunen. Förbundsmedlemmar har i olika sammanhang uttryckt önskemål 
om att enklare kunna följa vad som sker i den egna kommunen.  

Kommundirektörer/motsvarande hos förbundsmedlemmarna bjöds in till informationsträff i 
samband med fullmäktige i november. Ett fåtal personer anmälde sig och de flesta 
skickade ersättare i form av kanslichefer eller arkivarier. Kanslichefer och arkivarier får 
information via särskilda beredningsmöten och nätverksträffar under året. Särskilt 
arkivträffarna är välbesökta. Öppna studiebesök arrangeras två gånger per år. Det är 
framförallt externa som anmäler sig till dessa tillfällen.  

Bakgrunden är det samråd som ska ske i enlighet med förbundsordningen samt att 
förbundsmedlemmarna Former för samverkan behöver utvärderas och utvecklas för att få 
till ett välfungerande samråd.   

2.2 Råd och stöd 
Mål  2017 Uppföljning  

Helår 2018 
% Kommentar 

75% av förbunds-
medlemmarna har börjat 
använda mallarna i 
konceptet VerkSAM 

50 % ca 70 % 90 % Målet är i huvudsak uppfyllt. 
Underlag är enkät till 
centrala arkivfunktionerna.  

2 temadagar 2 2 100 % Målet är uppfyllt.  
5–10 Nätverksträffar/ 
informationsträffar 

8 11 100 % Målet är uppfyllt.  

Grundutbildningsdagar 2 2 100 % Målet är uppfyllt. 
Genomföra utbildning på 
plats hos nya förbunds-
medlemmar. Erbjuda 2–5 
utbildningstillfällen på 
geografiskt spridda 
platser. 

10 8 + webb-
utbildningar 

100 % Målet är uppfyllt. Behov 
fanns inte av mer än 8 
tillfällen (några tackade 
nej). Därutöver har en 
utbildningsomgång via webb 
genomförts.  

Utbildningsfilm för 
arkivansvariga lanseras 

- 1 100 %  Publicerad på webben. 
Information via gemensamt 
nätverk och vid träffar.  

Utarbeta 1–5 korta 
informationsfilmer 

1 4 100 % Målet är uppfyllt 
Samarbete med SKL för två 
av filerna.  

Genomföra 1–2 
workshopar i månaden 
tillsammans med 
förbundsmedlemmar för 
kartläggning av 
prioriterade verksamhets-
processer inom Demokrati 
och ledning samt Trygghet 
och säkerhet. 

- 8 av 11 
workshopar 
genomfördes 

75 % Målet är delvis uppfyllt.  
 
Några workshopar fick 
ställas in pga. för få 
deltagare. Nytt koncept 
provades under hösten med 
förre mer omfattande 
workshopar. En workshop 
inom säkerhet flyttades till 
våren 2019. 
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Mål  2017 Uppföljning  
Helår 2018 

% Kommentar 

Etablera rutiner för att 
inventera pågående och 
planerade upphandlingar. 

- - - Ej uppfyllt. Flyttas fram pga. 
ändrade förutsättningar när 
det gäller uppdatering av 
systeminventering. 

Kort utbildning om vad 
man ska tänka på i 
samband med att nya 
verksamhetssystem 
upphandlas.  

- 3 100 % Målet är uppfyllt 
Tre fördjupningsutbildningar 
om skanning och helt digital 
ärendekedja genomfördes i 
Alvesta, Hässleholm och 
Vimmerby. Har även 
arbetats in i befintliga 
utbildningar. 

Genomföra tillsyn enligt 
beslutad tillsynsplan hos 
samtliga förbunds-
medlemmar som antagit 
arkivreglemente med 
Sydarkivera som 
gemensam 
arkivmyndighet.  
 

- 21 av 26 
tillsynsbesök 
genomförda. 
 
Kommuner, 
räddnings-
tjänstförbund  

80 % Demokrati och ledning samt 
Trygghet och säkerhet. 
 
Några tillsynstillfällen fick 
pga. önskemål eller i väntan 
på beslut om arkiv-
myndighet flyttas fram till 
våren 2019. 

Erbjuda kommunbesök hos 
övriga. 

- - - Samtliga förbunds-
medlemmar har nu tagit 
arkivreglementet, och några 
besök utan tillsyn var därför 
inte aktuellt.  

Informera om möjlighet 
att påkalla tillsyn samt 
genomföra påkallade 
tillsynsbesök. 

- Information 
vid nätverks-
träffar 

100 % Målet är uppfyllt.  

Utse regionala samordnare 
och arrangera regionala 
nätverksträffar. 

- Regionala 
samordnare 
har fördelats. 
De första 
regionala 
träffarna har 
genomförts. 

100 % Målet är uppfyllt 

2.2.1 Arkivinspektioner 

Tillsynsrapport från de inspektionsbesök som genomförts 2017 inom 
verksamhetsområdena Samhällsbyggnad samt Miljö- och hälsoskydd har avrapporterats. 
Rapporten har redovisats för Sydarkiveras förbundsstyrelsen den 2 mars 2018. Det var 
första gången Sydarkivera gjorde tillsynsbesök hos så gott som alla förbundsmedlemmar. 
De tre kommuner som ännu inte tagit beslut om arkivmyndighet 2018 fick möjlighet att få 
besök. I två av fallen genomfördes kommunbesök. En av de tre kommunerna tackade nej. 
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Tillsynsområde för 2018 var Demokrati och ledning samt Trygghet och säkerhet enligt den 
tillsynsplan som besluts av förbundsstyrelsen. Rapport från genomförd tillsyn redovisas i 
maj 2019. Karlskrona kommun beslutade i december 2018 att utse Sydarkivera till 
arkivmyndighet för såväl digitala som analoga arkiv.  

Under 2018 har följande planerade tillsynsbesök genomförts:  
2018-01-22: Oskarshamns kommun, central förvaltning 
2018-01-23: Vimmerby kommun, central förvaltning 
2018-01-30: Vadstena kommun, central förvaltning                                                                                                                             
2018-02-21: Ljungby kommun, central förvaltning 
2018-02-27: Åtvidabergs kommun, central förvaltning 
2018-02-27: Markaryds kommun, central förvaltning 
2018-03-16: Karlshamns kommun, central förvaltning 
2018-04-10: Lessebo kommun, central förvaltning 
2018-04-10: Eslövs kommun, central förvaltning 
2018-04-10: Bromölla kommun, central förvaltning 
2018-04-24: Alvesta kommun, central förvaltning 
2018-04-24: Borgholms kommun, central förvaltning 
2018-06-15: Osby kommun, central förvaltning 
2018-09-06: Vimmerby kommun, räddningstjänsten 
2018-09-06: Oskarshamns kommun, räddningstjänsten 
2018-10-04: Hässleholms kommun, central förvaltning 
2018-10-26: Östra Göinge kommun, central förvaltning  
2018-11-01: Hässleholms kommun, räddningstjänsten 
2018-11-27: Osby kommun, räddningstjänsten 
2018-11-27: Räddningstjänsten Blekinge Öst 
2018-12-04: Markaryds kommun, central förvaltning och räddningstjänsten 
2019-01-17: Bromölla kommun, räddningstjänsten 
2019-01-24: Höörs kommun, centrala förvaltning 
2019-01-25: Räddningstjänsten Blekinge Väst 
2019-02-07: Karlskrona kommun, central förvaltning 
Ännu inte inbokad: Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Utöver den ordinarie tillsynsverksamheten genomförs även händelsestyrd tillsyn. Denna 
form av tillsyn kan initieras av förbundsmedlemmarna själva om de upplever att det finns 
behov av tillsyn inom något område eller om man bedömer att det föreligger i risker i form 
av exempelvis informationsförluster. De händelsestyrda inspektionerna kan också vara 
oanmälda.  

Under 2018 har följande händelsestyrda tillsynsbesök genomförts: 
2018-01-23: Vimmerby kommun, centralarkivet 
2018-02-15: Östra Göinge, centralarkivet 
2018-02-23: Bromölla, centralarkivet 
2018-03-15: Vimmerby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018-04-24: Vimmerby kommun,  
2018-11-02: Höörs kommun, ny överförmyndarnämnd 
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2.2.2 Informationskartläggning och mallar för arkivredovisning 

Version 1.4 av Klassificeringsschemat VerkSAM har utarbetats tillsammans med en 
instruktion. Mallen VerkSAM plan som används som utgångspunkt för att arbeta fram 
informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) delades med 
förbundsmedlemmarna i en fastslagen version via externt nätverk på webben.  

Deltagare på det externa nätverket VerkSAM har fortsatt öka, och är nu över 200 
deltagare från ett 70-tal olika organisationer. Det är flera kommuner utöver 
förbundsmedlemmarna som har börjat använda mallarna. Där en stor fördel för att 
säkerställa kvalitet och användbarhet att det är många som använder mallarna och deltar i 
arbetet med att hålla dem uppdaterade. En del leverantörer har börjat använda sig av 
mallarna i sina demonstrationer eller lösningar som erbjuds förbundsmedlemmarna. Detta 
underlättar införande av ärende- och dokumenthanteringssystem och 
arkivredovisningssystem.  

Användarträff för VerkSAM Arkivredovisning genomfördes den  

· 12 februari 2018  
· 22 oktober 2018 

Med anledning av bristande deltagande vid workshoparna 2017 och våren 2018 
utprovades ett nytt koncept med färre, men mer omfattande, arbetsdagar hösten 2018. 
Efter detta omtag har inga workshopar behövt ställas in.  

2016 2017 2018 
ü Delegering av medicinska 

uppgifter  
ü Patientjournaler  
ü Individakter inom LSS (Lag 

för stöd och service för 
funktionshindrade) 

ü Personakter för faderskap 
inom socialtjänsten  

ü Expediering (registratorer) 
ü Försörjningsstöd 
ü Samordnad 

verksamhetsplanering 
ü Placering av barn 
ü Elevhälsovård 

ü Förtroendevalda (intern 
service) 

ü Placering av vuxna (socialt 
stöd) 

ü Livsmedel och smittskydd 
ü Trafik  
ü Bygglov, bostadshus  
ü Kansli: Upphandling 
ü Vatten och avlopp 
ü Tillsyn miljö och bygg 
ü Bostadsanpassning 
ü Planärenden 
- Arrende, avtal och 

nyttjanderätt 
(genomfördes delvis) 

¨ Hälsoskydd*  
¨ Kartor*  
¨ Renhållning och avfall* 

ü Administration av Val - 1 
februari 

ü Politiskt beslutsfattande 
och offentlig dialog 

ü Styrande dokument och 
verksamhetsledning  

ü Synpunkter, förslag och 
klagomål  

¨ Mål och ekonomistyrning*  
¨ Kvalitetsledningsarbete* 
¨ Revision och granskning*  
ü Personalinformation 
ü Krisberedskap och 

totalförsvar 
ü Internt skydd 

* Ställdes in på grund av för få deltagare 
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En förändring jämfört med planen var att workshop för personalinformation ersatte vissa 
mindre prioriterade områden. Bakgrunden är dataskyddsförordningen och de nya kraven 
på behandling av personuppgifter. 

Informationskartläggning när det gäller Skolan, som också hanterar mängder med 
personuppgifter, genomförs som planerat 2019. Uppstartsmöte inför 
informationskartläggning och tillsyn inom skolan genomfördes 24 oktober med närmre 100 
deltagare från förbundsmedlemmarna. 

2.2.3 Informationsträffar och temadagar 

Sydarkivera ordnar nätverksträffar för olika intressentgrupper för att informera om arkiv 
och informationshantering. Under träffarna fångar vi upp behov från grupperna, utbyter 
erfarenheter och diskuterar utkast som arbetas fram. Förbundet ordnar även temadagar 
då föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in. Syftet med nätverkssträffarna och 
temadagarna är att underlätta arbetet med långsiktigt hållbar informationsförsörjning på 
hemmaplan hos förbundsmedlemmarna och främja erfarenhetsutbyte. 

Under 2018 har följande nätverksträffar och temadagar genomförts:  

2018-02-07: Dataskyddslagen (GDPR), i Alvesta 
2018-03-07: Arkivträff, i Alvesta 
2018-03-19: Registratorsträff, i Alvesta 
2018-04-11: Kommunikatörer, i Alvesta 
2018-04-12: Regional nätverksträff, i Finspång  
2018-04-23: Regional nätverksträff, i Mönsterås  
2018-06-12: Regional nätverksträff, i Hässleholm  
2018-09-05: Arkivträff, i Alvesta 
2018-09-19: Registratorsträff, i Alvesta 
2018-10-10: Studiebesök hos Sydarkivera, i Alvesta 
2018-10-23: Nätverksträff om digitalt bevarande och PMO, i Hässleholm 
2018-10-24: Informationsträff för Skolan, i Alvesta 
2018-11-06: Arkivträff, i Alvesta 
2018-11-07: Regional nätverksträff, i Oskarshamn 
2018-11-20: Nätverksträff FGS och Digitalt bevarande, i Alvesta 
2018-12-07: Regional nätverksträff, i Karlskrona (myndigheter i Karlskrona) 
2018-12-11: Syns man så finns man! Temadag om tillgängliggörande och marknadsföring 
av arkiv, i Alvesta 
2018-12-12: Regional nätverksträff, i Vimmerby 
 
Träffarna i Finspång, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby samordnades med 
arkivträffar som ordnas av ITSAM respektive Kalmar läns arkivförbund för att minska 
resande och onödiga ledtider för berörda arkivarier. Dessa tillfällen har också varit en del i 
Sydarkiveras omvärldsbevakning.  
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2.2.4 Utbildningar och e-lärande 

Intensivutbildningar har hållits i Borgholm, Eslöv (två tillfällen), Hässleholm, Vadstena och 
Vellinge som anslöt till förbundet från och med 2018. Ett utbildningstillfälle har också 
hållits i Ljungby och ett tillfälle i Bräkne Hoby (Arkivcentrum Blekinge), efter önskemål 
från förbundsmedlemmarna. 

Den årligen återkommande grundutbildningen i maj delades i år in i en dag om lagar, 
roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation samt en 
fördjupningsdag med inriktning mot e-arkiv och digital informationshantering.  

På önskemål från registrators- och arkivgrupperna genomfördes tre fördjupningsutbildning 
om skanning och helt digitalt ärendekedja i Alvesta, Hässleholm och Vimmerby. Föreläsare 
från Riksarkivet deltog när det gällde skanning, format och praktisk hantering.  

Specialistutbildning som genomförts under året:  

· Ordna och förteckna arkiv, två dagars utbildning för arkivassistenter och 
arkivföreståndare, 24 september och 17 oktober. 

· Arbetsdag om nya förvaltningslagen den 12 oktober. 

· Utbildning om offentlighet och sekretess den 6 december 2018. 

Följande korta informationsfilmer har producerat och publicerats på Sydarkiveras kanal på 
Youtube:  

· Allmänna handlingar (I samarbete med SKL) 

· Informationshanteringsplan (I samarbete med SKL) 

· Gallring 

· Lämna ut allmänna handlingar 

Arkivgruppen och Sydarkiveras kontaktpersoner har haft möjlighet att lämna synpunkter. 
Vi har fått mycket positiv respons från arkivgruppen. Det har tagits emot positivt i de 
sammanhang där de har använts.  

2.2.5 Statistik från event 

Totalt var det ungefär 1000 deltagare på de olika utbildningarna, nätverksträffarna och 
workshoparna under 2018. Hur antalet deltagare fördelar sig för de aktivaste förbunds-
medlemmarna framgår av bilden på nästa sida. Utvärderingarna från dessa tillfällen visar 
på en nöjdhet i genomsnitt med 4,2 på en skala från 1 till 5. Det är knappt hälften av dem 
som deltagit som har valt att svara på enkäten. Lägst resultat får frågan om genomförda 
tillfällen motsvarat förväntningar eller ej. Målsättningen är att beskrivningarna på 
bokningsportalen rimligtvis väl ska motsvara det deltagarna kan förvänta sig. 
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2.3 Arkivleveranser  
Mål  2017 Uppföljning 

Helår 2018 
% Kommentar 

Påbörja leveransutredningar inom 
sex månader från att behov 
identifierats  

- - - * 

Slutföra leveransutredningar 
inom två år från uppstart  

- - - * 

Genomföra 5–7 uttag från 
databaser tillhörande inaktiva 
verksamhetssystem för 
långsiktigt digitalt bevarande. 

5 5 100 % Målet är uppfyllt 

Genomföra snabbutredning av de 
inaktiva system som rapporterats 
in i systeminventeringen 2017, 
som underlag för att starta 
leveransutredning eller ej. 

- Enkät övergripande 
systemvärdering 
framtagen.  

50 % Målet delvis 
uppfyllt. Insamling 
av kontaktuppgifter 
har slutförts, men 
arbetet har dragit 
ut på tiden. 

Löpande arkivering från aktiva 
verksamhetssystem inom hälsa 
och socialt stöd. Ta emot akter 
som ska slutarkiveras från 20 % 
av förbundsmedlemmarna. 

- Fokus på rådgivning 
på plats hos förbunds-
medlemmar inför uttag 

50 % Målet endast delvis 
uppfyllt pga. pilot-
kommunerna ej i 
fas med gallring 
förrän 2019. 

Testa och utvärdera metoder och 
verktyg för att arkivera 
relationsdatabaser. 
3–5 tester slutförs. 

1 Ett test helt slutfört. 
Testdata har hämtats 
in, installationer på 
plats för kommande 
tester. 

75 % Målet är delvis 
uppfyllt. Beroenden 
till Riksarkivets 
projekt FGS 
Databas och 
metodutveckling 
som sker i 
europeiskt 
samarbete.  
 

Genomföra en årlig insamling av 
förbundsmedlemmars externa 
webbplatser. 

- Det är 29 webbplatser 
som har samlats in. 
Förutom de officiella 
webbplatserna för 
förbundsmedlemmarna 
så är det webbplatser 
för kommunalförbund 
och räddningstjänst-
förbund med separata 
webbar. 

100 % Målet är uppfyllt.  
 
Visning har 
erbjudits alla, men 
vissa har valt att 
avvakta eller ej 
svarat. 

Genomföra extra 
insamlingstillfällen när 
förbundsmedlem byter webb. 
 

- 9/9 inrapporterade 
webbar.  

100 % Målet är uppfyllt 

Inventera behov att bevara 
övriga webbplatser (tex. 
Kommunala bolag och övriga 

- Uppgifter lämnas in i 
samband med 

100 % Målet är uppfyllt. 
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Mål  2017 Uppföljning 
Helår 2018 

% Kommentar 

kommunala organisationer med 
egna domäner). 

leverans-
överenskommelse 

Testa och föreslå rutiner för 
andra typer av webbsidor 
(bloggar och sidor på tjänster 
som Facebook). 

- Rekommendationer 
finns för bloggar, 
Facebook och Twitter  

100 % Målet är uppfyllt. 

Slutföra påbörjad insamlings-
omgång för det äldre digitala 
materialet 

- 11 ursprungliga 
kommunerna  

90 % Målet är delvis 
uppfyllt.  

Slutföra systeminventering hos 
nya förbundsmedlemmar 2017 

- 7 kommuner 100 % Målet är uppfyllt 
 

Slutföra systeminventering hos 
nya förbundsmedlemmar 2018 

- 6 kommuner  100 % Målet är uppfyllt 

Påbörja arbetet med rutiner för 
överföring av information till 
bevarandeplattform 

 Handbok för ESSArch 
klar. 

100 % Målet är uppfyllt 

Anpassa paketstrukturen för tre 
leveranstyper 

 Mottagna leveranser 
har varit av samma 
typ (ostrukturerade 
dokument) 

30 % Målet delvis 
uppfyllt, pga. 
behovet har inte 
funnits 2018 

Bidra med resurser eller delta i 
tester i samband med 1–3 
utvecklingsprojekt 

- Deltagande i FGS 
Databas under ledning 
av Riksarkivet. 
Informationsträff om 
nya FGS:er för 
personal och ärende-
hantering 

100 % Målet är uppfyllt 

* Målen har inte följts upp på grund av förändrade arbetssätt. Se kommentar i text nedan 

2.3.1 Externa projekt 

Sydarkivera har deltagit i projektgrupp för att utveckla FGS Databas tillsammans med 
Riksarkivet, Statens ServiceCenter (SSC) och Regionarkivet i Göteborg. Remiss avseende 
Riksarkivets projekt FGS Databas baserad på standarden ADDML har hanterats under 
sommaren, och synpunkter har lämnats till projektet. Arbetet i projektgruppen har fortsatt 
under hösten med den första versionen för öppen remiss och test.  

Sydarkivera har även som deltagare i referensgrupp i Riksarkivets projekt FormatE tagit 
del av utkast till nya föreskrifter för bevarandeformat och författningskommentarer. Det är 
ett omfattande material som har presenterats och de nya föreskrifterna är mer flexibla än 
tidigare.  

I Boverkets projekt Får jag lov? för digitalisering av bygglovsprocessen har Sydarkivera 
fortsatt arbete med kartläggning av verksamhetssystem för bygglov och deltar i ett arbete 
med att testa automatiserad överföring av statistik från en av deltagkommunera till SCB. 
Det är Vellinge kommun och Sydarkivera som i huvudsak bemannar arbetsgruppen AP 4 
Arkiv.  
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2.3.2 Samordning av arkivleveranser 

Arbetet med långsiktigt digitalt bevarande är en komplex verksamhet med många 
utmaningar. Det innebär att arbetet inte alltid följder de planer och idéer som vi arbetar 
efter. Ambitionen att följa upp hur lång till det tar att slutfölja utredningar och starta upp 
leveransutredningar har visat sig inte vara en ändamålsenlig metod för uppföljning. Det 
beror på att utredningar inte sällan behöver pausas under längre perioder på grund av 
oförutsedda hinder eller andra faktorer i omvärlden. För att inte stå och stampa på ett och 
samma ställe så behöver många utredningar hanteras parallellt. 2018 pågick ett 10-tal 
leveransutredningar och förberedelser för nya inriktningsbeslut 2019 har genomförts. 
Inriktningsbesluten i förbundsstyrelsen är upptakten till nya leveransutredningar. Av den 
anledningen är ambitionen att starta upp leveransutredningar viss tid efter identifierat 
behov inte en lämplig mätmetod.  

Under perioden har resurser fått omlokaliseras från digitala arkivleveranser till råd och 
stöd om digital akthantering och gallring för att komma vidare med obligatorisk gallring 
och digitala arkivleveranser framförallt inom verksamhetsområdet socialt stöd.  

Det fortsatta arbetet med systeminventering har under 2018 bedrivits i tre parallella spår:  

· Övergripande systeminventering som omfattar nya förbundsmedlemmar. 
· Komplettering av uppgifter till gemensam bruttolista.  
· Fördjupade analyser av inrapporterade inaktiva system.  

Av de kommuner som anslöt till förbundet 2018 har samtliga sex medlemmar levererat in 
systemlistor. Utkast till rapport från systeminventering 2018 har producerats.  

Analyser av listan med inaktiva system har visat att ett antal inrapporterade system har i 
själva verket redan varit avvecklade helt, även annan felrapportering av inaktiva system 
och flertalet innehåller i huvudsak gallringsbart material. I några fall pågår arbete med 
överföring till bevarandeplattformen och en del är slutarkiverade. Kontakter har tagits med 
ett antal av de kommuner som har system som identifierats som möjliga piloter i 
anslutning till projektet FGS Databas. Dessa kontakter har lett till att det finns ett antal 
testdatabaser tillgängliga för metodutveckling.  

Under 2018 så har arbete bedrivits med att få kontaktuppgifter till alla inaktiva system. 
Sammantaget så är listan med inaktiva system nu under kontroll. Underlag för planering 
kommande år och utskick av enkät för "Informationsvärdering på systemnivå" har arbetats 
fram. Denna syftar till att ge svar på bevarande- och gallringsbehov av information i 
systemen. Enkäten har testats på några av de system som inrapporterats som inaktiva 
under året och svaren som kommit in har varit användbara. Under 2019 kommer enkäten 
att skickas ut till fler.   

Under året har ett arbete med att kartlägga de it-system som används hos de kommunala 
bolagen och andra sammanslutningar som är medlemmar i Sydarkivera påbörjats. 
Inventeringen samordnas med inventering av äldre digitalt material. Under året har 
ungefär 40 av de 60-talet bolag inom förbundskretsen besökts av Sydarkiveras personal. 
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Förberedelser har genomförts inför inriktningsbeslut avseende personalinformation samt 
ostrukturerade dokument på filserver och digitala foton. Dessa leveranstyper har 
aktualiserats med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR).  

2.3.3 Personakter och patientjournaler 

Arbetet med löpande leveranser av digitala personakter och patientjournaler har inte varit 
möjligt att genomföra enligt plan. Arbetet med att specificera leveranser har lett fram till 
insikt att förvaltningarna i förekommande fall är i starkt behov av råd och stöd när det 
gäller analog akt-hantering, gallring och närarkiv. Tid som var planerad för stöd för att 
förbereda digitala leveranser har behövt omvandlas till dagar för råd och stöd när det 
gäller gallring och arkiv i stort. Förvaltningarna som har ansvar för verksamheterna Socialt 
stöd samt Vård och omsorg har betydande problem för att få resurserna att räcka till när 
det gäller gallring och arkivhantering. Detta är bekymmersamt då det finns tvingande 
bestämmelser om gallring i lagstiftningen när det gäller sociala akter och LSS-akter. 
Digitala akter kan på grund av detta inte levereras till Sydarkivera förrän gallring är 
genomförd. Sydarkivera kan inte ta emot akter som redan ska vara gallrade enligt 
gällande bestämmelser.   

Ytterligare ett hinder som identifierats är bristande information om Sydarkiveras roll och 
ansvar till förbundsmedlemmars it-organisationer. Ledtiderna blir längre än nödvändigt 
eftersom mycket tid går åt till information och förankring hos många olika funktioner hos 
förbundsmedlemmarna. Kommunikationen mellan verksamhet, systemförvaltning, 
informationssäkerhet och it hos förbundsmedlemmarna fungerar inte alltid fullt ut. 
Informationsträffar riktade till it och kontaktpersoner är förslag till åtgärd för att sprida 
grundläggande kunskap om Sydarkiveras uppdrag och arbetet med digitala 
arkivleveranser. Förbättrad kommunikation internt och mellan Sydarkivera och 
förbundsmedlemmarna skulle underlätta arbetet i samband med test/utveckling av 
metoder, testleveranser och skarpa leveranser. Ytterligare ett förslag är riktade 
utbildningsinsatser mot systemförvaltare när det gäller långsiktigt hållbar 
informationsförvaltning samt nätverk för systemförvaltare.  

Status i arbetet med digitala arkivleveranser från Procapita är att ett fåtal 
förbundsmedlemmar har material redo för leverans. Detta material samlas in under 2019. 
Materialet samlas in vare sig det är avstämt mot de analoga akterna eller ej. I nuläget 
innebär det en splittrad arkivbildning med både digitala och analoga akter. Detta kan 
hanteras i samband med utlämnande i samarbete mellan Sydarkivera och 
kommunarkiven.  

Ett flertal av förbundsmedlemmarna börjar bli redo för att gallra i Procapita. Detta tack 
vare arbetet med fokus råd och stöd för att komma igång med rutiner för gallring och 
arkivering, såväl i systemet som de fysiska arkiven hos förvaltningarna. 

För att säkerställa informationskvalitén på sikt är det angeläget att kommunerna verkar 
för att förbättra sin informationshantering och arbetar mot helt digitala ärendeflöden. För 
en samlad arkivbildning med helt digitala akter krävs att det finns både uthållighet och 
resurser hos förvaltningarna. Det är ett grundläggande arbete som förbunds-
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medlemmarna behöver genomföra, som samtidigt kommer att kunna effektivisera arbetet 
med arkivleveranser.   

Förslag till prioritering är därför att arbeta fram rutiner och annat stöd till 
förbundsmedlemmarna avseende fortlöpande gallring. Det vill säga fortsatt stort fokus på 
råd och stöd. De system som används aktivt inom verksamhetsområdet har stöd för 
gallring och uttag via administratörsgränssnitt. Det ställer krav på att vara i fas med 
gallring och också att det finns en systemförvaltningsorganisation hos 
förbundsmedlemmarna som har nödvändiga kunskaper, bra rutiner och tid.  

Sydarkivera har sedan 2015 arbetat med uttag från gamla journalsystem. De första 
leveranserna av digitala akter från gamla inaktiva journalsystem är helt slutförda och 
filerna konverterade till bevarandeformat.  

I dagsläget hanteras leveranser i sammanfattning på något av följande sätt:  

· Databasuttag extern konsult eller aktuell leverantörs konsult. 

· Uttag via administratörsgränssnitt i Pdf-format. 

· Uttag via administratörsgränssnitt som strukturerad data i befintligt utdataformat. 

· Uttag i Pdf-format via användargränssnitt med hjälp av insamlingsrobot 
(programvara med stöd för maskininlärning/AI).  

Status i det pågående arbetet redovisas nedan:  

Förbundsmedlem Inaktiva 
gamla 
system 

Procapita/ 
Lifecare VO, 
LSS och IFO 

Treserva Övriga IFO, VO, 
LSS, HSL 

PMO (Elev-
hälsovård) 

Alvesta - Rådgivning - Cosmic** Pågår, analys 
av databas 

Borgholm - Klart för 
testleverans 

-  Utredning*** 

Bromölla (Avvecklat)* - Utredning - Utredning 
Eslöv 3 instanser, 

verifiering 
testuttag 

- Utredning Upphandling 
pågår 

Utredning 

Hässleholm  - Rådgivning Utredning  Utredning 
Höör - Rådgivning - - Utredning 
Karlshamn 2 instanser, 

verifiering 
testuttag 

Klart för 
testleverans 
(IFO) 

- - Utredning 

Karlskrona - Testleverans 
överförd till 
Sydarkivera  

- Isox -
Kompletterande 
uttag pågår  

Utredning 
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Förbundsmedlem Inaktiva 
gamla 
system 

Procapita/ 
Lifecare VO, 
LSS och IFO 

Treserva Övriga IFO, VO, 
LSS, HSL 

PMO (Elev-
hälsovård) 

Asynja - Klart 
för att beställa 
uttag 

Lessebo - Klart för 
testleverans 
(IFO) 

- - Cosmic** 
Journal 3 – 
analys pågår 

Ljungby Slutfört - Prel. 2019  Cosmic** Cosmic** 
Markaryd - Rådgivning - - Utredning 
Olofström (Avvecklat)* Rådgivning Utredning - Utredning 
Osby Utredning - Utredning - Utredning 
Oskarshamn (Avvecklat)* - Utredning - Utredning*** 
Ronneby - Rådgivning - - Utredning 
Tingsryd Slutfört - Utredning Cosmic** Cosmic** 
Vadstena Utredning - - Viva – ej 

påbörjat 
Utredning 

Vellinge - Rådgivning - - Utredning 
Vimmerby Utredning Ej aktuellt 

med gallring 
än  

 - Utredning*** 

Åtvidaberg Utredning Rådgivning - - Utredning 
Östra Göinge 2 instanser, 

verifiering 
testuttag 

- Prel. 2019 - Utredning 

Cura Individ-
utveckling 

- - - Infosoc - Uttag 
slutfört, klart 
för leverans  

Utredning 

* Utskrivet på papper och överlämnat till kommunarkiv/centralarkiv. Felaktigt inrapporterade som 
inaktiva system.  
** Cambio Cosmic, via avtal med Region Kronoberg 
*** PMO - Gemensam drift via Kalmar kommun 

2.3.4 Webbarkivering 

2018 genomfördes den första skarpa insamlingen av förbundsmedlemmarnas externa 
webbsidor. Utöver de 21 förbundsmedlemmarnas webbplatser (Växjö och Älmhults 
webbplatser samlas inte in) så har ett antal webbplatser tillhörande kommunalförbund och 
räddningstjänstförbund med egna domäner samlats in. Insamling sker även i samband 
med att webpplatser byts ut eller avvecklas. Extra insamlingar genomfördes under året för 
Eslöv, Karlshamn, Karlskrona, Markaryd, Vellinge, Vimmerby samt en del mindre 
webbplatser som skulle avvecklas. 

Insamlingsomgången har genomförts så att samtliga insamlade webbplatser kan renderas 
upp på ett bra sätt, antingen med Open Wayback/Warc eller kopia skapad med Httrack. 
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Planen var att samla in webbplatser kvartalsvis för att möjliggöra en kontrollerad 
insamling och kvalitetskontroll. Förslag till förändring 2019 är att göra en samlad 
insamling, men att hantera kontroll och godkännande löpande under året för större 
flexibilitet i planeringen.  

En informationsträff för kommunikatörer genomfördes. I samband med träffen informerads 
om webbarkiveringen. Ansvarig för webbarkivering går igenom insamlad webb tillsammans 
med respektive förbundsmedlems kommunikatör som godkänner genom att underteckna 
och återsända leveransöverenskommelse. I leveransöverenskommelsen fanns möjlighet 
att notera övriga webbplatser som det finns önskemål om att arkivera. Det är ungefär 
hälften av förbundsmedlemmarna som har lämnat in uppgifter. En förnyad förfrågan 
behöver skickas ut 2019. 

Erfarenheten är att flera av förbundsmedlemmarna gärna överlåter till Sydarkivera att 
hantera kontroll och godkännande av insamlad webb. Av den här anledningen kommer 
rutinerna att ändras så att kommunen själv kan bestämma metod för kontroll och 
godkännande i leveransöverenskommelse.  

Förberedande arbete har genomförts för den tekniska infrastrukturen för att kunna dela ut 
arkiverad webb till kommunarkiven, eller för åtkomst via publik dator hos 
förbundsmedlem. 

2.3.5 Gamla databaser 

Under 2018 har Sydarkivera förutom att bidra med resurser till Riksarkivets projekt FGS 
Databas arbetat med att testa metoder och verktyg för bevarande av relationsdatabaser. 
Lämpliga testfall har identifierats med utgångspunkt från systemlistan. Arkivering av 
relationsdatabaser ser vi som en viktig möjliggörare för generella metoder att bevara 
information från framförallt äldre, registerbaserade system. Det är också en möjlighet för 
att bevara källdata som längre fram i tiden kan exporteras till önskat målformat eller på 
annat sätt bearbetas för att säkerställa bevarande och tillgängliggörande av 
arkivinformation. Arkivering av ett äldre verksamhetssystem för 
bostadsanpassningsbidrag, BABS, har hanterats i enlighet med metoder och 
specifikationer som baseras på standarden Siard (som ursprungligen kommer från 
schweiziska riksarkivet och nu vidareutvecklas i europeiskt samarbete.  

2.3.6 Äldre digitalt material 

Insamling pågår samtidigt och inventering har slutförts hos nya förbundsmedlemmar 
2017–2018. Arbetet med att analysera det insamlade materialet pågår. Arbetet pågår med 
att dokumentera tillgängliga programvaror, vanligt förekommande filformat samt verktyg 
och strategier för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande.  

 
Insamling, ursprungliga 
förbundsmedlemmar 

Inventering 2017 Inventering 2018 

Alvesta Bromölla Borgholm 
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Karlshamn Höör Eslöv 
Karlskrona Osby Hässleholm 
Lessebo Olofström Vadstena 
Ljungby Oskarshamn Vellinge 
Markaryd Vimmerby Åtvidaberg 
Olofström Östra Göinge  
Ronneby   
Tingsryd   
Region Blekinge   

2.3.7 Slutarkivering Kommunalförbundet Region Blekinge 

Avvecklingen av kommunalförbundet Region Blekinges digitala information har påbörjats 
under hösten 2018. Under våren 2019 kommer testleveranser av information som ska 
slutarkiveras göras innan slutlig leverans sker efter 1 juli då Sydarkivera blivit 
arkivmyndighet även för den nybildade regionen. Region Blekinge har beslutat att överföra 
vissa verksamhetssystem till den nybildade regionen. Vissa diarier och webbplatser ska 
slutarkiveras i ett första skede. Bakgrunden är arkivlagens bestämmelser om vad som ska 
hända med information som hör till myndigheter som har upphört.  

  

247



Dokumentansvarig 
Jörgen Nord 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2019-01-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2018 

Diarienummer 
SARK.2018.30 

Version 
0.2 

Sida 
27 

  

 

 

2.4 Arkivsystem  
Mål  2017 Uppföljning 

Helår 2018 
% Kommentar 

Intrimning och anpassning av 
verktygslåda för 
bevarandetjänster 

- Verktyg för 
filidentifiering, 
konvertering och 
validering av 
filformat uttestade. 

100% Målet är uppfyllt. 
Verktygslådan blir 
grunden i en plattform 
för digital arkivvård 

Verktygslåda - 
internutbildning (arkivvård) 

- 1 100 % Målet är uppfyllt, 
genomgång i 
samband med 
ordinarie arbetsdagar 

Verktygslåda - rutiner och 
checklistor  

- Dokumentation i 
takt med införande 

100 % Målet är uppfyllt och 
arbetet pågår 
kontinuerligt 

Flödesmotor – intrimning och 
anpassning 

- Utveckling slutförd 100 % Ingår numera i APP 
införandet. 

Flödesmotor - internutbildning -  - APP produktionssätt 
under första kvartalet 
2019 och utbildning 
sker i samband med 
det löpande arbetet 

Flödesmotor – 
systemdokumentation 

-  50 % Målet är delvis 
uppfyllt och arbetet 
pågår kontinuerligt 

Enkla vyer för att övervaka 
processer kring pågående  
bearbetning, som exempelvis 
webbinsamling,  
validering, identifiering, 
konvertering etc. 

-  100 % Målet är uppfyllt. 
Ingår numera i APP 
projektet. 

Grundplattform i drift  -  100 % Målet är uppfyllt.  
Lagringsdepåer tagna i 
produktion  

- Aktiva depåer: 
Valvet, bergrum, 
säkerhetskopia på 
band. Geografiskt 
åtskilda depåer. 

100 % Målet är uppfyllt.  

Implementera 1–2 beslutade 
FGS:er 

- Arkivredovisnings-
system med stöd 
för FGS arkiv-
redovisning har 
upphandlats. 

100 % Målet är uppfyllt. 

Etablera rutiner för 
arkivredovisning 

-  100 % Målet är uppfyllt. 
Arkivredovisnings-
system har införts 

Leverera till nationella 
arkivdatabasen (NAD 

-  - Leverans sker efter 
slutförd migrering 
förteckningar för 
analoga arkiv. 
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2.4.1 Bevarandeplattform 

Handbok har tagits fram för alla steg som ingår från att informationspaket läses i 
Receptionen fram till Arkivlagring. Bevarandeplattformen har fungerat väl i sin funktion för 
de leveranser som arkiverats under första halvåret.  

2.4.2 Bevarandetjänster 

I samband med leveranser har förvaltningen särskilt arbetat med att analysera 
egenskaper för Office dokument och konverteringsverktyg för att kunna hantera 
konvertering till bevarandeformat i schemalagda körningar (batch). Det har varit 
tidskrävande att utvärdera olika verktyg och konfigurera dessa för önskad funktionalitet. 

Den tidigare framtagna flödeshanteraren ”SA Workflow” har vidareutvecklats för att 
processa alla typer av schemalagda arbeten som utförs på arkivpaketen. Några exempel 
på aktiviteter är virusscanning, filidentifiering, filkonvertering och filvalidering. Nya 
funktioner är grafisk presentation av informationspaket, användarvänliga funktioner för att 
skapa processteg som opererar på paketen. Sist men inte minst, kan vi importera 
mikrotjänster i denna applikation för att få tillgång till alla fria öppenkällkodsapplikationer 
och andra kommersiella produkter. Arbetsnamnet för denna applikation är Archive 
Processing Platform, APP. APP blir möjliggöraren för assistenter att köra hela vård- och 
inläsningsflödet i valvet med it-arkivarier och tekniker i bakgrunden. 

Programvaran finns redan publicerad på Github som fri programvara. Det är vanligt att 
arkivinstitutioner använder öppenkällkods-programvaror och också bidrar aktivt i 

Mål  2017 Uppföljning 
Helår 2018 

% Kommentar 

Åtkomst till webbinsamlat 
material via  

kommunarkiven (Open 
Wayback Machine) 

- Hårdvara inköpt, 
Virtuell plattform 
klar. 

50 % Målet delvis 
uppfyllt. Slutförs 
2019. 

Införa säker meddelande-
hantering mellan 
Sydarkivera och 
förbundsmedlemmar som 
har Sydarkivera som hel 
arkivmyndighet, samt vid 
behov hos medlemmar 
som överlämnat 
sekretessmaterial. 

-  50 % Oskarshamn och 
Östra-Göinge har 
infört funktionen.  

 

För Vimmerby 
kvarstår införande 
och utbildning. 
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utveckling. Detta är en viktig del för att säkerställa ett långsiktigt hållbart digitalt 
bevarande och att kunna bidra praktiskt i utveckling av nya verktyg är en viktig 
dörröppnare för nationellt och internationellt samarbete kring metodutveckling. 

2.4.3 Labbet 

Labbmiljön har utökats med ny virtuell plattform för att stämma överens med den nya 
produktionsmiljön (container-programvara för mikrotjänster).  

2.4.4 Lagringsdepåer 

All it-utrustning har monterats upp i tre serverrack. Förvaltningen har infört brand-, 
inbrottslarm och elektronisk motorstyrning i valvsdörr i den primära depån i Alvesta. I den 
sekundära depå har all it-utrustning monterats i rack och övervakningen är utökad med 
redundanta nätverk och övervakningsutrustning. Lagringsdepåerna är geografiskt åtskilda.  

2.4.5 Tillgängliggörande 

Mottagna leveranser är till övervägande del integritetskänslig information och sekretess i 
och med att det är digitala personakter och patientjournaler som har prioriterats. 
Materialet efterfrågas förhållandevis sällan. Fokus har därför varit säker och 
kostnadseffektiv lagring på bekostnad av tillgänglighet och direkt åtkomst. Förberedelser 
har genomförts för att kunna erbjuda externt tillgängliga tjänster. Först ut är arkiverade 
webbar, som inte har samma säkerhetsklass. Behov när det gäller säkerhet, åtkomst och 
tillgänglighet utreds i samband med leveransutredningar. Tjänster för tillgängliggörande 
förväntas att öka med tiden, men till att börja med i långsam takt.   
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2.5 Anslutande tjänster 
Anslutande tjänster ingår inte i medlemsavgiften utan avtalas separat. Tjänsterna 
finansieras med hel kostnadstäckning enligt självkostnadsprincip i enlighet med 
bestämmelserna i förbundsordning.  

2.5.1 Analoga arkiv 

I januari 2018 tillträdde arkivchef för de analoga arkiven med ansvar för kommunarkiven i 
Oskarshamn och Östra Göinge. Under året har Vadstena och Vimmerby tecknat avtal om 
att ansluta till tjänsten. Sydarkivera är hel arkivmyndighet och förvaltar centralarkiven hos 
Oskarshamn, Vadstena Vimmerby, Östra Göinge, Region Blekinge samt ett antal 
kommunalförbund och kommunala bolag som ägs av förbundsmedlemmarna. Karlskrona 
kommun beslutade hel arkivmyndighet och om att överföra kommunarkivet med fem 
anställda till Sydarkivera.  

Under perioden har arbete bedrivits med att ordna och förteckna inkomna arkivhandlingar. 
Vanligt förekommande arbetsuppgifter med utlämnande av allmänna handlingar, 
forskarservice, och stöd till förvaltningarna har levererats. I uppdraget ingår också de 
avtal om anslutande tjänster som finns för kommunalförbund och kommunala bolag inom 
medlemskretsen.  

Den utredning som beställts av omkring 10 förbundsmedlemmar för att utreda samordning 
och eventuell samlokalisering av analoga arkiv har slutförts. Utredningen innebar bland 
annat inventering av behov och att möjlig byggherre identifierades i Ronneby kommun. 
Utredningen har presenterats för förbundsstyrelsen. Inrättandet av en helt ny verksamhet 
bedömdes utgöra en betydande utveckling av Sydarkiveras totala verksamhet och 
samtliga medlemmar skulle beredas möjlighet att kommentera utredningen. Innan 
sommaren 2018 skickades utredningen ut till samtliga medlemmar, blivande medlemmar 
2019 sam blivande medlemmar 2021. Det är ca 10 förbundsmedlemmar sammantaget 

Mål  2017 Uppföljning 
Helår 

% Kommentar 

Genomföra utredning 
om samordning och 
samlokalisering av 
analoga arkiv 

- Rapport presenterad för 
förbundsstyrelsen, 
remiss till 
förbundsmedlemmar 

100 % Målet är uppfyllt 

Roller och rutiner för 
förvaltning av de 
analoga arkiven och 
utlämnande av allmän 
handling från de arkiv 
som Sydarkivera 
förvaltar 

-  100 % Målet är uppfyllt. Vid de 
lokala arkiven arbetar 
arkivassistenter. 
Sekretessbedömning 
och utlämnande av 
allmänna handlingar 
sker centralt.  

Upphandla och införa 
arkivförtecknings-
system 
 

  100 % Målet är uppfyllt. 
Gemensamt med 
bastjänst digitalt arkiv 
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med arkiv omfattande mer än 20 000 hyllmeter som utryckt intresse av att ansluta. Till de 
största aktörerna hör Karlskrona kommun och Region Blekinge.  

Arbete återstår med sammanställning av remissvar och avtal om att ansluta till tjänsten.  

2.5.2 Gemensamt dataskyddsombud 

Budget och mål för den anslutande tjänsten beslutades inte i budget och verksamhetsplan 
för 2018 då avtalen inte var klara med de förbundsmedlemmar som önskade ansluta till 
tjänsten gemensamt dataskyddsombud.  

I januari 2018 genomfördes huvuddelen av den utredning som beställts av 
förbundsmedlemmarna när det gäller gemensamt dataskyddsombud. Utredningen har 
finansierats av omkring 20 organisationer, förbundsmedlemmar samt kommunalförbund 
och kommunala bolag inom medlemskretsen. 

Rekrytering och organisering av den anslutande tjänst för gemensamt dataskyddsombud 
genomfördes under våren 2018. Ungefär hälften av förbundsmedlemmarna och ett antal 
kommunala bolag har tecknat avtal om dataskyddsombud som anslutande tjänst. 
Förbundsmedlemmarnas nämnder har beslutat om dataskyddsombud.  

Informationsträff om Dataskyddslagen (GDPR) har genomförts vid ett antal tillfällen:  

· 2018-05-22 i Hässleholm 
· 2018-05-24 i Alvesta 
· 2018-05-30 i Oskarshamn 
· 2018-08-28 i Alvesta (uppsamling för de som inte hade möjlighet vid tidigare träffar) 
 
Rådgivning till anslutande parter genomförs huvudsakligen via funktionsbrevlådan 
dataskydd@sydarkivera.se, men också via telefon, Skypemöten eller fysiska möten. 

Under hösten 2018 har dataskyddsteamet bokat in besök hos varje ansluten part som 
Sydarkivera är dataskyddsombud för i syfte att stämma av det lokala dataskyddsarbetet 
ute hos kommunerna, att gå igenom uppgiftsfördelningen enligt avtalet och få in 
synpunkter på det fortsatta arbetet och kommunernas behov. Besöken har dokumenterats 
och det finns en sammanställning av synpunkterna som förts fram. 

Mål  2017 Uppföljning 
Helår 

% Kommentar 

Genomföra utredning som 
beställts av förbunds-
medlemmarna under 
första kvartalet 2018 

- Utredning slutförd och 
redovisad 

100 % Målet är 
uppfyllt 

Erbjudande skickas ut så 
snart som möjligt inför att  
dataskyddsförordningen 
träder i kraft i maj 2018. 

- Erbjudande har skickats ut 
och vid årets slut var 25 
organisationer anslutna till 
tjänsten. 

100 % Målet är 
uppfyllt 
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Nätverksträffar för dataskydd har bokats in för 2019 med början den 29 januari. Planen är 
att det ska genomföras 6 nätverksträffar varje år. Nätverksträffarna kommer att bestå av 
utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar. Målgrupp för 
nätverksträffarna är i första hand dataskyddssamordnarna för varje ansluten part. 

I slutet av 2018 var 25 kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund anslutna till 
tjänsten gemensamt dataskyddsombud. 

2.5.3 Informationssäkerhet 

2.5.4 Digitalt arbetssätt 

Utredningen genomförs 2019 på grund av att förbundsstyrelsens beslut att det redan var 
tillräckligt många utredningar under 2018 som skulle slutföras. Utredningen genomförs då 
som en del av bastjänsten.  

2.6 Administration 

Mål  2017 Uppföljning 
Delår 

% Kommentar 

PUL‐ombud Vadstena  
kommun t.o.m. 25 maj 
Vara PUL‐ombud och 
genomföra utbildnings-
insatser mm. 

- - 100 % Tjänsten 
avslutad 

Mål  2017 Uppföljning 
Delår 

% Kommentar 

Förfrågan om intresse att 
gemensamt utreda digitalt  
arbetssätt.  Erbjuda 
utredning under andra 
kvartalet. 
 

- - - Flyttas fram till våren 2019 
pga arbetet med 
bastjänsterna behöver 
prioriteras. 

Utreda frågor om 
informationshantering och 
arkiv i samband med 
övergång till ett digitalt 
arbetssätt.  Påbörja 
utredning under hösten 
2018. 

- - - Flyttas fram till våren 2019 
pga arbetet med 
bastjänsterna behöver 
prioriteras. 

Mål  2017 Uppföljning 
Helår 

% Kommentar 

Införa digitalt stöd för 
ärende och dokument-
hantering samt 
nämndadministration.  

- Systemet driftsattes 
årsskiftet 2018/2019 

100 % Målet är uppfyllt. 

Digital distribution av 
möteshandlingar. 

- Installation slutförd. 50 % Målet är delvis 
uppfyllt. 
Införande sker 
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under 2019.  
Utarbeta rutiner och 
instruktioner med  
utgångspunkt från beslutad 
förbundspolicy. 

- Mallar framtagna, 
fördelning av ansvar för 
Sydarkiveras 
bastjänster 

25 % Målet är delvis 
uppfyllt. Arbetet 
är påbörjat men 
inte slutfört.  

Inköp av webbkamera och 
mikrofoner till kontoren. 

- Kameror och 
högtalartelefoner till 
arbetsplatserna.  

100 % Målet är uppfyllt 

Inköp av headset till 
förtroendevalda. 

-  - Inköp sker i 
samband med 
införande av 
digitala 
sammanträden, 
preliminärt 2019. 

Testa deltagande via distans 
vid styrelsemöten. 

-  - Har gjorts vid ett 
tillfälle under 
2017. Det var 
inte aktuellt med 
fler tillfällen 
2018. 

Utvärdering av att använda 
Skype för företag för  
sammanträde via webb. 
Eller annat gränssnitt. 

-  - Har ännu ej 
planerats. 

Självservice för 
inrapportering av 
löneunderlag, tjänst via 
Ronneby kommun. 

-  100 %  

Internutbildning självservice - - - Målet ej uppfyllt 
Internutbildningar 
Informationssäkerhetsutbild
ning. 
 

- Hjärt‐ och lungräddning 
(HLR), genomfördes i 
samband med 
personalmöte.  
Ett antal korta 
informations-
säkerhetsutbildningar 
via webb. Två heldagar 
för internutbildning 
genomfördes 
september/oktober.  
 

100 % Målet är uppfyllt 
 

Hjärtstartare på kontoren, 
första hjälpen väskor  
till pool‐och tjänstebilar. 

- Hjärtstartare är inköpta 
och första hjälpen 
väskor distribuerade 

100 % Målet är uppfyllt 

Förbättra ljud‐ och 
ljusmiljön i lokalen i Alvesta 
för att fungera även för 
workshopar och aktiviteter. 

- Belysning utbytt och 
skärmar för att dämpa 
ljudet uppställda.  

100 %  
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3 Resultaträkning 
 

TKR Noter   Prognos Budget 
  2018 2017 2018* 2018
  

 

Medlemsintäkter 1 15 744 12 128 15 925 14 622 

Övriga intäkter 1 4 181 944 2 988 1 070 

Kostnader 2 -16 913 -11 957 -18 013 -13 181 

Avskrivningar 3 -298 -328 -400 -478 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  2 714 787 500 2 033  
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -3 -2 -4 -2 
 
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  2 711 785 496 2 031 

*upprättad i samband med delårsrapport 2018-06-30 

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 2018 2017   
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2018 2017  

 
Medlemsintäkter* 15 744 12 128 

Anslutande tjänster 3 498 533  

Lönebidrag 257 145 

Övriga intäkter 426 266 

SUMMA INTÄKTER 19 925 13 072  
*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 3,5 % 4,6 % 

Borgholm 1,9 % 0 % 

Bromölla 2,3 % 2,9 % 

Eslöv 5,9 % 0 % 

Höör 2,9 % 3,8 % 

Hässleholm 9,1 % 0 % 

Karlskrona 11,8 % 15,3 % 

Karlshamn 5,7 % 7,5 % 

Lessebo 1,6 % 2,0 % 

Ljungby 5,0 % 6,5 % 

Markaryd 1,8 % 2,3 % 

Olofström 2,4 % 3,0 % 

Osby 2,4 % 3,0 % 
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Oskarshamn 4,8 % 6,2 % 

Region Blekinge 1,6 % 2,0 % 

Ronneby 5,2 % 6,7 % 

Tingsryd 2,2 % 2,9 % 

Vellinge 6,3 % 0 % 

Vadstena 1,3 % 0 % 

Vimmerby 2,8 % 3,6 % 

Växjö 11,8 % 20,6 % 

Åtvidaberg 2,1 % 0 % 

Älmhult 3,0 % 3,8 % 

Östra Göinge 2,6 % 3,3 % 

 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017  

 
Löner, arvoden och personalomkostnader  -9 959 -7 390 

Pensionskostnader inkl. löneskatt -862 -714 

Lokalkostnader -978 -769 

Konsultkostnader (inkl revision och adm tjänster) -1 317 -1 323 

Förbrukningsinventarier och material -1 002 -100 

 

Övriga kostnader* -2 795 -1 661 

(Varav leasingkostnader -389  -279) 

 

*övriga kostnader inkluderar licenskostnader, IT-hårdvara, datakommunikation, 

fordon, resor samt kurser och konferenser för medlemmar och personal.  

 

SUMMA KOSTNADER -16 913 -11 957 
Varav kostnad anslutande tjänster -3 498 -533 
 

 
 
Not 3 Avskrivningar 2018 2017  

 
Avskrivningstider 

Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 

Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
 
 
Not 5 Finansiella kostnader 2018 2017 

 
Bankkostnader -3 -2        
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4 Kassaflödesanalys   
  Noter  2018 2017 
  
 
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter avskrivningar    2 711 785 

Justering för avskrivningar    298 328 
Förändring av rörelsefordringar    -3 754 -1 596 
Förändring av avsättningar    0 –7 
Förändring av rörelseskulder    2 197 899 

 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   1 452 412 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar    0 0 

Förvärvande av anläggningstillgångar    -393 -99 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -393 -99
  
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    1 059 313 
 

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)   2 002 1 689 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT   3 061 2 002 
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5 Balansräkning 
TKR Noter 2018-12-31 2017-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  

Dataprogramvaror 6 5 97 

Materiella anläggningstillgångar 

Möbler och inventarier 7 491 350 

Data- och kommunikationsutrustning 8 195 150 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 9 7 782 4 028 

Bank  3 061 2 002 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  11 534 6 627 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

Eget kapital 

Eget kapital 10 4 548 1 837 

   -varav periodens/årets resultat  2 711 785 

 

Avsättningar 

Pensioner 11 0 0 

 

Skulder 

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder 12 6 986 4 790 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 534 6 627          
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2018-12-31 2017-12-31 
 

Not 6 Dataprogramvaror 

 
Ingående anskaffningsvärde 288 288 

Nyanskaffning 0 0 

Summa anskaffningsvärde 288 288 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -191 -95 

Årets avskrivningar -92 -96 

Summa avskrivningar -283 -191 

BOKFÖRT VÄRDE 5 97 
 
 
Not 7 Möbler och inventarier 

 
Ingående anskaffningsvärde 435 336 

Nyanskaffning 219 99 

Summa anskaffningsvärde 654 435 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -85 -45  

Årets avskrivningar -78 -40 

Summa avskrivningar -163 -85 

BOKFÖRT VÄRDE 491 350 
 
 
Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 

 
Ingående anskaffningsvärde 575 575 

Nyanskaffning 173 0 

Summa anskaffningsvärde 748 575 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -425 -233 

Årets avskrivningar -128 -192 

Summa avskrivningar -553 -425 

BOKFÖRT VÄRDE 195 150 
 

 
Not 9 Kortfristiga fordringar 

 
Kundfordringar 6 846 3 382 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 182 391 

Momsfordran 322 255 

Övriga kortfristiga fordringar 432 0 

SUMMA FORDRINGAR 7 782 4 028  
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2018-12-31 2017-12-31 
 
 
Not 10 Eget kapital 

 
Ingående eget kapital 1 837 1 052 

Periodens resultat 2 711 785 

SUMMA EGET KAPITAL 4 548 1 837 
 

 
Not 11 Avsättningar 

 
Avsatt till pensioner exkl. löneskatt 0 0 

Löneskatt 0 0 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 0 0 
 

 
Not 12 Kortfristiga skulder 

 
Leverantörsskulder 274 277 

Förutbetalda intäkter 4 933 3 330 

Semesterlöneskuld  603 333 

Upplupen arbetsgivaravgift 259 152 

Personalens skatter 259 146 

Avgiftsbestämd del pensioner 303 248 

Löneskatt avgiftsbestämd del pensioner 74 187 

Övriga upplupna kostnader 281 117 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 6 986 4 790 
 
  
6 Investeringssammanställning 

  BUDGET  2018  2018 prognos 
  (Helår tkr) 

    

 

Lokalanpassningar  30 204   

Fiberförbindelse  300 0  0 

Nät, servrar, lagring   120 0  0 

Kontors IT-utrustning  100 174  150 

AV-utrustning inkl lokalanpassning och hårdvara 600 0  0 

Programvara  0 0  100 

Möbler och inventarier  0 219  0 

 
SUMMA INVESTERINGAR  1 150 597  250 
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7 Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets 
ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med 
delårsbokslutet 2017.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.   

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till 22 000 kr och gäller som gemensam gräns 
för materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella 
leasingavtal.  

Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat 
några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 
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8 Underskrifter 
 

 

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera 

 

Alvesta 8 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. …………………………………………………………. 
Per Ribacke, ordförande Nils Ingmar Thorell, vice ordförande 
Alvesta Kommun Ronneby Kommun 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. …………………………………………………………. 
Magnus Gunnarsson Annika Westerlund 
Ljungby Kommun Karlshamns Kommun 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. …………………………………………………………. 
Börje Dovstad Annika Stacke 
Karlskrona Kommun Växjö Kommun 
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 112 Redovisning av ej verkställda beslut 2017–
2018
Ärendenummer KS 2017/135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ej verkställda beslut 2017–

2018.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I samband med uppföljning av intern kontroll 2018-12-04, § 228, gav 
kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa samtliga 
beslut, fattade av kommunfullmäktige 2017–2018, som ej har verkställts. 
Redovisning gjordes vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-07, § 105. 
Vid detta sammanträde redovisade också ekonomiavdelningen uppdrag från år 
2018 riktade till nämnder, bolag och styrelser, § 106. 
Kommunstyrelsen gav i samband med dessa redovisningar 
kommunledningsförvaltningen följande uppdrag:

 att skicka ej verkställda beslut till berörda nämnder och förvaltningar, för svar 
gällande tidplan för verkställande alternativt om beslutet bör avslutas utan 
åtgärd. Om beslutet bör avslutas utan åtgärd ska detta ställningstagande 
tydligt motiveras. 

 Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast 2019-08-31.
Ej verkställda beslut har skickats till berörda nämnder och förvaltningar. Svaren 
redovisas i bifogat dokument ”Sammanställning av ej verkställda uppdrag 2017–
2018” daterat 2019-07-05. I sammanställningen finns 41 uppdrag. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

 Dokument ”Sammanställning av ej verkställda uppdrag 2017–2018” daterat 
2019-07-05
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-06 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 106

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 105
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-07-05 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej verkställda beslut 2017–2018

Ärendenummer KS 2017/135

Sammanfattning av ärendet
I samband med uppföljning av intern kontroll 2018-12-04, § 228, gav 
kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa samtliga 
beslut, fattade av kommunfullmäktige 2017–2018, som ej har verkställts. 
Redovisning gjordes vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-07, § 105. 
Vid detta sammanträde redovisade också ekonomiavdelningen uppdrag från år 
2018 riktade till nämnder, bolag och styrelser, § 106. 
Kommunstyrelsen gav i samband med dessa redovisningar 
kommunledningsförvaltningen följande uppdrag:

 att skicka ej verkställda beslut till berörda nämnder och förvaltningar, för svar 
gällande tidplan för verkställande alternativt om beslutet bör avslutas utan 
åtgärd. Om beslutet bör avslutas utan åtgärd ska detta ställningstagande 
tydligt motiveras. 

 Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast 2019-08-31.
Ej verkställda beslut har skickats till berörda nämnder och förvaltningar. Svaren 
redovisas i bifogat dokument ”Sammanställning av ej verkställda uppdrag 2017–
2018” daterat 2019-07-05. I sammanställningen finns 41 uppdrag. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

 Dokument ”Sammanställning av ej verkställda uppdrag 2017–2018” daterat 
2019-07-05

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 106

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 105
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Tjänsteskrivelse

2019-07-05 2(2)

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ej verkställda beslut 2017–

2018.

Maria Johansson Roland Eiman
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kanslienheten
Ekonomienheten
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Sammanställning av ej verkställda uppdrag 2017-2018 2019-07-05
Diarienummer Kommunfullmäktige beslut Uppdrag riktat till Har nämnden verkställt KF beslut? Planerad återrapportering/motivering till avslut

av ärendet

Svar har ej inkommit
2018/112 Motion från Michael
Öberg (MP) om att investera i
en boulehall i Älmhult

Kommunfullmäktige remitterar motionen
till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen NEJ Inlyst 2018-09-24. Remitterad till kultur- och
fritidsnämnden 2018-09-26 med begäran om
svar senast 2018-12-31. Svar har inte
inkommit. Påminnelse 2019-03-25 och 2019-
06-28.

2018/22 Motion från Gusten
Mårtensson (C) angående att
förbättra parkerings-
möjligheterna för elfordon.

Kommunfullmäktige remitterar motionen
till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen NEJ Inlyst 2018-02-26. Remitterad till tekniska
förvaltningen 2018-03-08 med begäran om
svar senast 2018-06-15. Svar har inte
inkommit. Påminnelse 2019-03-25 och 2019-
06-18.

Förslag om avslut
2018/79 Policy för fordon i
Älmhults kommun

Kommunchefen får i uppdrag att
genomföra en konsekvensanalys för
verksamheterna vid övergång till
användande av förnybara bränslen i
samband med införandet av ny policy för
fordon.

Kommunstyrelsen NEJ Detta är en omfattande utredning som
kräver stora resurser och har därför inte
priorioterats. Kommunstyrelsen bör
överväga att avsluta ärendet.

2016/148 Motion om
individuellt IT-stöd inom skolan

Utbildningsnämnden får i uppdrag att inför
budgetberedningen räkna ut extra
kostnader för att genomföra IT-stöd från
årskurs 7.

Utbildningsnämnden NEJ Ärendet planeras till utbildningsnämnden i
augusti. Beräkning är ej längre aktuellt då it-
stöd är infört och integrerat i budgeten.
Kommunstyrelsen bör överväga att avsluta
ärendet.

2017/109 Revidering av
arvodesreglemente för god
man/förvaltare

Kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att tillsammans med
socialförvaltningen ta fram förslag på hur
det nya schablonbidraget ska fördelas
mellan nämnderna. Uppdraget ska vara
utfört senast i december 2017.

Kommunstyrelsen,
Socialnämnden

NEJ Enligt ekonomiavdelningen är uppdelning av
schablonbidraget i nuläget ej aktuellt,
eftersom det kommer väldigt få
ensamkommande barn. Kommunstyrelsen
bör överväga att avsluta ärendet.
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Ärenden klara för beslut 
2017/29 Slutrapport från
parlamentariska beredningen -
ärenden relaterade till politisk
organisation med mera
2018/2019-2022

Kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) får i
uppdrag att ta fram ny
förvaltningsorganisation för kultur- och
fritidsfrågor. Den nya organisationen ska
innebära en samlad förvaltning för kultur-
och fritidsnämndens ansvarsområde. Dock
bör ingen egen förvaltningsenhet bildas.

Kommunstyrelsen JA Ärendet bordlagt på kommunstyrelsen 2018-
11-06, § 202. Ingen ytterligare beredning
görs.

2018/108  Motion (C) om paus i
arbetet med inventeringar av
enskilda avlopp

Kommunfullmäktige remitterar
motionerna till kommunstyrelsen för
beredning

Kommunstyrelsen JA Svar inkom från Miljö- och byggnämnden
2018-11-01. Ärendet är överlämnat till
kommunstyrelsen. Ingen ytterligare
beredning görs.

2018/125 Policy - Riktlinjer för
god ekonomiskt hushållning

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen
i uppdrag att ta fram reviderade finansiella
mål för ekonomin som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning budget 2020-
2022.

Kommunstyrelsen JA Ärendet klart och överlämnat till
kommunstyrelsen. Ingen ytterligare
beredning görs.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

Förslag tas fram om vilka verksamheter
som skulle vara lämpliga/möjliga att
konkurrensutsättas.

Uppdrag till kommunchef
(för ev. vidaredelegation
till berörd/lämplig
förvaltning):

Ja Samtliga förvaltningar har beskrivit möjliga
och kommenterat lämpliga verksamheter
som kan konkurrensutsättas. Ärendet är
överlämnat till kommunstyrelsen. Ingen
ytterligare beredning görs.

Handläggning pågår
2016/162 Hvita Korset och
Silverdalsområdet

Ett samlat förslag till användning och
utveckling av fastigheten Hvita Korset och
Silverdalsområdet ska presenteras senast
vid kommunfullmäktiges sammanträde i
januari 2018.

Arbetsgrupp för Hvita
korset och
Silverdalsområdet

NEJ Redovisning planeras till kommunfullmäktige
hösten 2019.

2017/72 Lokaler förskolan
Bokhultet, Diö

Kommunfullmäktige ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att utföra
investeringen.

Tekniska nämnden NEJ Projektet pågår och beräknas vara klart april
2019. Projektet kommer att slutredovisas i
delårsrapport 2, 2019.
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2018/102 Motion från Gusten
Mårtensson (C) om "Årets
arbetsplats"

Kommunfullmäktige remitterar
motionerna till kommunstyrelsen för
beredning

Kommunstyrelsen NEJ Planerad till kommunstyrelsen i augusti
2019.

2018/105  Motion från Bo
Bergsjö (L) om att inrätta ett
tvätteri för arbetskläder inom
daglig verksamhet LSS

Kommunfullmäktige remitterar
motionerna till kommunstyrelsen för
beredning

Kommunstyrelsen NEJ Planerad till kommunstyrelsen i augusti
2019.

2018/52 Motion från Elizabeth
Peltola (C) om uppföljning av
beslutade motioner

Kommunfullmäktige remitterar motionen
till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen JA Motionen besvarad i kommunfullmäktige
2019-05-27. Kommumledningsförvaltningen
arbetar med uppdraget. Planerat till
kommunstyrelsen i september 2019.

2018/30 Pehr Hörbergsgården Kommunfullmäktige ger socialnämnden i
uppdrag att utreda hur ett
”trygghetsboende plus” skulle kunna se ut i
Virestad och hur det skulle kunna
medverka till att Pehr Hörbergsgården blir
ett äldrecentrum enligt beslutad
översiktsplan. Verksamheten kan med
fördel bedrivas av en extern utövare.
Utredningen ska vara klar april månad
2019 och även innefatta en analys av
behovet.

Socialnämnden NEJ Ärendet behandlades i socialnämnden i mars
2019. Planerat till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i augusti.

2018/133  Motion från Eva
Ballovarre (S) om
trygghetsvandring på
landsbygden

Kommunfullmäktige remitterar motionen
till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen NEJ Planerat till kommunstyrelsens arbetsutskott
i september.

2018/14  Motion om att utreda
möjligheterna för Älmhults
kommun att förvärva och driva
Folkets hus som ett
medborgarhus

Kommunfullmäktige remitterar
motionerna till kommunstyrelsen för
beredning

Kommunstyrelsen NEJ Planerat till kommunstyrelsens arbetsutskott
i augusti.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

Genomföra dialoger i lämplig form för att
hitta samarbeten mellan kommun och
föreningsliv/civilsamhället.

Uppdrag till kommunchef
(för ev. vidaredelegation
till berörd/lämplig
förvaltning).

NEJ Kommunstyrelsen har fattat ytterligare
beslut i frågan och har angivit att uppdraget
ska vara klart 2019-05-31.
Kommunledningsförvaltningen arbetar med
frågan. Beräknas vara klart under 2019.
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2015/144 109  Svar på
medborgarförslag om busskur
vid Maxi

Kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget men ger samtidigt
kommunledningsförvaltingen i uppdrag att,
om ekonomiskt utrymme uppstår,
prioritera busskur vid hållplats Maxi.

Kommunstyrelsen NEJ Planeringsavdelningen har uppdraget.
Beslutet kommer att verkställas när
ekonomin tillåter.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

Kommunchefen får i uppdrag att genom
samverkan ta fram förslag på
effektiviseringar motsvarande 5,5 mkr.

Uppdrag till kommunchef
(för ev. vidaredelegation
till berörd/lämplig
förvaltning).

NEJ Pågår, delförslag redovisas fortlöpande.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

En modell för ”En väg in” – för näringslivets
kontakter med kommunen tas fram och
implementeras.

Uppdrag till kommunchef
(för ev. vidaredelegation
till berörd/lämplig
förvaltning).

NEJ En utbildning, "Förenkla helt enkelt", pågår
och avslutas under hösten 2019.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

Kommunen är i stark utveckling och de
personella resurser som finns kring
utvecklingsfrågor (oavsett förvaltning) bör
samverka mer än idag. En samordning av
dessa funktioner bör ske
kommunövergripande och kommunchefen
får i uppdrag att utarbeta en sådan
samordning.

Uppdrag till kommunchef
(för ev. vidaredelegation
till berörd/lämplig
förvaltning).

JA Hanteras löpande i systemet för ledning- och
styrning.

2017/38 Slutrapport från
parlamentariska beredningen-
ärenden relaterade till politisk
organisation med mera 2018/2019-
2022

Efter att reglementena har uppdaterats ska
nämnderna se över sina delegeringsordningar.
Översyn av delegeringsordningar ska sedan
göras regelbundet under mandatperioden.

Alla nämnder NEJ Arbetet är påbörjat och beräknas slutföras under
hösten 2019.

2016/143 Motion om
miljöprofilering av Haganässkolans
programutbud

Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att
skolverksamheterna utvecklar sina miljö- och
hållbarhetsarbeten. Frågan om en eventuell
utredning av miljöprofilering av Haganässkolan
får dock avvakta i väntan på att den utredning
som undersöker Haganässkolans möjligheter
till varumärkesplattform är klar.
Utbildningsnämnden får i uppdrag att då
utreda samtliga förslag i motionen.

Utbildningsnämnden NEJ Motionen är besvarad.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av
utbildningsnämnden att återkomma med svar
2019-08-28.

270



2016/154  Svar på motion (M) om
miljövänlig gräsklippning på
idrottsplatser

Kultur- och fritidsnämnden ska utvärdera
installationen av robotgräsklippare efter
säsongen 2018, dock senast den 1 november
2018

Kultur- och fritidsnämnden NEJ Ärendet är under beredning med inriktning att
genomföra ett projekt under sommaren 2019.

2018/141 Motion om att ombilda
Älmhults Näringsfastigheter AB till
ett näringslivsbolag

Kommunfullmäktige remitterar motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen NEJ Pågår och ska följas upp i december 2019.

2018/18 Förändrad bolagsstruktur
och organisation för kommunens
fastigheter

Kommunfullmäktige beslutar att ge Elmen AB i
uppdrag att successivt under 2018-2022
avveckla Älmhults näringsfastigheter AB samt
att
Kommunfullmäktige beslutar att snarast
möjligt avveckla bolaget Hvita korset AB efter
försäljning av fastigheterna till Älmhults
kommun

Elmen AB NEJ Kommunfullmäktige har beslutat om förlängd
avvecklingsperiod till 2023 för Älmhults
näringsfastigheter AB. Hvita korset är sålt till
Älmhults kommun. Avveckling sker hösten 2019.

2018/13 Svar på motion (L) om
ökad aktivitet för äldre

Kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att i samband med
budgetdiskussioner för 2019 se över samtliga
avgifter och taxor inom nämndens verksamhet.
Kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att se över nämndens
bidragsbestämmelser under mandatperioden
2019-2022.

Kultur- och fritidsnämnden NEJ Nämnden antog  avgifter i samband med
budgeten. Arbetet med bidragsbestämmelser är
ej påbörjat. Uppföljning under perioden 2019-
2022.

2016/113 Miljöplan och miljöpolicy Förvaltningen får i uppdrag att presentera en
uppföljning av miljöpolicyn och miljöplanen år
2019 i syfte att undersöka om miljömålen kan
skärpas.

Kommunstyrelsen NEJ Miljöstrategen arbetar med ärendet. Uppföljning
under 2019.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

Kommunchefen får i uppdrag att verka för att
intraprenader och andra typer av självstyrande
grupper kan skapas. Ansvarig tjänsteman ska
utses, att verka som kontaktperson och hjälp i
processen att starta intraprenad/självstyrande
grupp.

Uppdrag till kommunchef (för
ev. vidaredelegation till
berörd/lämplig förvaltning).

NEJ Uppdrag att se över riktlinjerna är utdelat till
utredare. Beräknas vara klart under 2019.
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Pågår - Tidplan ej klar 
2016/171 Motion om ökat
trähusbyggande -Tommy
Lövquist (S)

Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att utreda
träbyggnadsstrategi för Älmhults kommun.
Resultatet av utredningen ska innehålla
följande: Förslag på en träbyggnadsstrategi
för Älmhults kommun, med mätbara mål
för träbaserad husproduktion från och med
budgetår 2019. Förslag på organisation för
genomförande av strategin. Kalkyl för
resursåtgång för genomförande av
strategin.

Kommunstyrelsen Motionen är besvarad på KF 2018-01-29.
Skickat till tekniska förvaltningen 2019-06-28
för verkställighet.

2016/172 Motion om
sommarjobb för nysvenskar

Kommunfullmäktige uppdrar åt
socialnämnden att starta ett projekt med
språkpraktik som innebär att
ensamkommande ungdomar utan
uppehållstillstånd erbjuds sysselsättning
under två sommarveckor. Sysselsättningen
berättigar till bidrag, då lön inte kan utgå
till denna grupp.

Socialnämnden NEJ Detta genomfördes 2017 via
integrationssamordnaren. 2018 är det inte
genomfört.

2016/196 Svar på motion (L): Ge
hela Älmhults kommun en chans
att utvecklas

Kommunfullmäktige avslår motionen men
ger samtidigt
kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att komma med förslag på hur de
tillgängliga resurserna i form av tomma hus
på landsbygden kan komma ut på
marknaden, det kan exempelvis handla om
informationskampanjer men även andra
förslag som stimulerar fastighetsägare till
att i större utsträckning antingen sälja eller
hyra ut boenden.

Kommunstyrelsen NEJ Motionen är besvarad. Uppdraget som gavs i
samband med beslut om motionen skulle
varit klart 2018-08-31.
Planeringsavdelningen har uppdraget.
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2016/39 Renovering av simhall Tekniska förvaltningen får i uppdrag att
genomföra investeringen.
Kommunfullmäktige ska få uppföljning av
investeringen under projektets gång samt
vid avslutat projekt.

Tekniska nämnden NEJ Projektet pågår och har redovisats för
styrgrupp och tekniska nämnden men ännu
ej för kommunfullmäktige.

2017/103 Svar på motion (C) om
Huskurage

Det bolag eller annan organisation som
äger respektive fastighet har att
implementera policyn i enlighet med
ägardirektiv eller reglemente.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att via
etablerade kanaler informera privata
fastighetsägare om Huskurage och
uppmuntra dem att införa policyn.

Kommunstyrelsen NEJ Älmhultsbostäder har informerat Elmen AB
om att de inte har verkställt beslutet
eftersom de arbetar med frågan på annat
sätt samt att de kommer att meddela sitt
ställningstagande till kommunfullmäktige.

2017/38 Slutrapport från
parlamentariska beredningen-
ärenden relaterade till politisk
organisation med mera
2018/2019-2022

Kommunfullmäktige uppdrar åt presidiet
att åter väcka frågan om kommunens
demokratiarbete.

Kommunfullmäktiges
presidium

NEJ Kommunfullmäktiges presidium äger frågan.

2017/6 Svar på motion (M) om
att avsätta mer pengar för
byggande av nya cykelbanor

Motionen besvaras, men tekniska
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
prioriterad strategi för att få ordning på
cykelvägarna och därefter göra en plan för
detta. Kanske finns det medel att söka hos
Trafikverket och på så vis få hjälp till
investeringarna. Strategin ska vara klar
senast den 31 december 2017.

Tekniska nämnden NEJ Arbetet pågår. Uppgiften har analyserats
och delats i två områden, dels framtagande
av en cykelstrategi som leds av
miljöstrategen och dels framtagande av en
handlingsplan för fortsatt utveckling av
kommunens cykelvägar.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

Kommunchefen får i uppdrag att se över
möjligheterna till förnyat arbetssätt för att
få människor från ekonomiskt bistånd till
självförsörjning. Detta är kopplat till de
medel (5 mkr) som avsätts under
kommunstyrelsen.

Uppdrag till kommunchef
(för ev. vidaredelegation
till berörd/lämplig
förvaltning).

NEJ Socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen arbetar med
frågan.

2018/31 Budget 2019, plan 2020-
2021

Skapa ett fungerande
förvaltningsövergripande
integrationsarbete

Uppdrag till kommunchef
(för ev. vidaredelegation
till berörd/lämplig
förvaltning):

NEJ Uppdraget är utdelat till
integrationssamordnaren. Beskrivning av
integrationssamordnarens arbete är klart.
Policy är under utarbetande.
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2017/61 Utträde ur Sydarkivera Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att verkställa utträde i
enlighet med förbundsordning, eller på
annat sätt i överenskommelse med
kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) att
etablera formell kontakt med Växjö
kommun angående samarbete kring e-
arkiv, samt ta fram konkret förslag på hur
ett sådant samarbete kan utformas.

Kommunstyrelsen NEJ Utträde är begärt, uppsägningstiden är 3 år.
I gemensam arbetsgrupp med Växjö
kommun kring e-arkiv pågår dialog kring
samarbetsformer, finansiering m.m.
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 105 Uppföljning av intern kontroll – redovisning 
av ej verkställa beslut, kommunfullmäktige 2017–
2018
Ärendenummer KS 2017/135

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ej verkställda beslut 2017–

2018.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ej 

verkställda beslut till berörda nämnder och förvaltningar, för svar gällande 
tidplan för verkställande alternativt om beslutet bör avslutas utan åtgärd. Om 
beslutet bör avslutas utan åtgärd ska detta ställningstagande tydligt 
motiveras. 

3. Uppdraget i punkt 2 ska återredovisas till kommunstyrelsens 
senast 2019-08-31.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I samband med uppföljning av intern kontroll 2018-12-04, § 228, gav 
kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast i maj 2019 
redovisa samtliga beslut, fattade av kommunfullmäktige 2017–2018, som ej har 
verkställts. 
En genomgång av samtliga beslut i kommunfullmäktige under åren 2017–2018 
har gjorts. De beslut som innebar uppdrag till kommunstyrelsen eller 
förvaltningarna har skickats till respektive förvaltningschef för redovisning.
Sammanlagt finns 46 beslut som inte är verkställda, eller endast är delvis 
verkställda. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 58

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Sammanställning av ej verkställda beslut daterad 2019-03-15

 Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 228

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår som tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag att återredovisning av uppdraget ska göras senast 2019-08-31.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 106 Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
– uppföljning
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning gällande verkställighet av 

kommunfullmäktiges uppdrag riktade till nämnder, bolag och styrelser 2018.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ej 

verkställda beslut till berörda nämnder och förvaltningar, för svar gällande 
tidplan för verkställande alternativt om beslutet bör avslutas utan åtgärd. Om 
beslutet bör avslutas utan åtgärd ska detta ställningstagande tydligt 
motiveras. 

3. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsens senast 2019-08-31.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I samband med årsredovisning och delårsuppföljning följs kommunfullmäktiges 
uppdrag och mål, som är kopplade till budget 2018, upp. Ekonomiavdelningen 
har sammanställt uppföljning av verkställighet av fullmäktiges övriga beslutade 
uppdrag riktade till nämnder, bolag och styrelser 2018.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019-03-26, § 35

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07

 Kommunledningsförvaltningens sammanställning daterad 2019-03-07

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår som tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag att återredovisning av uppdraget ska göras senast 2019-08-31.
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____

Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomiavdelningen
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 Remiss 
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Havs- och 
vattenmyndigheten 

 Besök och leverans  Telefon 010-698 60 00  Bankgiro 199-6669 
 Gullbergs Strandgata 

15, 
 Fax 010-698 60 00  Organisationsnummer 

Box 11 930   411 04  Göteborg   havochvatten@havochvatten.se  202100-6420 
404 39 Göteborg    www.havochvatten.se   
 

 

Datum Dnr Mottagare 
2019-05-13 2425-18       
Handläggare Direkt 
Jonas Svensson 0106986022 
Vattenförvaltning 
jonas.svensson@havochvatten.se 

 

Remiss - översyn av två av Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter:  
HVMFS 2013:19 om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och 
HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys 
avseende ytvatten enligt 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 

Hantering 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) önskar ta del av era synpunkter på 
förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.  

Förslaget gäller revidering av föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering 
och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och av föreskrifter HVMFS 
2017:20 om kartläggning och analys avseende ytvatten enligt 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660), samt konsekvensutredning av 
förslagen till ändringar i de båda föreskrifterna.  

 
HaV gjorde en översyn av HVMFS 2013:19 under 2018-2019. Översynen har 

gjorts i två steg. Del ett, som genomfördes under 2018, omfattade uppdatering 
av bedömningsgrunder som stöd i vattenmyndigheternas arbete med 
statusklassificering under 2018-2019. Den här remissen utgör del två och 
omfattar en större strategisk översyn av HVMFS 2013:19 som tar hänsyn till de 
ändringar i författningar som trädde i kraft i kraft i januari 2019. Dessa 
författningsändringar påverkar hur myndigheterna ska arbeta för att nå målen 
i vattendirektivet. Berörda myndigheter blir bland annat genom ändringarna 
skyldiga att vid klassificering av och beslut om miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster fullt ut utnyttja det utrymme för KMV och undantag som 
EU-rätten medger (prop. 2017/18:243, s. 148). Översynen hanterar också 
tidigare uppmärksammade brister, oklarheter, struktur och övergripande 
innehåll samt tillämplighet. Vid översynen av HVMFS 2013:19 har det uppstått 
behov av att också göra vissa förtydliganden och tillägg i de föreskrifter som 
reglerar kartläggning och analys av ytvatten, HMVFS 2017:20, vilket ingår i 
översynsarbetet och remissen. 
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Bakgrund och syfte 
Vattendirektivet (2000/60/EG) kompletterat av prioämnesdirektivet 
(2008/105/EG) är genomfört i Sverige genom 5 kap. miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen och dåvarande förordningen med 
länsstyrelseinstruktionen och föreskrifter från relevanta myndigheter. HVMFS 
2013:19 är ett av verktygen för att samordna och styra vattenmyndigheternas 
och länsstyrelsernas arbete med klassificering och normsättning av 
vattenförekomster.  
Statusklassificeringen och normsättningen används även av andra myndigheter 
för att ta ställning till om en åtgärd eller en verksamhet riskerar att försämra en 
vattenförekomsts status på ett otillåtet sätt, eller riskerar att medverka till att 
en miljökvalitetsnorm äventyras.  
Föreskrifterna definierar den statusklassificering och normsättning som ligger 
till grund för arbetet med att åstadkomma en bättre vattenmiljö, det vill säga 
som grund för att ställa krav på åtgärder och anpassningar för en enskild 
vattenförekomst.  
HVMFS 2017:20 är de föreskrifter som reglerar den kartläggning och analys 
som görs inför klassificering och normsättning. I dessa föreskrifter 
kategoriseras de olika vattentyperna, inklusive den typ av ytvattenförekomster 
som benämns som kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV).  

Motivering 
I den praktiska tillämpningen av vattenförvaltningen är det nödvändigt med en 
genomgripande översyn av föreskrifterna för att:  

• Föreskrifterna behöver fånga upp de förändringar som genomförts i 
samband med att nya författningsändringar inom Vattenmiljö 
och Vattenkraft, som trätt i kraft i januari 2019. Föreskrifterna 
behöver också fånga upp de intentioner som lyfts fram i förarbeten 
om att utrymmet för undantag och lägre ställda krav, som EU-rätten 
medger, ska utnyttjas fullt ut (prop. 2017/18:243, s. 148). 
Huvudsakligen avser detta att säkerställa att avvägningarna vid 
förklarande av KMV och beslut om undantag får genomslag i enlighet 
med bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), 
VFF. Nuvarande version av HVMFS 2013:19 omfattar endast 
tillämpning av delar av 4 kap. VFF men inte de delar av 4 kap. VFF 
som till exempel handlar om avvikelser och undantag. Förklarandet 
av KMV är väsentligt för vattenkraften, och finns ytterst kortfattat 
beskrivet i en paragraf i HVMFS 2013:19 och inte alls i HVMFS 
2017:20. Bedömningen av att förklara en ytvattenförekomst görs 
inom det kartläggningsarbete som återfinns i HVMFS 2017:20. Det 
finns därför ett stort behov av förtydliganden i föreskrifterna för att 
underlätta för vattenmyndigheterna att förklara en 
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vattenförekomst som KMV och besluta om mindre stränga krav 
när villkoren i 4 kap. VFF är uppfyllda.  

• Föreskrifterna behöver ställas i relation till nationell plan för 
moderna miljövillkor som ska finnas för att säkerställa en helhetssyn 
med avvägning mellan miljöförbättrande åtgärder och effektiv 
tillgång på vattenkraftsel (11 kap. 28 § miljöbalken). 

• Föreskrifterna saknar idag bestämmelse om hur 
mål/miljökvalitetsnormer hanteras för skyddade områden 
särskilt Natura 2000.  De krav som gäller för skyddade områden och 
som vattenförvaltningen behöver ta hänsyn till, behöver synliggöras i 
HaV:s föreskrifter. 

• Genom den nya lagstiftningen är det tydligt att även ekologisk status 
är bindande genom att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas om 
det finns en risk för otillåten försämring av vattenmiljön eller ett 
äventyrande av normen. Kvalitetsfaktorerna får en tydligare verkan i 
prövning och tillsyn eftersom försämringsförbudet gäller på 
kvalitetsfaktornivå i första hand. Det är därför viktigt att HaV 
tydligare beskriver kvalitetsfaktorerna i föreskrifterna. Bedömningen 
av äventyrande av miljökvalitetsnormen förväntas även ställa högre 
krav på att de underlag som ligger till grund för vilken norm som har 
satts, är följdriktiga och begripliga.  

• Bedömningsgrunderna för ekologisk status har fått ett 
summariskt innehåll för att passa föreskriftsformatet, vilket gjort att 
de inte alltid ansetts vara tillräckligt beskrivande. Samtidigt har de 
varit alltför omfattande för att kunna hanteras på ett bra sätt i 
föreskrifter. Eftersom föreskrifterna är bindande och innehåller 
rättsregler, innebär ändringar av föreskrifter särskilda krav på 
rättssäkerhet och en tidskrävande revideringsprocess. Det är också 
ett problem att ändringar ofta behöver göras i både föreskrifter och 
vägledningar. 

• Det finns behov av att tydliggöra systematiken i det arbete som 
följer av VFF. Framför allt för vad de olika arbetsmomenten 
kartläggning och analys, statusklassificering och fastställande av 
kvalitetskrav, innehåller och hur arbetsmomenten förhåller sig till 
varandra.  

• Det finns oklarheter i föreskrifterna bland annat kring 
tillämpningen av rimlighets- och osäkerhetsbedömning 
samt expertbedömning vilket får konsekvenser i den 
sammanvägda klassificeringen av ekologisk status. 

 
Det övergripande syftet med översynen är att skapa tydliga, pedagogiska och 
väl förankrade föreskrifter för vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras 
arbete med klassificering och normsättning. I det uppdraget behöver 
föreskrifterna vara uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och ge 
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förutsättningar för en likartad och rättssäker tillämpning i hela landet. 
Föreskrifterna också kunna användas av tillsynsmyndigheter, domstolar, 
verksamhetsutövare, konsulter med flera i enskilda prövningar.  

Det ingår ingen vetenskaplig översyn av de enskilda bedömningsgrunderna 
som de är preciserade i bilagorna 1-6 i HVMFS 2013:19. De klassgränser för 
bedömningsgrunder som Sverige har är interkalibrerade eller harmoniserade 
inom EU och bygger på tillgängligt vetenskapligt underlag. Nya 
bedömningsgrunder skulle kräva en mångårig process med osäker utgång. Vi 
bedömer att identifierade brister och nationella olikheter i bedömningar främst 
är kopplade till hur bedömningsgrunderna tillämpas och inte hur de är 
utformade. HaV är medveten om de omständigheter som finns kring bristen på 
biologiska bedömningsgrunder som är känsliga för fysisk påverkan 
(hydromorfologi). Myndigheten har därför för avsikt att ta initiativ till och 
fokusera på utveckling av sådana bedömningsgrunder med målet att år 2021 ha 
sådana bedömningsgrunder på plats för tillämpning. 

Arbetsprocessen 
Förslaget till reviderade bestämmelser i HVMFS 2013:19 samt 2017:20 bygger 
på en intern beredning på HaV utifrån, ändringarna i författningar från januari 
2019, interna och externa underlag, synpunkter från tidigare remisser, 
utredningar, analyser och rapporter från myndigheter, kommuner, konsulter 
och branschrepresentanter.  

Inför förslag till ändringar av enskilda bestämmelser har HaV hållit hearings 
i en referensgrupp med Sveriges geologiska undersökning (SGU), länsstyrelser 
och vattenmyndigheter.  
I enskilda sakfrågor har synpunkter hämtats in från ledningsstaben på HaV, 
Statens geotekniska institut (SGI) samt branschrepresentanter. Dialogmöten 
hölls den 18, 19, 27 och 28 mars med vattenmyndigheterna, länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och Riksantikvariatämbetet samt 
vattenkraftsägare, branschorganisationer, miljö-, kulturmiljö- och 
markägarorganisationer. Vid dessa tillfällen presenterades ändringsförslagen 
övergripande, och synpunkter hämtades in. 

Bemyndigande 
Havs- och vattenmyndigheten föreskriver om klassificering och 
miljökvalitetsnormer samt om kartläggning och analys med stöd av 3 kap. 4 §, 
4 kap. 8 § och 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  
  
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

 
Remissvar önskas så snart som möjligt, men ska ha kommit in till Havs- och 
vattenmyndigheten senast den 30 augusti 2019. 
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För att underlätta både inlämnande och hantering av synpunkter på 
remissen ber vi att ni fyller i bifogad svarsmall i Excel-format. Filen med svaren 
skickas med e-post till vattenforvaltning@havochvatten.se Namnge filen så att 
avsändare framgår samt skriv diarienummer (2425-18) i e-postens ämnesrad. 

 
Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Mats Svensson efter 

föredragning av utredaren Jonas Svensson. I den slutliga handläggningen av 
ärendet har även deltagit verksjuristen Ramona Liveland samt utredarna 
Katarina Vartia och Johanna Andreasson. 

 
 
 
Mats Svensson 
 
     

Jonas Svensson 
 

Bilagor: 
Remissversion av HVMFS 2013:19 
Remissversion av HVMFS 2017:20 
Konsekvensutredning 
Svarsformulär 
Sändlista 
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Havs- och vattenmyndighetens förslag till 
ändringar i föreskrifterna  

Kraftigt modifierade vatten  
HaV föreslår att bestämmelser som rör förklarande och normsättning av 
kraftigt modifierade vatten (KMV) utvecklas i betydande grad, dels i HMVFS 
2013:19 men också HMVFS 2017:20. I bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen (VFF 2004:660), tydliggörs att 
vattenmyndigheten ska förklara KMV om villkoren för detta är uppfyllda. 

Det ska-krav som framgår i överordnad författning och intentionerna i 
förarbetena får genomslag i myndighetens föreskrifter.  

HaV utvecklar bestämmelserna och preciserar villkoren för KMV och 
undantag för att underlätta för vattenmyndigheterna att utreda och förklara 
KMV, fastställa normer innefattande undantag.  

De bestämmelser som läggs till i föreskrifterna grundar sig på HaV:s 
vägledande dokument som i sin tur grundar sig på EU:s gemensamma tolkning 
av artikel 2.9, 4.3, 4.4 och 4.5 i vattendirektivet, som motsvarar 4 kap. 3, 9-10 
§§ VFF. HaV:s vägledande dokument är juridiskt granskade, remitterade och 
formellt beslutade. Ändringarna grundar sig även på de rekommendationer 
Sverige fått när det gäller förklarande av KMV och beslut av undantag, där EU-
kommissionen anser att Sverige inte har motiverat sina ställningstaganden 
tillräckligt när det gäller förklarande av KMV och beslut om undantag.  

Förslagen till ändringar i föreskrifterna HVMFS 2017:20 respektive HVMFS 
2013:19, beskriver den arbetsgång som HaV anser bör tillämpas när en 
vattenförekomst förklaras som KMV. Arbetsgången säkerställer att intentionen 
i förarbetena till den nya lagstiftningen fullföljs. Genom bestämmelserna i 
HMVFS 2017:20 görs en bedömning av vilka vattenförekomster som kan 
förklaras som kraftigt modifierade, vilket är en del av arbetet med kartläggning 
och analys. Bestämmelserna i HVMFS 2013:19 beskriver hur 
miljökvalitetsnormen, inklusive undantag, fastställs för dessa vatten. Den 
föreslagna arbetsgången överensstämmer med nationell vägledning kring KMV 
och undantag, samt med flertalet CIS-vägledningar, exempelvis beslutade EU-
guidance nummer 4, 20, och 35 samt bilagan till nummer 4 om att definiera 
och bedöma ekologisk potential.  

Nya bestämmelser kring undantag  
Bestämmelse kring undantag läggs till HVMFS 2013:19 genom 4 kap. §§ 7-11, 
liksom villkor för sättande av undantag. Vattenmyndigheten ska besluta om 
undantag om villkoren är uppfyllda. 
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I det nya 4 kap. i bestämmelserna görs det tydligt att vattenmyndigheten ska 
motivera och presentera bedömningarna med bland annat uppgifter om den 
betydande påverkan som identifierats enligt 8 § HVMFS 2017:20, samt vilken 
eller vilka kvalitetsfaktor som inte uppnår god status eller potential och som 
därigenom motiverar undantaget. 

Genom att lyfta fram kvalitetsfaktorerna i redovisningen ökas transparensen 
för de avvägningar som behöver göras i prövningar i relation till 
försämringsförbudet. 

Tydligare dokumentationskrav för delmomenten i 
vattenförvaltningen  
Tydligare krav på vattenmyndighetens dokumentation eller att göra data 
tillgänglig som rör resultat och bedömningar av betydande påverkan, 
klassificering, expertbedömning samt ställningstagande kring ändring av 
klassificering eller miljökvalitetsnormer föreslås i nya och reviderade 
paragrafer i HVMFS 2017:20 och HVMFS 2013:19.  

Syftet med de tydligare kraven är att öka transparensen i 
vattenmyndighetens överväganden, lyfta fram kvalitetsfaktorerna samt 
underlätta rapportering till EU.  

Det finns ett sammantaget behov av att öka transparensen och 
dokumentationen som ligger till grund för de bedömningar som görs, inte 
minst när det gäller förklarande av KMV och utpekande av undantag. Det finns 
även behov av att redovisa koppling till innehållet och prioriteringsordningen i 
den nationella planen (se prop. 2017/18:243, s. 85). 

Delar av bedömningsgrunder flyttas från föreskrifterna till 
vägledning 
HaV föreslår att praktiska beskrivningar, formler för beräkningar, artlistor mm 
avseende biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 
bedömningsgrunder som idag ligger i bilagorna 1-5 i HVMFS 2013:19 flyttas 
över till vägledningar i mindre rigid form. Metodhänvisning, gränsvärden, 
avsnitt som berör särskilda förorenande ämnen samt hur parametrar 
sammanvägs till kvalitetsfaktorer behålls i föreskriftsform. Bilaga 6, som berör 
kemisk ytvattenstatus, ligger kvar i föreskriftsform (förutom mindre 
förtydliganden avseende vilka ämnen som är prioriterade ämnen respektive 
prioriterade farliga ämnen).  

Syftet med ändringarna är att ge fördelar och flexibilitet i möjligheterna att 
revidera bedömningsgrunderna men också att skapa utrymme i vägledningarna 
att utveckla förklarande och pedagogisk text för tillämpningen, utan att behöva 
ta ställning till föreskriftstext eller andra vägledningar med överlappande 
information. Även om föreskrifterna riktar sig specifikt till vattenmyndigheten 
och länsstyrelserna, ökar fokus på föreskrifternas praktiska tillämpning 
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eftersom de i högre grad kommer att behöva användas av tillsynsmyndigheter, 
domstolar, verksamhetsutövare, konsulter med flera i enskilda prövningar. 

HaV kommer att komplettera med fler beskrivande vägledningar, bland 
annat för fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska bedömningsgrunder för 
ytvatten. 

Tydligare koppling av föreskrifterna till mål och normer som 
följer av områdesskydd 
I de reviderade föreskrifter tillkommer nya paragrafer om hur 
miljökvalitetsnormer ska fastställas i skyddade områden. Paragraferna 
tydliggör att vattenmyndigheterna ska ta hänsyn till de mål som följer av 
respektive områdesskydds bestämmelser, i normsättningen enligt 
vattenförvaltningsförordningen och HaV:s föreskrifter.   

Syftet med tilläggen är främst att befästa och göra kopplingen tydlig mellan 
miljökvalitetsnormer för ytvatten och eventuella andra skydd och 
bestämmelser i en vattenförekomst som ingår i register över skyddade 
områden.  

Den är också ett svar på EU-kommissionens rekommendation om att Sverige 
bör redovisa hur man hanterat kvalitetskrav och undantag i skyddade 
områden. 

Tydligare koppling mellan föreskrifterna och den nationella 
planen 
HaV föreslår införande av upplysningsparagrafer i HVMFS 2017:20 och 
HVMFS 2013:19 som förklarar relationen mellan moment om kartläggning, 
klassificering respektive normsättning och bestämmelser om den nationella 
planen. 

Eftersom föreskrifterna föreslås träda i kraft i anslutning till att den 
nationella planen blir gällande bidrar de då till att underlätta eventuell översyn 
av klassificering, förklarande av KMV och utpekande av undantag vid behov i 
samband med genomförande av den nationella planen. 

 

Förtydliganden kring expert-, rimlighets-, osäkerhets- och 
tillförlitlighetsbedömning  

I de reviderade föreskrifterna finns utvecklade beskrivningar i 2 kap. 13-14 
§§ om expertbedömning, 15 § om rimlighetsbedömning och 
osäkerhetsbedömning samt 16 § om tillförlitlighetsbedömning. Expert-, 
rimlighets-, osäkerhets- och tillförlitlighetsbedömning har betydelse dels för 
hur klassificeringen ska genomföras vid bland annat osäkra underlag, dels hur 
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vederhäftig den färdiga klassificeringen är, i relation till den påverkan som 
vattenförekomsten befinner sig under.  

Tillförlitlighetsbedömning får en egen bestämmelse. I de reviderade 
föreskrifterna ändras också ordningen på bestämmelserna för att bättre 
stämma överens med hur arbetsprocessen med klassificering genomförs. 
Behovet av dokumentation förtydligas under respektive bestämmelse. 

Syftet med ändringarna är att underlätta för vattenmyndigheterna vid 
klassificering men även att, genom tydligare dokumentation, öka 
transparensen i de överväganden som görs när data saknas eller är bristfällig. 
Det leder också till att rapporteringen till EU underlättas. 

Övriga förtydliganden och mindre justeringar av 
föreskrifterna  

Förslaget till revidering av föreskrifterna innehåller utvecklade paragrafer 
kring klassificeringen av status som utgör förtydligande av arbetsgången. Det 
bidrar till en ökad helhetssyn när det gäller statusklassificering, jämfört med 
tidigare formuleringar i HMVFS 2013:19.  

I 2 kap. 5 och 7 §§ föreslås till exempel att när betydande påverkan har 
identifierats enligt 8 § HVMFS 2017:20, ska den eller de kvalitetsfaktorer 
användas i sammanvägningen av ekologisk status eller potential, som är mest 
relevanta för att följa konsekvensen av aktuell miljöpåverkan. 

Paragraferna 2 kap. 10-12 §§ i HMVFS 2013:19 om  justering av 
referensvärden och klassgränser på grund av naturliga förhållanden för sura, 
näringsrika och hydromorfologiska förhållanden överförs till bilagor. Detta 
innebär inte någon ändring i sak. 
 

Förtydligandet motverkar risken att klassificeringen utgår från det samlade 
resultatet av miljöövervakningsdata per vattenförekomst, för att därefter och 
utifrån resultatet av klassificeringen, bedöma graden av påverkan. Det har 
hittills inneburit ett fokus på själva klassificeringen och i högre grad styrt 
åtgärdsprogram mot att förbättra den enskilda kvalitetsfaktorn eller 
parametern, istället för att åtgärda själva påverkanstrycket. 
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ÄLMHULTS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-04-05 24  
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    
    
    

 

 § 81 Dnr 2016/14 102 
 

Val av ombud vid bolagsstämma med Elmen AB 
 
Sammanfattning 
 
Ombud utses att representera Älmhults kommun vid ordinarie 
bolagsstämma med Elmen AB från och med 2016 till och med 2019. 
 
Beslutsunderlag  
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 79 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
- Lars Ingvert (S) med Gusten Mårtensson (C) som ersättare utses 
att representera Älmhults kommun vid bolagsstämma med Elmen AB 
för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2016 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2019. 
 
_____  
 
 
Beslutet skickas till: 
Lars Ingvert 
Gusten Mårtensson 
Kommunledningsförvaltningens kanslienhet 
Kommunledningsförvaltningens personalenhet 
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-21 Sidnummer, beslut 1(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 58 Blåsippan exploateringsavtal
Ärendenummer TN 2019/7

Tekniska nämndens beslut
 Att ge Tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna 

Exploateringsavtalet enligt följande:
Anläggandet av allmän plats inom planområdet regleras genom en 
gatukostnadsersättning som behandlas samtidigt som detaljplanen.
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av 
allmän plats. 
Exploatören ska till Kommunen erlägga ett bidrag för anläggande av allmän 
plats utanför planområdet.
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande utanför 
planområdet av:

 Förlängningen av gång- och cykelväg utmed Tulpanvägen (som finns 
med i gatukostnadsersättningen). Säkerhetsåtgärder för cykelöverfarten 
på Tulpanvägen över till cykelväg mot tunneln.

 Ändrat utförande av korsningen Bäckgatan/Vallgatan.
 Ändrad gestaltning (utsmyckning, belysning etc) av gång- och cykelväg, 

inklusive tunneln under Rv 120, mellan Tulpanvägen och Arnolds park.
 Trädplantering på andra sidan Rv120 (utmed kyrkogården) 6 antal 

björkar med en stamstorlek om minst 15 cm.
 2 st chikaner på Sunnerbogatan
 Eventuell flytt av övergångställe på Bäckgatan eller ökade 

personsäkerhetsåtgärder vid befintligt övergångställe.
 Erforderlig linjemålning på RV 120 ingår.

Kostnaden för åtgärderna enligt ovan är beräknade till fyra miljoner 
kronor. För dessa åtgärder bidrar Exploatören med en summa om två 
miljoner kronor. Kommunen står för resterande överskjutande del.

Alternativ till ställd säkerhet:

Alternativ 1:
Kostnaden för exploateringsavtalet, två miljoner kronor, skall finnas på 
kommunens bankgirokonto 5720-0073, senast fredagen innan ärendet tas 

TN 2019/7
2019.48

2019-05-29
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-21 Sidnummer, beslut 2(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

upp på Kommunfullmäktiges sammanträde. Finns inte pengarna på 
bankgirokontot så utgår ärendet från sammanträdets dagordning.

Alternativ 2:
Moderbolagsborgen ska gälla, se näst sista sidan.
Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete 
utanför planlagt område, inom 6 månader efter att detaljplanen vinner 
laga kraft.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel 
detaljplan som håller över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av 
kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika 
kontorsdelar för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger 
en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning upp till 500 arbetstillfällen 
och möjlighet att bygga parkeringshus. 
Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en säkrare trafiksituation runt 
fastigheten med en ny anslutning, nordväst om fastigheten, till väg 120 för att 
klara tillgängligheten och öka trafiksäkerheten i samband med expansionen inom 
Ikeas fastighet.
I samband med ändring av detaljplanen behöver exploateringsavtal upprättas för 
de genomförandefrågor utanför planområdet och de som inte ingår i 
gatukostnadsutredningen, som exploatören ska bekosta.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13

 Kontraktsförslag daterat 2019-05-07

 Underlag Markering av ytor som ingår i Exploateringsavtalet 2019-05-14

_____

292



Sammanträdesprotokoll

2019-05-21 Sidnummer, beslut 3(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

293


	Kallelse förstasida
	Uppföljning av antal som väntar på plats i särskilt boende
	Väntar plats särskilt boende
	Ej verkställda beslut
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan om medel för boendeplatser på Nicklagården-socialnämnden 
	Beslut KSAU 2019-08-06
Ansökan om medel för boendeplatser på Nicklagården
	Komplettering av Utredning av tillfälliga platser för äldreboende eller korttidsboende
	Utredning om tillfälliga platser för äldreboende eller korttidsboende
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Utredning av tillfälliga platser för äldreboende eller korttidsboende
	Sida 1
	Sida 2

	Uppdrag gällande boendeplatser
	Sida 1
	Sida 2

	SN § 53 äskande avdelning Nicklagården
	Bilaga SN § 53
	SN § 74 Uppdrag boendeplatser
	Sida 1
	Sida 2


	Taxa för tobakstillstånd m.m. -revidering
	Beslut KSAU 2019-08-06
Taxa för tobakstillstånd m.m. -revidering
	Revidering av taxa för försäljning av tobak m.m. 
	Sida 1
	Sida 2

	§ 38 Tobakstillstånd
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag- Reviderad Taxa läkemedel  folköl  tobakslagen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Detaljplan Hvita Korset 7 med flera
	Tjänsteskrivelse för antagande av detaljplan för Vita Korset 7 m.fl., Norregård, Älmhult, Älmhults kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Dagvattenutredning Tyrens
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Gestaltningsprinciper för allmän platsmark
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Granskningsutlåtande
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11

	Planbeskrivning Vita Korset 7
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32

	Plankarta Vita korset
	Samrådsredogörelse Vita Korset
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	Trafikbullerutredning Vita Korset
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Planbesked Froafälle 3:2
	Beslut KSAU 2019-08-06
Planbesked Froafälle 3:2
	Planbesked för Froafälle 3:2
	Sida 1
	Sida 2

	Plan-PM Froafälle 3:2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Förfrågan från Linnés Råshult om tillfälligt lån och bidrag
	Beslut KSAU 2019-08-06
Förfrågan från Linnés Råshult om tillfälligt lån och bidrag
	Sida 1
	Sida 2

	Förfrågan om tillfälligt lån och bidrag
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Ansökan om bidrag för ny entré och toalett
	KS 2011-08-16, § 162
	KS 2011-11-08, §§ 244-245
	Sida 1
	Sida 2

	KF 2011-09-05, § 98

	Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020
	Beslut KSAU 2019-08-06
Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Redovisning partistöd 2018
	Sida 1
	Sida 2

	Redovisning partistöd 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Redovisning partistöd 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Redovisning partistöd 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Redovisning partistöd Liberalerna (revisionsberättelse och granskningsrapport)
	Sida 1
	Sida 2

	Redovisning partistöd Moderaterna 2018
	Redovisning Kristdemokraterna

	Svar på motion (S) om kartläggning av hur vi mår i Älmhult 
	Beslut KSAU 2019-08-06
Motion om kartläggning av hur vi mår i Älmhult  - Mattias Lindqvist (S) - yttrande
	Motion (S) om kartläggning av hur vi mår i Älmhult – yttrande
	Sida 1
	Sida 2

	Kartläggning av hur vi mår i Älmhult (S)

	Svar på motion (C) om att införa utmärkelsen "Årets arbetsplats" i Älmhults kommun
	Beslut KSPU 2019-05-27
Motion om att införa utmärkelsen "Årets arbetsplats" i Älmhults kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Svar på motion om årets arbetsplats 
	Sida 1
	Sida 2

	§ 177 remitterar motionerna till  till ks-beredning
	Motion 

	Svar på motion (S) om att starta en fritidsbank i Älmhults kommun
	Beslut KSAU 2019-08-06
Svar på motion (S) om att starta en fritidsbank i Älmhults kommun
	§ 40 KoF motion om att starta fritidsbank.
	Sida 1
	Sida 2

	Fritidsbank i Älmhults kommun
	§ 33 remittering till KS
Tas på ärendeberedning för remittering.


	Svar på motion (M) om att utreda möjlighet att förvärva och driva Folkets hus som Medborgarhus
	Beslut KSAU 2019-08-06
Svar på motion (M) om att utreda möjlighet att förvärva och driva Folkets hus som Medborgarhus
	Yttrande över förslag att Älmhults kommun undersöker möjligheterna att förvärva Folkets hus
	Sida 1
	Sida 2

	Motion
	Remiss till utvecklingsenheten

	Förändring i budget 2019
	Beslut KSAU 2019-08-06
Förändring i budget 2019
	Förändring i budget 2019

	Integrerad årsredovisning
	Beslut KSAU 2019-08-06
Integrerad årsredovisning
	Integrerad årsredovisning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	§ 75 Förslag till KF samt uppdrag till KLF 
	Sida 1
	Sida 2


	Årsredovisning Sydarkivera 2018
	Beslut KSAU 2019-05-21
Årsredovisning Sydarkivera 2018
	Sida 1
	Sida 2

	Rapport 2018_3
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Årsredovisning 2018 Sydarkivera
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om årsredovisning för 2018
	Revisionsberättelse 2018
	Årsredovisning 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41


	Redovisning av ej verkställda beslut 2017-2018
	Beslut KSAU 2019-08-06
Redovisning av ej verkställda beslut 2017-2018
	Sida 1
	Sida 2

	Redovisning av ej verkställda beslut 2017–2018
	Sida 1
	Sida 2

	Sammanställning av ej verktällda uppdrag 2017-2018 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	§ 105 Godkänner redovisningen och uppdrar KLF att delegera berörda nämnder uppdrag för återredovisning 190831
	Sida 1
	Sida 2

	§ 106 Godkänner redovisningen och uppdrar KLF att delegera berörda nämnder för återredovisning 190831
	Sida 1
	Sida 2


	Översyn av två av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter - remiss
	Yttrande
	Sida 1
	Sida 2

	Remiss angående ändring av föreskrifter
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Val av kommunens ombud och ersättare Elmen AB
	Kommunens ombud Elmen AB 2016-2019-kopia

	Meddelanden
	TN 2019-05-21 § 58 Blåsippan exploateringsavtal
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3



