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Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Gusten
Mårtensson ( C ) angående samarbeten mellan nämnderna
Under årets tre första månader rapporterades att antalet barn som bor i familjer
som tar emot ekonomiskt bistånd ökade avsevärt i Älmhults kommun, från cirka
250 till cirka 300.
Siffrorna är oroväckande – sannolikheten att själv bli beroende av ekonomiskt
bistånd är större om du växer upp i en familj där det är en del av inkomsten.
Forskning visar också att ohälsan bland barn som lever i familjer som tar emot
ekonomiskt bistånd är högra än hos de som inte gör det. (Källa: Hellre rik och frisk –
om familjebakgrund och barns hälsa, 2014, Mörk, Sjögren och Svaleryd).
Vi socialdemokrater menar att kommunen måste arbeta förebyggande på många
plan för att vara möjliggörare till att människor ska arbeta istället för att behöva
ekonomiskt bistånd. Både kommunen och de lokala företagen har en brist på
kompetent arbetskraft – fler behöver jobba.
Under de senaste åren har kommunen jobbat med att förvaltningar och nämnder
ska jobba mer övergripande och på så sätt verka förebyggande med tex behovet av
ekonomiskt bistånd. Extratjänster, KIR och industrisvenska är några lyckade
projekt som under de senaste åren arbetats med i kommunen.
Med anledning av detta undrar jag:
Vilka åtgärder har du hittills gjort för att arbeta nämndsövergripande och för att se
till hela koncernens verksamhet?
Hur tänker du utifrån din roll som ordförande i utbildningsnämnden agera för att
minska antalet personer som går på ekonomiskt bistånd?

Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
2019-06-12
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Svar på interpellation från Eva Ballovarre (S) om samarbeten mellan
nämnderna
I en interpellation daterad 2019-06-12 ställer Eva Ballovarre två frågor om samarbete mellan
nämnderna och om vad jag som nämndsordförande kan göra för att minska antalet personer som går
på ekonomiskt bistånd. Inledningsvis vill jag nämna att jag delar Eva Ballovares oro om ett ökat antal
barn i familjer som går på ekonomiskt bistånd, en utveckling vi får följa noggrant framöver. Det är
också min mening, precis som interpellatörens, att fler behöver jobba – i hela samhället.
Det är två relativt komplexa frågor som ställts i interpellationen, jag ger korta svar på frågorna efter
respektive fråga som är markerad med fet stil.
1 Vilka åtgärder har du hittills gjort för att arbeta nämndsövergripande och för att se till hela
koncernens verksamhet?
Samarbete är en viktig faktor för att kommunen ska arbeta effektivt och med människan/individen i
centrum, inte organisationen i centrum. Enligt vårt nya styrsystem som är beslutat ska vi som
organisation arbeta mer processinriktat, något som jag tror kommer att gynna det
nämndsövergripande samarbetet. Detta arbetssätt hoppas jag kommer att bli en förbättring när det
väl är implementerat och processerna är tydliggjorda.
På nämndsnivå har vi inlett samarbete med framför allt socialnämnden där vi under hösten har
planerat delvis gemensamma nämndsmöten, en viktig faktor i att lära känna varandras verksamhet
och ”tänk” samt att ha samma information att utgå ifrån. Vi har inom Alliansen också haft
gruppträffar mellan dessa båda nämnder. Arbetet med ”Barnens bästa gäller i Kronobergs län” är i
sin linda och kommer succesivt att påverka våra verksamheter mer och mer och kräva tätare
samarbete men redan idag har förvaltningarna haft träffar rörande detta, något som jag som
ordförande uppmuntrar.
Ytterligare samarbeten mellan utbildningsnämnden och andra nämnder har initierats bl.a. i de
diskussioner som hållits kring volymanpassningar av vår verksamhet 2019-2020, exempelvis vad
gäller tätare samarbeten mellan folkbibliotek och skolbibliotek (utbildningsnämnd-kultur- och
fritidsnämnd) samt vaktmästartjänster (utbildningsnämnd-socialnämnd-teknisk nämnd). Detta är
möjligheter som vi kommer att arbeta vidare med.
2 Hur tänker du utifrån din roll som ordförande i utbildningsnämnden agera för att minska antalet
personer som går på ekonomiskt bistånd?
Det finns många olika sätt att underlätta för fler att gå från bistånd till jobb. En av de allra viktigaste
faktorerna utifrån ett något vidare arbetsmarknadsperspektiv som jag ser är att det måste vara
enkelt och billigt för företagen att anställa, speciellt de människor som står längre ifrån
arbetsmarknaden. En annan del är att kunna ställa högre krav på deltagande i språkutbildning,
praktik och arbetsträna för de som får bistånd. Då frågan i interpellationen går till mig som
ordförande i utbildningsnämnden får jag ha ett lite snävare perspektiv då jag besvarar den.
Utbildningsnämndens fokus kommer att ligga på att utbildning ska leda till ett jobb och på så vis i
första skedet undvika att man hamnar i biståndsberoende. Framför allt handlar det om att synliggöra
hur viktigt det är med en färdigställd gymnasieutbildning. I detta arbete har studie- och
yrkesvägledare en nyckelroll men hela vår verksamhet har ett gemensamt ansvar att försöka skapa
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en kultur som uppmuntrar till studier. Enligt Arbetsförmedlingen är detta en av de viktigaste
faktorerna för att få ett jobb (https://arbetsformedlingen.se/omoss/press/pressmeddelanden?id=8C8B2B5372A7D698). Haganässkolans gymnasieutbildning har flera
program som visar historiskt goda resultat vad gäller andelen elever som har jobb/sysselsättning
efter färdigställd utbildning, här kommer fokus vara att hålla uppe detta relativt goda resultat.
För att öka förståelsen för vad en färdigställd utbildning betyder behöver vi jobba på flera olika sätt.
Det är viktigt att elever får ”mogna i rätt takt”. Kanske är svaret inte alltid att gå vidare till
gymnasieutbildning från åk 9 så fort som möjligt utan at vi kan uppmuntra fler till att gå ett extra år i
grundskolan för att på så sätt ha större chans att klara en gymnasieutbildning när man kommer dit.
Jag känner mig också tvungen att i mitt svar återkomma till min inledande punkt om att det är
företagen som skapar jobb, finns det goda förutsättningar och det är billigt och enkelt att anställa så
kommer fler personer att ta sig ur ett biståndsberoende. Mycket av dessa villkor styrs nationellt men
lokalt i Älmhults kommun har vi initierat samarbetsmöten med bl.a. Växande Älmhult under första
halvåret 2019 för att hitta möjliga vägar in för fler människor till våra lokala företag. Det handlar om
att få en gemensam syn på hur ett gemensamt arbete ska fungera, hur vi ska samarbeta kring
framför allt prao, kompetensutveckling och anpassad språkutbildning.
Jag vill också passa på att lyfta fram en annan viktig faktor som underlättar för kvinnor, och därmed
också barn och hela familjer, som ska ta sig ut ur ett bidragsberoende. Efter en motion från Elizabeth
Peltola (C) har Älmhults kommun numera beslutat att försörjningsstöd alltid skall betalas ut till båda
parter i ett förhållande om båda ansökt om försörjningsstöd. Detta är en viktig förändring, inte minst
för att kvinnorna i dessa förhållanden ska ha sin egen ekonomi och stå på egna ben.

Gusten Mårtensson (C)
Ordförande i utbildningsnämnden i Älmhults kommun
2019-06-19
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Svar på Interpellation 15 maj ställd till ordförande i socialnämnden.

Med anledning av den uppenbara svårigheten att rekrytera till exempel
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor önskar
jag svar på följande frågor:
- Vilka insatser gör du för att underlätta rekryteringen inom
socialnämndens ansvarsområde?
Socialförvaltningen har producerat ett antal filmer som används i
rekryteringssyfte och för att locka nya medarbetare till verksamheten samt
marknadsföring. Filmerna visar våra stolta medarbetare och är ca 1 minut och
beskriver deras arbete, kollegiala stöd och trivsel. Filmerna har visats i olika
offentliga miljöer. Socialförvaltningen har varit ute på rekryteringsmässor och
synts på sociala medier. Det har senaste åren satsats på löneökningar för
sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, socialsekreterare och i år även på
fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Det har skapats en medvetenhet bland medarbetarna gällande att ta hand om
studenter, elever och flera har rekryterats efter sin praktik hos oss. Samarbete
både med universitet och gymnasiet prioriteras.
Viktigt med ett positivt arbetsklimat för att skapa en attraktiv arbetsplats.
- Vilka områden anser du behöver prioriteras för att Älmhults kommun
ska vara en attraktiv arbetsgivare?
Personalfrämjande aktiviteter och utbildningar. Främja samarbete mellan olika
yrkeskategorier och förvaltningar. Arbeta mer förvaltningsöverskridande.
- Vilka blir konsekvenserna för Älmhultsborna när det saknas personal
inom socialförvaltningen och hur arbetar du för att förebygga/möta
dessa?
Kan bli fördröjd handläggningstid. Fördröjt hembesök. Viktigt att personalen är
medveten om vilken prioriteringsordning som gäller.
Uteblivit stöd för den enskilde.

Älmhult 31 maj 2019
Marie Rosenqvist ordf Socialnämnden
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Förebygg skador orsakade av vildsvin
Vildsvinens jakt på mat orsakar stora skador för lantbruket då de förstör
markerna. Dessa måste återställas och medför stora kostnader och
merarbete. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har räknat på vad
vildsvinen kostar endast lantbrukarna årligen och en siffra som nämns är
600 miljoner kronor.
LRF har kallat till krismöten och framfört förslag på åtgärder. Till
exempel skottpengar på vildsvin, skyddsjakt, vildsvinsfällor och att
servera vildsvinskött i offentliga kök.
En del av förslagen skulle kunna skötas på kommunal nivå och med
anledning av detta yrkar jag:
-

Att förbjuda utfodring av vildsvin på kommunal mark.
Att se över möjligheterna till kommunal skyddsjakt.
Att utreda möjligheten att kommunen köper in en vildsvinsfälla.
Att utreda möjligheten att tillaga och servera viltkött i kommunens
kök.

Monica Haider
Socialdemokraterna
2019-06-10
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Planering för busskurer
Det finns en politisk vilja att minska klimatpåverkan genom ökat resande med
kollektivtrafik. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger till största delen på regionerna,
men när det gäller busskurer så är det kommunens ansvar och det ligger idag på
kommunledningsförvaltningen.
Många av kommunens busskurer är i dåligt skick och behöver bytas ut, exempelvis
i Eneryda. Detta medför en investeringskostnad vid nyanläggning och sedan även
en underhållskostnad. Det finns vissa medel att söka hos regionen för
investeringskostnaden, men den största delen ligger på kommunerna.
Med jämna mellanrum hör bussresenärer av sig och informerar om det dåliga
skicket på kommunens busskurer.
Med anledning av detta yrkar jag:
- Att ta fram en långsiktig underhållsplan för befintliga busskurer.
- Att utvärdera dagens placering av busskurer för eventuell förändring.
- Att överlåta ansvaret för kommunens busskurer till tekniska förvaltningen.

Monica Haider
Socialdemokraterna
2019-06-10
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Samverka för sysselsättning
Under årets tre första månader rapporterades att antalet barn som bor i familjer som tar emot
ekonomiskt bistånd ökade avsevärt i Älmhults kommun.
Socialstyrelsen menar i sin rapport ”Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av
ekonomiskt bistånd” från 2015 att en uppväxt i ekonomisk utsatthet får fler än bara materiella
konsekvenser. Både socialt utanförskap, svagare skolprestation, ökad risk för missbruk och
kriminalitet i vuxen ålder. Barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt bistånd har svårare
att själva etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna och löper högre risk att själva behöva
bistånd för att klara sin försörjning. Socialstyrelsen menar att en känd faktor för att ta sig ur
fattigdom är utbildning, men forskning visar att barn från familjer som är ekonomiskt utsatta har
benägenhet att hoppa av gymnasiet för att istället jobba.
Under de senaste åren har projektet Kompetens i Realtid (KIR) löpt på i kommunen och visat
goda resultat. Syftet med projektet var att stärka kompetensen för målgruppen (nyanlända), men
också att öka självkänslan. Detta i leder i sin tur till att människor kommer in på
arbetsmarknaden. Projektet löpte ut i början av året, samtidigt får vi veta att arbetsförmedlingen
gör en stor omorganisation som kommer att ställa högre krav på arbetssökanden.
Älmhults kommun måste arbeta förebyggande på många plan för att vara möjliggörare för att
människor ska arbeta istället för att behöva ekonomiskt bistånd och för att företagen i
kommunen ska hitta arbetskraft.
Vi tror att det är viktigt att vi har en god samverkan med de aktörer som arbetar med att få
människor i sysselsättning och att vi har tydliga mål och fokuserar på väsentliga områden.
Älmhults kommun behöver ett sammanhållet arbete med fokus på att undvika att individer
behöver ekonomiskt bistånd och då riskerar att leva i utanförskap.

Med anledning av detta yrkar vi:


Att kommunen skapar en arbetsmarknadsenhet med målet att fler kommuninvånare ska
bli självförsörjande via jobb, utbildning eller annan åtgärd.

Stefan Jönsson och Lars Ingvert
Socialdemokraterna
2019-06-17
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 120 Detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. (tidigare
Blåsippan 4 m.fl.) i Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/115

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Blåsippan 1 m.fl., Älmhult,
Älmhults kommun enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar om gatukostnadsersättning enligt 6 kap 24 §
plan- och bygglagen.
3. Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen enligt 6 kap 24-38 §§
plan- och bygglagen.
4. Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i uppdrag, att i ett beslut
om bygglov, bestämma att:
o ”Byggnadsarbeten inom kvartersmark inte får påbörjas förrän
exploatören har betalat ersättning för anslutning till väg 120 och
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder
om Blåsippan 1) eller har ställt säkerhet för ersättningen enligt plan- och
bygglagen (2010:900) 9 kapitlet 37§.”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig och flexibel
detaljplan som håller över tid och att möjliggöra en anslutning till väg 120.
Ikea utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det
behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Ikea för att verksamheten
ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan
möjliggöra en ökning med 500 arbetsplatser.
Gatukostnadsersättning
Anläggandet av allmän plats inom planområdet regleras genom en
gatukostnadsersättning som behandlas samtidigt som detaljplanen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Gatukostnadsersättningen ska gälla för anslutning till väg 120 och
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om
Blåsippan 1). Gatukostnadsutredningen har kommit fram till att fastigheten,
Blåsippan 1, som genom detaljplanen får utökad byggrätt, ska stå för 100% av
gatukostnaden. Så länge byggrätten inte nyttjas utfaller ingen gatukostnad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
 Plankarta daterad 2019-05-02
 Planbeskrivning daterad 2019-05-02
 Samrådsredogörelse daterad 2019-02-14
 Granskningsutlåtande daterat 2019-05-02
 Illustration
 Gatukostnadsutredning daterad 2019-05-07
 Kostnadsunderlag gatukostnad 2019-05-21
_____
Beslutet skickas till
Sökanden
Planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum
Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan
arpine.minasyan@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer KS 2018/115

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig och flexibel
detaljplan som håller över tid och att möjliggöra en anslutning till väg 120.
IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som
det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom IOS för att
verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad
exploatering som kan möjliggöra en ökning med 500 arbetsplatser.
Planområdet ligger ca 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och omfattar
ca 52 000 m2 yta. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i
söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2.
I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1
och 2. Marken inom fastigheten Blåsippan 1 ägs av IKEA Property AB. Den del
av mark som planläggas för Tulpanvähgens anslutning till väg 120 och
Rosenstigens förlängning ägs av Älmhults kommun.
Planförslaget ändrades från standardförfarande till utökat förfarande och
förslaget kungjordes under granskning.
Gatukostnadsersättning
Anläggandet av allmän plats inom planområdet regleras genom en
gatukostnadsersättning som behandlas samtidigt som detaljplanen.
Gatukostnadsersättningen ska gälla för anslutning till väg 120 och
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om
Blåsippan 1).
Då gatukostnadsutredningen kommit fram till att fastigheten, Blåsippan 1, som
genom detaljplanen får utökad byggrätt, ska stå för 100% av gatukostnaden.
Så länge byggrätten inte nyttjas utfaller ingen gatukostnad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Samrådsredogörelse
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Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum

2(2)

 Granskningsutlåtande
 Illustration
 Gatukostnadsutredning
 Kostnadsunderlag Gatukostnad

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Blåsippan 1 m.fl., Älmhult,
Älmhults kommun och skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för
antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om
gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 6
kapitlet 24§.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att anta
gatukostnadsutredningen enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 6
kapitlet 24–38§.
4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt
byggnadsnämnden, att i ett beslut om att bygglov, bestämma att:
o ”Byggnadsarbeten inom kvartersmark inte får påbörjas förrän
exploatören har betalat ersättning för anslutning till väg 120 och
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning
(söder om Blåsippan 1) eller har ställt säkerhet för ersättningen enligt
PBL (2010:900) 9 kapitlet 37§.”

Arpine Minasyan

Roland Eiman

Stadsarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Sökande
Planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
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Detaljplan för

Blåsippan 1 m.fl.

i Älmhult, Älmhults kommun

Inledning
Kv. Värdshuset

Kv. IKEA

Tulpanvägen

Stationen

Kv.
Backsippan

PLANOMRÅDET
Kv. Violen
Kv. Blåsippan 1

Kv. Skölden

Busshållplats

Kv. Linsen
Kv.
Konvaljen
Kv. Nansen
Kv. Gärdet

Orienteringskarta

Planens syfte och huvuddrag

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

IKEA of Sweden

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

Planprocessen

När kommunen fattade beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan och startade en
planprocess, beslutade kommunen att detaljplanen ska handläggas med standardförfarande i
enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet grundades på att förslaget till
detaljplan är förenligt med översiktsplanen och är inte av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande
miljöpåverkan.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 25 september till den 28 oktober 2018. Ett
öppet hus hölls den 3 oktober 2018 i kommunhuset.
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande. Grunden till
detta är bland annat att planen kan vara av stor betydelse för allmänheten eftersom ökad
exploatering möjliggör en ökning upp till 500 arbetsplatser och nära kollektivtrafik som är
viktigt för regionens utveckling. Anslutning till väg 120 ändrar trafikfördelningen inom
området, vilket bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.
Fortsättningsvis handläggs planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
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Samrådskretsen ändrades inte. Kommunen kungjorde förslaget vid granskning. Kungörelsen
anslogs på kommunens anslagstavla och har förts in i ortstidning.
Efter samrådet har det reviderade planförslaget varit ute på granskning under tiden 20 mars
till 30 april 2019. Synpunkter från granskningen har sammanställts och bemötts i ett
granskningsutlåtande som bifogas planhandlingarna.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planhandlingar
Planhandlingar
−
−
−
−
−
−

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Illustration
Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen)

Utredningar
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PM - Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21.
Parkeringsutredning IKEA Älmhult, Ramboll, 2018-09-19.
Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120, IKEA Älmhult, Ramboll, 2018-12-21
Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult ”Riskutredning av
transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort”, SWECO
ENVIROMENT AB, 2018-06-19,
MUR (Markteknisk undersökningsrapport) geoteknik, kv. Blåsippan 1, Älmhult
Tyréns, 2018-11-14.
PM – sammanfattning geotekniska förutsättningar kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns,
2018-11-16.
Dagvattenutredning inför detaljplan Blåsippan 1 m.fl., 2019-02-11, Tyréns.
Gestaltningsprinciper, IDDC/ IKEA of Sweden, Älmhult, 2019-01-29.
”Trafikbullerberäkning inför detaljplanför Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult, Älmhults
kommun”, ÅF-Infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer, 2019-05-20
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Planförutsättningar
Översiktsplan

I översiktsplanen, anges markanvändningen inom planområdet som blandad bebyggelse med
oförändrad användning inklusive mindre förtätning.
Blandad bebyggelse är bebyggelse där bostäder ingår eller kan ingå. Kontor, handel, skolor,
vårdcentraler, idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre fritidsanläggningar
ingår också i markanvändningen blandad bebyggelse.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen då
syftet är blandad bebyggelse som går att kombinera med bostäder.

PLANOMRÅDET

Urklipp från översiktsplanen.
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Gällande detaljplaner

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

Urklipp från D 29.
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-

Dpl P03/6, (D 112 kommunens nummer) Detaljplan för kv. Blåsippan 4 m.fl. Älmhult,
Älmhults kommun. Genomförandetiden har gått utt.
Utdrag ur planbeskrivningen för detaljplanen D112:
”Planen möjliggör kontor, gata och anslutning till väg 120 (Hallandsväg). Planförslaget
innebär att Tulpanvägen utgår som gata och överförs till Blåsippan 4. Från Hallandsvägen
(väg 120), i linje med Sunnerbogatan, byggs en ny anslutning. Denna kommer då att ersätta
Tulpanvägen som tillfart för bostäderna väster om planområdet och bli alternativ tillfart för
Blåsippan 4 för trafik till och från Trarydshållet.”

Urklipp från D112.
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-

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

c
Urklipp från D 159.
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-

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

Urklipp från A 121.

-

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

Urklipp från A 33.
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Utanför planområdet
- Dpl P 85/9, (A 121 kommunens nummer). Del av kv. Blåsippan m.fl. i Älmhult,
Älmhults kommun.
- 07 ÄLS-382, (A 22 kommunens nummer). Förslag till ändring och utvidgning av
stadsplanen för Klöxhultsområdet m.m. i Älmhults köping.

Plandata

Planområdet ligger ca 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och omfattar cirka 48 000
m2 för kvartersmark och cirka 4400 m2 för Tulpanvägens anslutning till Hallandsvägen och
Rosenstigens förlängning. Planområdet begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av
Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2.
I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.
Marken inom fastigheten Blåsippan 1 (Tidigare Blåsippan 3 och 4) ägs av IKEA Property AB.
Den del av mark som planläggs för Tulpanvägens anslutning till väg 120 och Rosenstigens
förlängning ägs av Älmhults kommun.

Pågående markanvändning

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

2. Cykelparkeringar mot huvudentrén,
söder om Tulpanvägen.

1.Väg 120 och parkeringar norr om
Tulpanvägen.
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3. Tulpanvägens anslutning till Bäckgatan.

4. Sunnerbogatans och Tulpanvägens
korsning.

5. Planterat område mellan Sunnerbogatan
och IKEAs kontorsbyggnader.

6. IKEAs kontorsbyggnader. Vy från
Sunnerbogatan.

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

8. IKEAs nya kontorsbyggnader. Vy från
Bäckgatan.
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9. Södra delen av fastigheten Blåsippan 1

10. En tidigare planlagd gång- och cykelväg
mellan kv. Blåsippan och kv. Gärdet.

efter rivningen
av lagerbyggnaden.
Natur
och topografi

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

Geotekniska och hydrologiska förhållanden

Markytan inom fastigheten Blåsippan 1 består till största delen av plana ytor med marknivåer
varierande mellan ca +139 m till +141 m, där den norra delen är högst belägen. Området som
är planlagt som allmän platsmark för väganslutning har större lutning med marknivåer
varierande mellan ca +142 m till +149 m (höjdsystem RH 2000).
En markteknisk undersökning har utförts för att klargöra geotekniska, hydrologiska och
miljötekniska förhållanden inom fastigheten Blåsippan 1 för planerad exploatering.
Utredningen beskriver även uppskattad omgivningspåverkan i samband med exploateringen
och åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan.
Utförd undersökning visar att områdets ytliga jordlager består till största delen av
fyllningsjord (mulljord och stenig grusig sand), därunder påträffas organiska massor (torv och
gyttja) som vilar på friktionsjord (sand och sandmorän). Större delen av området har
bebyggts. I samband med detta har området fyllts ut med fyllnadsmassor för att kunna
bebygga området.
Grundvattenmätningar har utförts i 4 punkter. Utförda mätningar visar att grundvattenytan är
något högre i norra delen av området. Grundvattenytan är avläst ungefär i nivå med underkant
av påträffad torv. De lågt avlästa grundvattennivåerna kan bero på att det enligt höstsäsong,
när utfördes mätningen är låga grundvattennivåer. Eftersom omgivande område är tätbebyggt
kan grundvattennivåerna också vara påverkade av permanent grundvattensänkning i form av
avledning eller dränering.

Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
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Hälsa och säkerhet
Buller

Planen möjliggör utökning av kontorslokaler som saknar krav på ljudnivå vid fasad. Däremot
finns gällande krav på inomhusvärden för buller, vilket regleras i bygglovet.
Farligt gods
Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods.
Radon
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet enligt SGU:s kartunderlag.
Markstrålningen (gammastrålningen) är direkt förknippad med uranhalten i berggrunden och
därmed också radon. Uranhalten tyder på att planområdet är ett normalriskområde vad gäller
radon. Förenklat kan man säga att uraninnehållet i berggrunden sönderfaller till bly, radium
och slutligen radon. Det är därför vi kan se ett samband mellan uran och radon.
Mätning av markradon har utförts se MUR geoteknik (2018-11-16) som visar att
markradonhalten i området varierar mellan 4-14 kBq/m3. Markförhållandena bedöms därför
generellt i området motsvara normalradonmark.
Generaliserade gränsvärden enligt BFR R85:1988 är följande: < 10 kBq/m3 Lågradonmark,
10-50 kBq/m3 Normalradonmark, > 60 kBq/m3 Högradonmark.
Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten

Planområdet
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Markföroreningar
Planområdet innehåller ett förorenat område med måttlig risk enligt Länsstyrelsen Kronobergs
kartlager med potentiellt förorenade områden. Det har tidigare bedrivits verkstadsindustri på
platsen. Området är redan försedd med IOS kontorsbyggnad. Vid eventuella framtida
rivningsarbetena ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten för markföroreningen.
Karta från Länsstyrelsens WebbGIS som
visar Potentiellt förorenade områden

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

Stads- och landskapsbild

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

Offentlig och kommersiell service

Planområdet ligger på cirka 500 meter avstånd från centrum med offentlig och kommersiell
service.
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Gator och trafik

Kollektivtrafik
Området ligger cirka 500 meter från Älmhults station vid Södra Stambanan med mycket goda
kommunikationer med såväl lokal, regional och nationell trafik med tåg och buss. Lokal
trafiken går via Bäckgatan. Det finns en busshållplats vid Bäckgatan, mellan de nya och
gamla byggnaderna inom fastigheten Blåsippan 1.
Biltrafik
Huvudinfarten till planområdet och parkeringsplatser är från Bäckgatans norra del. Den delen
av Bäckgatan, vid cirkulationen och korsningen med Tulpanvägen, har under morgon- och
eftermiddagsarbetspendlingen en del problem gällande köer, korta avstånd mellan korsningar
(otydlig trafiksituation) samt konflikter mellan gång-, cykel och biltrafikanter.
Gång- och cykeltrafik
Det förekommer mycket gångtrafik mellan kontorshuset inom kv. Blåsippan och Ikeas övriga
verksamheter öster om Bäckgatan. Fotgängarna korsar i stor utsträckning Bäckgatan mittför
anslutningen till Tulpanvägen. Trafiksäkerheten behöver förbättras för gång- och
cykeltrafikanter.
Söder om planområdet fins i öst/västlig riktning en gång- och cykelväg mellan Rosenstigen
och Bäckgatan. Denna gång- och cykelväg använder skolbarn för att cykla till
Klöxhultsskolan. Gång- och cykelvägen är planlagd men inte byggt. Området är gräsbevuxen
yta idag (se bild 10). Bäckgatans korsning med Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och
gång- och cykelvägen, har också dålig trafiksäkerhet.
Parkering
Det finns cirka 255 parkeringsplatser inom planområdet (se parkeringsutredningen).

Teknisk försörjning och ledningar

Fastigheten är ansluten till kommunalt dricksvatten-, spillvatten- och dagvattennät.
Byggnaderna är anslutna till fjärrvärmenätet. E.ON Energidistribution AB, E.ON Gasol
Sverige AB, E.ON Värme, Scanova och Telenor-Accessnät, Telarco AB, IKEA IT ABProduktion, Trafikverket har ledningar och anläggningar inom området. En bestämmelse u1markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställer att marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen

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

Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen.

Användning av allmänna platser
-

GATA = Lokaltrafik som omfattar en lokalgata med anslutning till väg 120.
GÅNG, CYKEL = Gång- och cykelväg, som byggs mellan Rosenstigen och
Bäckgatan.
NATUR = Natur som omfattar ett område söder om lokalgatan, som kan möjliggöra
fördröjning av dagvatten från gatan.

Användning av kvartersmark
-

E =Tekniska anläggningar (anläggningar för distribution eller omvandling av
elektricitet, värme, vatten, avlopp eller annan teknisk anläggning).
E1=Transformatorstation.
E2=Tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning.
E3=Tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning och dagvattenrening. Denna
bestämmelse är inom användningsområdet där bestämmelse P – parkering och P1
parkeringshus finns.
K = innebär kontor, tjänsteverksamhet och konferensverksamhet.
P = Innebär ytparkering utan skyddsavstånd.
P1 = innebär övriga parkeringar, t.ex. parkeringshus som kan byggas med 10 meter
skyddsavstånd från Hallandsvägen. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt.
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Egenskapsbestämmelser
Utformning av allmän platsmark
En del av Tulpanvägen byggas om för anslutning till väg120. Dagvattnet från gatan ska
fördröjas inom naturmark. Gatuområdet kan innehålla planteringar. Vilka delar av naturmark
mellan Tulpanvägen och väg 120 som kommer att bevaras blir klart efter detaljprojekteringen
för anslutningen Tulpanvägen till väg 120. Området innehåller gång- och cykelväg, söder om
Tulpanvägen.
Utformning av kvartersmark
Utnyttjandegrad
Planförslaget reglerar inte utnyttjandegraden. Utnyttjandegraden begränsas av området som
har byggrätt.
Begränsningar i markens utnyttjade
Prickmark = innebär att byggnader inte får uppföras. 6 meter prickmark planeras längs med
Hallandsvägen och Bäckgatan. Med hänsyn till intilliggande bostäder planeras bredare
prickmark (10–20 meter) mot kvarteret Backsippan, Konvaljen och Gärdet.
Utförande
b1 = innebär att körbart bjälklag med samma höjd som färdigt golv exklusive markfyllnad får
byggas endast under mark. Denna bestämmelse säkerställer en förbindelse mellan
byggnaderna i källarplan.
b2 = innebär att minst 25% av fastighetsarea ska vara genomsläpplig för vatten.
Markens anordnande och vegetation
n1 = Markytan för inte hårdgöras.
Höjd på byggnader

Byggnadshöjden regleras med avseende på utformning eller för att säkra ljusinsläpp på
intilliggande fastigheter.
Planen reglerar byggnadshöjden med ”högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan”.
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan begränsar byggnadens byggnadshöjd så
att denna anpassas till sin omgivning. Med detta sätt uppnås en säkrare reglering eftersom
området är stort och har varierande marknivåer.
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På Bäckgatan varierar höjden mellan +140,31 till +140,36 (med höjdsystem RH 2000).
Färdig golvnivå (våning 1) för samtliga byggnader är +141,25. Högsta byggnadshöjd i meter
över angivet nollplan är +153 mot kvarteret Backsippan och Gärdet, +144 söder om
Hallandsvägen och +158 övriga delar av planområdet.
Byggnadsstadgan 1947, förklarar byggnadernas höjd i relation till avstånd: att byggnad som
inte sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på
granntomt, ska inte läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar
hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter
samt att avståndet mellan byggnader i samma tomt ska inte vara mindre än den för
någondera byggnaden tillåtna största höjden.
Stängsel och utfart
In- och utfartsförbud planeras längs med Hallandsvägen, utom den nya anslutningspunkten
Hallandsvägen/Tulpanvägen, längs med cirkulationsplatsen och Bäckgatan till infarten till
fastigheten Blåsippan 1.
Administrativa bestämmelser
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Beslut om gatukostnadsersättning 6 kap. 24§. Gatukostnadsersättningen gäller för anslutning
till väg 120 och färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om
Blåsippan 1).
Ett exploateringsavtal upprättades mellan Älmhults kommun och IKEA Property AB.
u1 = Innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Inom
området får det inte förekomma plantering av träd men mindre buskar accepteras dock.

Stads och landskapsbild

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

Ikea of Sweden. Vy från begravningsplatsen.

Ikea of Sweden, Hallandsvägen och Älmhults kyrka

Området närmast Sunnerbogatan och Rosenstigen kommer att förändras genom att
kontorsbebyggelsen kommer närmare. Planen utökar byggnadshöjden från 11m till 16,75m
(över angivet nollplan).
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Illustrerad vy från Sunnerbogatan

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

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

Illustrerad vy från korsningen Sunnerbogatan och Rosengatan.

Illustrerad vy från Sunnerbogatan.

Grönstruktur

IKEA of Sweden har tagit fram gestaltnings principer för området. Från
gestaltningsprinciperna framgår bland annat en grön buffertzon mellan bostadsbyggnader och
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IKEAs kontorsbyggnader. En naturlig övergång i skala skapas genom att byggnaderna stegar
från småskaliga bostadshus till en lägre kontorsdel (länken) och storskalig kontorsbyggnaden.
En ny entré ut mot Bäckgatan skapas som en välkommande och aktiv plats.

Illustrationer från ”Gestaltningsprinciperna”
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Det finns allmänna platser med rekreation- och idrottsmöjligheter som ”Arnolds park” och
fotbollsplanen, inom cirka 300 meter avstånd från bostadsområdet väster om Bäckgatan.
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Gator och trafik
Anslutning till väg 120

Trafiksäkras
korsningen

Infart från
Bäckgatan
PLANOMRÅDET
Befintlig
busshållplats

Trafiksäkras
korsningen

Föreslagna åtgärder för att förbättra trafiken. G/C väg = gång- och cykelväg.

Gång- och cykeltrafik

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

Maskrosen
Ny G/C väg

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

Biltrafik
Anslutning till Hallandsvägen
Kommunen har tagit fram en trafikutredning som visar vilka trafikomfördelningar föreslagna
åtgärder medför med och utan utökad exploatering för prognosår 2040. Utredningen utreder
också korsningsalternative där korsningen med väg 120 utformas med vänstersvängskörfältet
österifrån (se även PM - Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21).
Trafikverket har gjort en kapacitetsberäkning samt bedömning av belastningsgrader utifrån
utredningens antaganden om framtida trafik med ny utformning och inklusive planerad
exploatering. Utifrån den gjorda analysen och en ökad kunskap om förväntade svängrörelser
bedömer Trafikverket att ett vänstersvängfält inte behövs. Kommunen ställer därför inget krav
på att korsningen med väg 120 utformas med vänstersvängskörfält österifrån.
Detaljplanen för Kv. Blåsippan 1 m.fl. möjliggör för en utbyggnad av parkeringen i form av
ett p-däck/p-garage. IKEA har idag inga planer på att genomföra detta, men eftersom
detaljplanen medger det har det lagts som en förutsättning för hur trafiken efter IKEAs
utökade exploatering alstras och fördelar sig.
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Föreslagna åtgärder

Föreslagna åtgärder:
1. Ny anslutning mellan Tulpanvägen och väg 120.
2. Förbjuden utfart från kv. Blåsippan mot Bäckgatan (i Tulpanvägens förlängning),
d.v.s. endast infart från Bäckgatan blir tillåten.
3. Tulpanvägens östra anslutning mot Bäckgatan stängs.
4. Genomfartsförbud på Sunnerbogatan och på Tulpanvägen mellan Liljegatan och
korsningen Tulpanvägen/Konvaljvägen.
ÅTGÄRD 1
Den nya korsningen skapar en ny anslutning till både Blåsippan 1 men också till bostäderna
kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen. Syftet är att avlasta Bäckgatan, för att förbättra
trafiksituationen där, men även Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger förbättrad
tillgänglighet till bostadsområdet kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan, samtidigt som
Sunnerbogatan avlastas, vilket leder till förbättrad trafiksäkerhet och bullersituation där.
ÅTGÄRD 2
I dagsläget är anslutningen från Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) till Bäckgatan
öppen för trafik i alla riktningar. För att skapa en tydligare och säkrare trafiksituation på
framförallt Bäckgatan föreslås anslutningen enkelriktas så att bara infart från Bäckgatan till
Blåsippan 1 tillåts.
Infart till parkeringen och lastintaget på Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) kan då ske
från två håll, både via Bäckgatan och via den nya anslutningen till väg 120 och Tulpanvägen,
medan utfart bara är möjlig via den nya kopplingen till väg 120.
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ÅTGÄRD 3
Den tredje åtgärden innebär att Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan stängs.
Åtgärden syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan mellan motorfordon och
cyklister och fotgängare.
ÅTGÄRD 4
Genomfartstrafik förbjuds på Sunnerbogatan mellan Tulpanvägen och Liljegatan. Detta görs
för att undvika ökade trafikmängder på Sunnerbogatan i samband med att utfarten från
Blåsippan 1 till Bäckgatan stängs. På så sätt måste trafik både från Blåsippan 1, men även från
bostadsområdet längs Tulpanvägen som ska söderut, köra ut via väg 120.
Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på lokalvägnätet. För att
säkerställa detta sätter Kommunen även genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan
och korsningen Tulpanvägen/Konvaljvägen.
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten
Kommunen ska vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid korsningen Bäckgatan och
Vallgatan. Kommunen ska även vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid korsningen
Tulpanvägen med gång- och cykelvägen från och till tunneln under väg 120.
Framtida trafikrörelser vid prognosår 2040 med planerad exploatering

De föreslagna åtgärderna innebär att såväl befintlig som tillkommande trafik på gatorna kring
kv. Blåsippan, samt på gatunätet öster om Bäckgatan fördelas om. Omfördelningen av
trafiken (med den planerade utbyggnaden av IKEA:s verksamhet i kv. Blåsippan) beräknas
medföra en minskning av trafiken med ca 1000 fordon/dygn på Bäckgatans södra anslutning
till väg 120. I övrigt sker ingen förändring av trafikflödena på lokalvägvätet.

Bedömda trafikflöden 2040 inklusive utbyggnad av IKEA of Sweden och med ny utformning.
Relativa tal (+/-) avser förändrade flöden med år 2040 utan exploatering och ny utformning.
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Parkering

Om man ser till hela det område där Ikea är etablerat, som kv. Lansen, Skölden, Blåsippan,
Värdshuset och Ikea kan antal parkeringsplatser vara tillräckligt för Ikeas olika verksamheter.
Man får dock acceptera ett visst gångavstånd mellan parkering och arbetsplats. Detaljplanen
Blåsippan 6 m.fl. möjliggör parkeringshus i två våningar öster om Bäckgatan.
Denna detaljplanen ger också möjlighet till ett parkeringshus. Med anledning av den stora
andel anställda inom området som pendlar med tåg är den kommunala p-normen inte
applicerbar utan en särskild parkeringsutredning har genomförts (se parkeringsutredningen).

Parkeringarna på området

Teknisk försörjning
Avfallshantering

Avfallshantering ska lösas inom den egna fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.
El
Området ansluts till elnätet och E.ON Energidistribution AB har områdeskoncession i
Älmhults centralort. Den kundägda stationen (ÄHTÖ901) omplaceras och kommer närmare
till Sunnerbogatan.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i området. Ny fjärrvärmeservis kommer att anslutas via östra sidan
fastigheten.
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Elektroniska kommunikationer
Fibernät finns utbyggt i Älmhult tätort och planområdet kan anslutas till nätet.
Vatten och avlopp
Fastigheten Blåsippan 1 ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Fastigheten är ansluten till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet.
De dag- och spillvattenledningar som i dagsläget går över parkeringen och fortsätter över
Hallandsvägen föreslås läggas om. Förslaget är att lägga dessa ledningar nedanför slänten
längs Hallandsvägen fram mot rondellen för att sedan vika av längs med Bäckgatan.
Anslutningspunkten till kommunala dag- och spillvattenledningar kommer därmed att flyttas.
De kommunala dag- och spillvattenledningar som ligger kvar i Tulpanvägen ska överlåtas till
fastighetsägaren (se bilden nedan).
Sprinkler får inte kopplas direkt till det kommunala vattennätet.

Föreslag till flytt av kommunala dag- och spillvattenledningar.
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Dagvattenhantering

Fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor krävs. Fördröjning ska ske inom den egna
fastigheten innan vattnet förs vidare till det kommunala ledningsnätet. Dagvatten från
parkeringsytor ska renas (t.ex. passera sandfång och oljefilter) innan det når det kommunala
ledningsnätet.
Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 120.
En dagvattenutredning har tagits fram med förutsättningen att utflödet till befintligt
dagvattennät inte får överstiga 5l/sHa och att man på fastigheten ska klara av att fördröja ett
20-årsregn. Även 100-årsregn redovisas i utredningen.
Utredningen presenterar två scenario, en med maximal exploatering den andra med IKEAs
förslag till expansion. Dagvattenutredningen visar flera alternativa lösningar för
omhändertagande av dagvatten som till exempel med underjordiskt magasin, lösning med
sedumtak, öppna diken/dammar eller makadamfyllda diken/dammar.
Befintlig dagvattenhantering inom kvarteret Blåsippan 1 redovisas i dagvattenutredningen.
SCENARIO 1 (Ikeas förslag till expansion)
Dagvattenutredningen visar att det krävs en fördröjningsvolym på 800 m3 för att hantera
dagvattnet som uppkommer vid ett 20-årsregn och på ca 1600 m3 för att hantera dagvattnet
som uppkommer vid ett 100-årsregn. För områden där det råder platsbrist är underjordiska
magasin ett alternativ. Sedumtak är ett bra komplement till de olika lösningarna då det
fördröjer en viss mängd dagvatten, men det minskar inte omfattningen på magasin.
SCENARIO 2 (Maximal exploatering)
Dagvattenutredningen visar att det krävs en fördröjningsvolym på 1850 m3 för att hantera
dagvattnet som uppkommer vid ett 20-årsregn och på ca 3550 m3 för att hantera dagvattnet
som uppkommer vid ett 100-årsregn. För detta alternativ är ett underjordiskt magasin i form
av kassetter eller betong rekommenderat. Möjlig placering av underjordiska magasin är
antingen i kvarvarande prickmark eller under byggnad. På grund av platsbrist kan behov av en
pumpstation förekomma. Detta för att möjliggöra avledning av dagvatten vidare till
kommunens servisanslutning.
Kommunen har ställt krav på att minst 25% av fastigheten ska vara genomsläppligt.
Innan startbesked får ges i bygglovet ska lösning för dagvattenhantering redovisas.
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SCENARIO 2: dagvattenberäkning för
maximal exploatering av området

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

Geotekniska frågor

En markteknisk undersökning har tagits fram som visar att torv och gyttja förekommer i
jordlagren inom fastigheten Blåsippan 1. Detta medför att åtgärder krävs för grundläggning av
byggnader inom fastigheten. För byggnader med maximalt 3-4 plan inklusive källare bedöms
grundläggning kunna ske genom plattgrundläggning. För byggnadsdelar utan källarplan kan
grundläggning via pålar bli aktuellt inom vissa delar av området om det bedöms som
ekonomiskt fördelaktigt jämfört med utskiftning av organiskt material. Eventuella pållängder
bedöms enligt utförda sonderingar till mellan 5-10 m. Vid bygglovsprövning av utbyggnad
skall en markundersökning redovisas.
Om det krävs en tillfällig sänkning av grundvatten under någon del av byggskedet ska
sättningskontroll av bland annat omkringliggande byggnader ske före, under och efter
byggnation. Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. Detta enligt
miljöbalken 11 kap. §12. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken 11 kap. §9.
Källarplanet ska utformas så att permanent grundvattensänkning undviks.
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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.

Konsekvenser för natur och vattenområden
Riksintressen och skyddade områden
Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. Planens
genomförande bedöms varken påverka miljökvalitetsnormer för vatten eller för luft.
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses
inte medföra så stora mängder ökad trafik att miljökvalitetsnormen påverkas.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Om statusen på någon miljökvalitetsnorm för en vatten- eller grundvattenförekomst är hög
eller god får denna inte försämras. Skulle statusen vara måttlig, otillfredsställande eller dålig
ska åtgärder vidtas för att höja statusen på vatten- eller grundvattenförekomsten. Potentiellt
förorenat dagvatten från parkeringsytor kan sannolikt kunna hamna i Drivån. Det finns även
en sannolikhet att miljökvalitetsnormen för den södra delen av Älmhultsåsen påverkas.
Miljökvalitetsnormerna för Drivån och södra delen av Älmhultsåsen redovisas nedan.
Status för södra delen av Älmhultsåsen:

Kemisk status
Kvantitativ status
Status för Drivån:
Ekologisk status
Kemisk status

Status idag

Kvalitetskrav

God
God

God 2021
God 2021

Status idag

Kvalitetskrav

Måttlig
Uppnår ej god

God 2027
God kemisk
ytvattenstatus
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Bedömning
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp inklusive dagvatten. Detaljplanen innebär att
dagvatten från parkeringsytor ska fördröjas och renas innan det släpps till kommunens
ledningsnät. Risk för påverkan på miljökvalitetsnormerna för både Drivån och
grundvattenförekomsten i södra Älmhultsåsen bedöms därför inte förekomma. Se
dagvattenutredningen. MKN (miljökvalitetsnormen) bedöms inte påverkas av förslaget.

Hälsa och säkerhet
Buller

En av åtgärderna för att minska trafikpåverkan inom villaområdena är genomfartsförbud på
Sunnerbogatan och Tulpanvägen. I trafikutredningen har trafiksituationen utretts vid
prognosåret 2040 med en ny utformning och planerad exploatering som visar att trafiken blir
oförändrad på Sunnerbogatan och övrigt på lokalvägnätet.
Trafikmätningar som har genomförts av Tyréns och Älmhults kommun visar 260 fordon/dygn
(vardagsmedelsdygnstrafik) på Sunnerbogatan. Skyltad hastigheten är 40 km/h. Avståndet
från Sunnerbogatans mitt till närmaste byggrätt inom bostadsbebyggelse är 10 meter (6+4).
Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad inte
överskrider 60 dBA idag. Med omfördelning av trafikrörelser i och med en ny utformning
beräknas vardagsmedelsdygnstrafik på Sunnerbogatan vid prognosåret 2040 att bli
oförändrad, 260 fordon/dygn. Detta betyder att dygnsekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad blir oförändrad.
Trafiken på Tulpanvägen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen är idag ca 150
fordon/dygn (enligt uppgifter från tekniska förvaltningen) ökar med 844 + 20 (tung fordon)
fordon/dygn men överstiger inte 1220 fordon/dygn. Skyltad hastighet är 40 km/h. Avståndet
från Tulpanvägens mitt till närmaste byggrätt inom bostadsbebyggelse är minst 20 meter.
Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad inte
överskrider 60 dBA vid prognosåret 2040.
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Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller. Den röda punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid
bostadsfasad längs med Sunnerbogatan och den blåa punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid
bostadsfasad längs med Tulpanvegen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen.

Bullerbedömningen kompletterades med en bullerutredning ”Trafikbullerberäkning inför
detaljplanför Blåsippan 1 med flera i Älmhult, Älmhults kommun”. Bullerberäkningen av
vägtrafikbuller uppdaterades efter trafikutredningen för framtida prognos för biltrafiken för
2040 (inklusive utbyggnad av IKEA of Sweden och med ny utformning). Beräkningar visar
att ljudnivåerna vid fasad och vid uteplats ligger under riktvärde.
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Ljudutbredningskarta samt Ljudnivå vid uteplats, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik – Prognos 2040.

Ljudutbredningskarta samt Ljudnivå vid uteplats, maximal ljudnivå, vägtrafik – Prognos 2040.

58

ANTAGANDEHANDLING
41(50)
2019-05-02

Farligt gods
SWECO ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder
för farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19.
Planerade verksamheter ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd och därför behövs det
inga byggnadstekniska skyddsåtgärder. Mellan befintliga parkeringsplatsen och
Hallandsvägen finns ett räcke som hindrar avåkning ner mot parkeringen.
Vid planering av parkeringshus ska det finnas 10 meter skyddsavstånd från väg 120 om
platsanpassad riskutredning inte görs för området och inga riskreducerande åtgärder
redovisas. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt.

Dike/slänt

Skyddsavståndet mäts från dikets

Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult
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Om kontorsbyggnader planeras närmare än 40 meter från väg 120 ska byggnadstekniska
skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad bebyggelse inte ska
betraktas som känslig bebyggelse.
− Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. Om det
inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis kraftigt ökade
driftskostnader, försämrad luftkvalitet).
− Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan.
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, men
entréer kan även vara placerade på sida mot transportleden.
− Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst
brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med specialverktyg för
rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som vetter mot transportleden.
Markföroreningar
Området är redan försedd med byggnad (IOS kontorsbyggnad) därför är det viktigt att
eventuella framtida rivningsarbetena som involverar grävning på fastigheten ska föregås av en
anmälan till miljötillsynsmyndigheten angående avhjälpande av markförorening. Detta så
länge markföroreningen fortfarande bedöms finnas kvar i området”.
Vid anläggande av dammar, om det blir aktuellt är det viktigt att säkerställa att det inte
förekommer någon förorenad mark vid platsen där grävning ska ske, så att föroreningar inte
riskerar att spridas nedströms.
Enligt 10 kap. 11§ Miljöbalken anges följande: Den som äger eller brukar en fastighet skall
oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.

Ekonomiska konsekvenser

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

Sociala konsekvenser

Förslaget ger möjligheter för fler arbetsplatser. Området är centralt och har i närhet
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Förslaget ger förbättringsmöjlighet för gång- och
cykelvägar både på Tulpanvägen och Rosenstigen.

Fastighetskonsekvenser

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

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

Beskrivning av genomförandet
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförande
Genomförande tiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, såsom gator och naturområden.
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för genomförandet / utbyggnaden av de delar av detaljplanen som utgör
allmän platsmark. Exploatören ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av
kvartersmark.

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal upprättas mellan Älmhults kommun och IKEA Property AB.
I exploateringsavtalet framgår att exploatören svarar för förrättningskostnaderna för
ledningsrätt för VA – ledningar, omprövning av ledningsrätt samt för eventuella flytt av
ledningar.
Exploateringsavtalet är ett civilrättsligt avtal och gäller även utanför planområdet.
Exploateringsavtalet ska antas innan detaljplanen antas.

Gatukostnadsersättning

Anläggandet av allmän plats inom planområdet regleras genom en gatukostnadsersättning
som behandlas samtidigt som detaljplanen.
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Kommunen ska ta beslut om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) 6 kapitlet 24§. Gatukostnadsersättningen ska gälla för anslutning till väg 120 och
färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om Blåsippan 1).
Då gatukostnadsutredningen kommit fram till att fastigheten, Blåsippan 1, som genom
detaljplanen får utökad byggrätt, ska stå för 100% av gatukostnaden. Så länge byggrätten inte
nyttjas utfaller ingen gatukostnad.
I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden bestämma att byggnadsarbeten inom
kvartersmark inte får påbörjas förrän exploatören har betalat ersättning för anslutning till väg
120 och färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om
Blåsippan 1) eller har ställt säkerhet för ersättningen enligt PBL (2010:900) 9 kapitlet 37§.
Anslutning till väg 120
Anslutning till väg 120 ska bekostas genom beslut om gatukostnadsersättning. Ett
finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan
detaljplanen förs till antagande. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med
Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen.

Fastighetsfrågor

Fastigheten Blåsippan 3 och Blåsippan 4 har sammanlagts (2019-01-21, akt 0765–1018/32)
och beteckningen är Blåsippan 1. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ägs av
kommunen.
Det ska skapas en ledningsrätt för de kommunala VA- ledningarna. Vid eventuell flytt av VA
ledningar ska ledningsrätten omprövas.
Efter eventuell flytt av de kommunala dag- och spillvattenledningarna, de ledningar som
ligger kvar i Tulpanvägen, så ska ägandet av dessa överlåtas till fastighetsägaren.
Anslutningspunkten till kommunala dag- och spillvattenledningar kommer därmed att flyttas.
Fastighetsindelning
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser.
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför
planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna
genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området.
Genom planområdets nordvästra del löper en samfälld bygdeväg registrerad som Klöxhult s:1.
Denna del av planområdet ska utgöra allmän plats i form av gatu- och naturmark. I samband
med plangenomförandet är avsikten att reglera den del utav samfälligheten Klöxhult s:1, som
är belägen inom planområdet, till angränsande kommunal mark. Det är också lämpligt att i
samband med detta undersöka möjligheten att reglera hela sträckningen av bygdevägen då
fastighetsindelningen kan förbättras och vägområdet och framkomligheten är tryggad i andra
planhandlingar.
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Fastighet
Inom planområdet
Klöxhult 3:1

Blåsippan 1

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

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Tekniska

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

Fastighetsreglering
mellan väg och natur

Anslutning väg 120,
trafikförbättrande
åtgärder, gång- och
cykelväg, söder om
planområdet
Anslutning väg 120,
gång- och cykelväg,
söder om
planområdet,
kompletterande
geoteknik,
dagvattenhantering
inom fastigheten,
radonmätning,
parkeringsåtgärder
(mobilitetsåtgärder),
eventuell flytt av
VA ledningar,
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Ekonomiska frågor

Detaljplanen bekostas av exploatören, vilket regleras i planavtalet.
Kostnader för eventuell omprövning, flyttning/ombyggnation eller skada av E.ON
Energidistribution AB:s anläggningar i samband med planförslaget bekostas av exploatören.
Om distributionsledning för gasol måste flyttas, sänkas eller omges med skyddsåtgärder i
samband med genomförandet av planförslaget, får exploatören svara för de kostnader som
uppkommer till följd av nämnda åtgärder.
Kostnaderna för eventuell flytt av dag- och spillvattenledningar (som i dagsläget går över
parkeringen och fortsätter över väg 120) och projektering av detta, ska belasta den som begär
det.
Så långt som möjligt ska Telias befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge behållas för att
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Tekniska frågor

Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid.
Området ska vara försett med brandpostnät enligt VAV P 76. I sammanhanget skall särskilt
beaktas de krav som stigarledningar ställer på brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med startbesked. Tillträde för
räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och
huvudentré får inte överstiga 50 m. Byggherren ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i
samband med bygglovsansökan.
Exploatören ska ta fram nödvändig grundundersökning i samband med bebyggandet av
området.
Innan startbesked ges i bygglovet ska lösning för dagvattenhantering redovisas.
Ifall grävning eller avhjälpande åtgärder ska vidtas på den potentiella förorenade platsen ska
detta anmälas till tillsynsmyndigheten (6 veckor) innan åtgärder vidtas.
För att säkerställa kablarnas (E.ON Energidistribution AB) exakta läge i fält måste en
kabelvisning beställas innan markarbete påbörjas.
Elledning i mark för byggnad eller annan anläggning, får inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner, uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
markkablar. Inte heller får, utan ledningsägarens medgivande, upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför kablarna, så att reparation och underhåll försvåras.
Minst 5 meter mellan transformationsstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag
ska upprätthållas.
Minsta skyddsavstånd mellan distributionsledningar för gasol och byggnad inom
tätbebyggelse är 2 meter samt närmsta gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter.
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i
närheten förses med rotskydd.
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Medverkande

I arbetet med att ta fram detaljplanen har tekniska förvaltning och miljö- och byggförvaltning
deltagit.
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Planeringschef

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Behovsbedömning

Den här checklistan syftar till att indikera om det finns konsekvenser som kan bedömas som
stora eller betydande till följd av detaljplanens genomförande.
Behovsbedömning

Berörs
ej

Påverkan

Ingen

Liten

Kommentarer

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
Strandskydd

X
X

Påverkan på vatten
Grundvatten

X

Ytvatten

X

Dricksvattentäkt

X

Dagvatten

X

Kulturmiljö samt stadsoch landskapsbild
Fornminnen

X
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Kulturmiljöprogram

X

Kulturhistorisk miljö

X

Landskapsbild

X

De gröna ytorna kan minskas
men förbättras med nya
planteringar.

Stads- och bebyggelsebild

X

Planen medger ökad
exploateringsgrad.

X

Dygnsekvivalent ljudnivå vid
kringliggande
bostadsbyggnadsfasad inte
kommer överskrida 60 dBA.

Hushållning
Befintlig infrastruktur
Mark och vatten

Hälsa
Buller

Föroreningar luft, mark,
vatten

X

Lukt

X

Radon

X

Strålning

X

Kraftledningar

X
mark

X

Säkerhet
Trafik

Explosion

X

Översvämning

X

Ras och skred

X

Trygghet

X

Ingen trafikökning på
lokalvägnätet. Trafikökning på
Tulpanvägen mellan
Konvaljvägen och Bäckgatan.

X

Förbättrar trafiksäkerheten och
två G/C väg byggs.

Miljö
Miljökvalitetsnormer luft

X

Miljökvalitetsnormer buller

X

Miljökvalitetsnormer vatten

X

Detaljplanen bedöms varken
påverka luft eller vatten.

Miljömål

X
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Hållbar utveckling

X

Förorenad mark

X

Avfall över tid

X

Avfall under byggtiden

X

Detaljplanen bör bidra till en
ekonomisk, social och
ekologisk hållbar utveckling.
Bland annat genom den
centrumnära lokaliseringen av
kontor, nära kollektivtrafik,
möjlighet att skapa nya
arbetstillfällen.
Det finns ett område med
måttlig risk under befintlig
byggnad.

Övrigt
Mellankommunala frågor

X

Samlad bedömning
Kommunens bedömning
Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) behöver inte upprättas.
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Planprocessen

Förslag till detaljplan har varit på samråd under tiden 25 september till den 28 oktober
2018. Ett öppet hus hölls den 3 oktober 2018 i kommunhuset. Synpunkterna från
samrådet finns redovisade och kommenterade i en samrådsredogörelse.
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande.
Fortsättningsvis handläggs planförslaget med utökat planförfarande. Detaljplanen antas
av kommunfullmäktige. Samrådskretsen har inte ändrats. Kommunen kungjorde
granskningsförslaget.
Det reviderade förslaget har varit på granskning under tiden 20 mars till 30 april 2019.
De synpunkter som inkom från granskningen finns redovisade och kommenterade i
detta granskningsutlåtande.

Planens syfte och huvuddrag

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

Förändringar i detaljplanen
På plankartan
− Användningsbestämmelse E2 - tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning
ersätts med E3 - tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning och
dagvattenrening inom användningsområdet där bestämmelse P – parkering och
P1 – parkeringshus finns.
− Bestämmelsen u2 ersätts med u1 – markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

I planbeskrivningen

- Kompletterande trafikbullerberäkning.
- Genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
- Krav på att korsningen med väg 120 utformas med vänstersvängskörfält togs
bort.
- Kompletterande text under rubriken markföroreningar.
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Inkomna yttrandena och
kommunledningsförvaltningens kommentarer
Namn
Lantmäteriet
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Luftfartsverket
E-ON Energidistribution AB
Tekniska förvaltning
(räddningstjänsten)
Miljö- och byggförvaltningen
Villaägarna Kronoberg

Fastighetsägare till fastigheten
Backsippan 2
Backsippan 3
Backsippan 4
Vitsippan 1
Violen 2
Violen 1
Vitsippan 5
Maskrosen 2
Maskrosen 3
Maskrosen 4
Gärdet 3
Maskrosen 5
Treklövern 1
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Utan synpunkter

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen yttrar sig endast i frågor som rör myndighetens ansvarsområde som
sektionsmyndighet för skog och skogsbruk.
Detaljplanen berör inte skogsmark eller skogsbruksåtgärder och är därmed inte inom
vårt ansvarsområde.
Luftfartsverket
Denna detaljplan ser ut att endast innehålla bebyggelse lägre än 20 meter över mark.
Det är ”meter över mark” som är intressant för LFV, inte totalhöjd över nollplan eller
havet när det gäller detaljplaner. I plankartan anges vad jag förmodar är meter över
nollplanet men det avgörande för om en detaljplan skall remitteras till LFV eller ej är
hur hög byggnationen är över mark eller vattenytan.
Vad jag kan se förekommer inga byggnader högre än 20 meter över mark i detaljplanen
då allt ser ut att vara ca 3 våningar.
Enda undantagen från denna regel är om LFV är markägare eller arrendator på
fastigheten eller intilliggande fastigheter. I de undantagsfallen vill vi alltid ha remiss.
Detta ärende avskrivs av LFV, svar utgår ej då LFV generellt inte har något att erinra
mot byggnation lägre än 20 meter över mark.
E.ON Energidistribution AB
E.ON Energidistribution AB och E.ON Gasol Sverige AB har tagit del av inkomna
handlingar i ovan rubricerat ärende, vi noterar att våra synpunkter är tillgodosedda,
vilket vi är tacksamma för, och har därmed inget ytterligare att erinra över planförslaget.

Med synpunkter
Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen på ett bra sätt har bemött och bearbetat
detaljplanen när det gäller tidigare synpunkter avseende buller, riskhänsyn,
dagvattenhantering geoteknik och förorenad mark.
Inga överprövningsfrågor berörs.
Påverkan på stadsbilden
Länsstyrelsen påtalade i samrådsyttrande att kommunen behövde utreda och redovisa
planens påverkan på stadsbilden.
Kommunen har till granskningen tagit fram Gestaltningsprinciper (2019) som
förtydligar hur närliggande bebyggelse, kulturmiljö, samt grönstruktur berörs av den
nya bebyggelsen.
I planbeskrivningen och i samrådsredogörelsen visas illustrationer, sektioner och
modeller från ovan nämnda dokument tillsammans med förklarande text. Det redovisas
hur den planerade byggnationen kan utformas för att minska påverkan på den närmaste
omgivningen och hur en grön miljö med buffertzon kan skapas. Bebyggelsens tillåtna
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höjd relateras till höjden på Älmhult kyrka. Insynen från begravningsplatsen uppges
minska genom att träd planteras längs hela bullervallen.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till gestaltningsprinciperna och de förslag på åtgärder
som tas upp.
Yttrandet kompletteras med text nedan:
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
Av planbeskrivningen framgår att bedömningen görs att MKN för vatten inte påverkas
då dagvatten från parkeringsytor ska renas. I samrådsskedet framgick förslaget med
öppna dammar som fördröjnings- och reningsåtgärd för dagvatten. I granskningsskedet
har förslaget ändrats till dagvattenkassetter eller betongmagasin under mark som
fördröjningsåtgärd.
Länsstyrelsen saknar därför en beskrivning av hur reningen av dagvattnet från
parkeringsplatser ska ske för att inte riskera att påverka MKN för vatten.
Planbestämmelsen ”E2 – tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning” bör
kompletteras med ”…och dagvattenrening” för det område där dagvattnet från
parkeringsplatser ska hanteras.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Användningsbestämmelse E2 - tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning
ersätts med E3 - tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning och
dagvattenrening inom användningsområdet där bestämmelse P – parkering och
P1 parkeringshus finns.
- Planbeskrivningen kompletteras med text om rening av dagvatten från
parkeringsytor.
Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
U2-området
Temporära markreservat är ej möjliga att bilda. Reservatet ligger kvar oavsett om
ledningen flyttas, vilket kan få betydelse vid bygglovsprövning samt framtida
ledningsrättsförrättning när andra aktörer vill dra ledning inom u-området.
Utfartsförbudet
Förbudet verkar ligga kvar i plankartan men ej i teckenförklaringen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Bestämmelsen u2 ersätts med u1 – markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.
- Utfartsförbudet infördes i teckenförklaringen med text ”körbar förbindelse får
inte anordnas”
Trafikverket
Vägar och planerad anslutning
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Planområdet är beläget i direkt anslutning till väg 120 (Hallandsvägen) som tillhör det
funktionellt prioriterade vägnätet och som är av stor betydelse för kommunikationerna i
öst-västlig riktning.
Inom arbetet för detaljplanen har kommunen tagit fram en trafikutredning. Trafikverket
har gjort en kapacitetsberäkning samt bedömning av belastningsgrader utifrån
utredningens antaganden om framtida trafik med ny utformning och inklusive planerad
exploatering. Belastningsgrad har beräknats för en trevägskorsning typ C (med
vänstersvängfält från primärväg) med väjningsplikt för den nya anslutningen.
Belastningsgrad definieras som:

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓ö𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

Teoretisk klarar en korsning belastningsgrader upp till 1,0 men redan vid lägre flöden
uppstår köer och tidvis betydande fördröjningar. Man bör därför eftersträva att beräknad
belastningsgrad inte överstiger 0,8.

Beräknad belastningsgrad under förmiddag (FM) respektive eftermiddag (EM)
Högsta belastningsgrad har i den här korsningen beräknats till 0,5 vilket indikerar att
det, ur kapacitetssynpunkt, inte finns något behov av större korsning. Beräkningen visar
även att vänstersvängfältet har väldigt låg belastningsgrad. Utifrån den gjorda analysen
och en ökad kunskap om förväntade svängrörelser bedömer Trafikverket att ett
vänstersvängfält inte behövs.
För att förebygga för snäva svängradier i korsningspunkten anser Trafikverket att
föreslagen refug i den nya anslutningspunkten ska utformas enligt vid tidpunkten för
genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning).
Ny vägvisning, anpassning av befintlig vägvisning samt andra eventuella åtgärder som
målning med mera på det statliga vägnätet ska bekostas av kommunen och/eller
exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till
antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och
Trafikverket.
Plankartan har kompletterats med utfartsförbud utmed väg 120, med undantag för den
nya anslutningen, vilket vi ser positivt på.
I övrigt bedömer vi att kommunen tillgodosett de synpunkter som vi lämnade i
samrådsskedet.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Planbeskrivningen justerades så att det inte finns krav på att korsningen med
väg 120 utformas med vänstersvängskörfält österifrån.
Telenor Sverige AB
Sökt huruvida vi har skickat in handlingar gällande Blåsippan 1 utan resultat.
Telenor har markförlagda infrastruktur i området som med stor sannolikhet påverkas.
Vi önskar bibehålla befintlig infrastruktur/kanalisation i sitt nuvarande läge för att
undvika avbrott/störningar samt kostnader vid eventuell omförläggning.
Om tunga entreprenadmaskiner ska arbete över infrastruktur bör den skyddas med kör
plåtar eller liknande för att undvika kross/klämskador.
Om annan förläggning av infrastruktur krävs för eventuella entreprenader ska Telenors
handläggare anders.sagefors@telenor.se kallas till samrådsmöte i god tid.
Bifogar Kordinater i format Sweref 99 16 30

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Telenors markförlagda infrastruktur är utanför planområdet. I
exploateringsavtalet regleras skador under byggtiden och skydd av befintliga
värden på den andra partens egendom.
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Kommunala nämnder och förvaltningar
Tekniska förvaltningen
Räddningstjänst
Räddningstjänsten vill förtydliga sin syn på problematiken kring trafiksituationen på
Bäckgatan, mellan Vallgatan och Tulpanvägen.
En utökad exploatering av Blåsippan 1 med flera kommer inte enbart leda till ökade
trafikflöden, utan även leda till ökad inpendling med tåg och buss. Detta kommer i sin
tur leda till att fler gående kommer röra sig mellan Kv. Blåsippan och buss- &
järnvägsstationen, vilket innebär att fler gående kommer korsa Bäckgatan. Det är
framförallt gående och cyklister som ska passera Bäckgatan via övergångsställen där de
gående har företräde som räddningstjänsten ser en problematik med, inte den ökade
biltrafiken i området.
Ambulansen som utgår ifrån Älmhult genomför alltid personalbyte i Ljungby klockan
07.00. Detta innebär att det inte finns någon ambulans att tillgå i Älmhults kommun
mellan ca 06.00 - 08.00. Räddningstjänsten i Älmhults kommun har ett avtal med
Region Kronoberg vilket innebär att räddningstjänst åker på s.k. IVPA-larm (I Väntan
På Ambulans) när SOS Alarm AB bedömer att räddningstjänst kan vara på plats innan
en ambulans. Detta innebär att räddningstjänsten åker på bland annat hjärtstoppslarm.
Om ingen behandling ges inom några minuter vid ett hjärtstopp kommer detta att leda
till döden. Som tumregel brukar man räkna med att om ingen behandling eller
hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min. Detta innebär
att en fördröjning på grund av köbildning vid övergångsställen på Bäckgatan kan ge
stora och allvarliga konsekvenser för en person med hjärtstopp och för andra
olycksdrabbade.
Älmhults räddningstjänsts operativa verksamhet baseras helt på deltid. Detta innebär att
vår personal vid larm använder sina privata bilar för att ta sig till brandstationen, för att
därefter ta brandbilarna ut till olycksplatsen. Att vår personal använder sina privata bilar
innebär att de inte på något sätt kan uppmärksamma sin omgivning om att de har fått ett
larm och måste ta sig till brandstationen för att kunna hjälpa en olycksdrabbad.
Bäckgatan är räddningstjänstens primära in- och utryckningsväg. De av vår personal
som bor i Norregård och de norra delarna av Klöxhult använder väg 120 och Bäckgatan
som inryckningsväg och skulle således kunna bli stående i kö vid cirkulationsplatsen i
120 sekunder enligt Rambolls kapacitetsbedömning. En fördröjning som kan ge stora
och förödande konsekvenser för en olycksdrabbad.
De åtgärdsförslag som angivits i Rambolls parkeringsutredning avseende att på mitten
av Bäckgatan göra en refug om minst två meter, som löper längs med busshållplatserna,
ser räddningstjänsten inte som ett alternativ eftersom det hade fördröjt in- och
utryckning ännu mer.
Räddningstjänsten anser att trafikljus G/C vid övergångsställena utrustade med grön
vägstyrning, som endast ger rött ljus för gående och cyklister när utryckningsfordon
passerar, kommer vara svårt att få att fungera i praktiken. Detta eftersom Älmhults
räddningstjänsts operativa verksamhet baseras helt på deltid, vilket innebär att
trafikljusen även behöver reagera på samtliga våra anställdas privata bilar. Det kommer
dessutom vara rött för gående och cyklister under en lång tid. Detta eftersom inryckande
personal passerar i omgångar, beroende på hur långt ifrån brandstationen de bor/jobbar,
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men även eftersom utryckande personal passerar i omgångar eftersom de har olika
anspänningstid.
Räddningstjänsten förespråkar således fortfarande en planskild över- eller undergång för
gång- och cykeltrafik som ska passera Bäckgatan i anslutning till Kv. Blåsippan.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Tillgängligheten för allmän gång- och cykeltrafik genom kvartersmark
(fastigheten Blåsippan 1) har tagits bort och Tulpanvägens anslutning österifrån
ska stängas. Dessa åtgärder bidrar till att cyklister och fotgängare inte kommer
passera Bäckgatan strax söder om cirkulationsplatsen och på så sätt minskas
risken för konflikter på Bäckgatan mellan motorfordon, cyklister och
fotgängare.
- ”Samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och kommunal räddningstjänst i
Kronoberg gällande i väntan på ambulans IVPA” har avtalstid från 2016-04-15
till 2019-04-15 och kan förlängas ytterligare två år. De nya
kontorsbyggnaderna inom Blåsippan 1 kommer att inte vara färdigbyggda inom
två år, dvs innan 2021-04-15. Det kommer inte att bli fördröjning för
räddningstjänst som åker på IVPA-larm (i Väntan På Ambulans) på grund av
köbildning vid övergångställen på Bäckgatan på grund av ny exploatering inom
Blåsippan 1 inom två år. Vid upprättandet av ett nytt avtal behöver då hänsyn
tas till de nya förutsättningarna som är en följd av samhällsutvecklingen.
- ”Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120” som Ramboll har tagit fram
är för dagens situation. Bedömningarna baserades på videoanalyser av filmat
material med drönare vid cirkulationsplatsen under fyra pass på morgonen och
tre pass på eftermiddagen den 4 december 2018.
- Refug som beskrivs kommer inte att bli aktuellt under den tid som
räddningstjänsten är placerad på befintlig placering under de förutsättningar
som är idag.
- Kommunledningsförvaltningen bedömer att över- eller undergång för gång- och
cykeltrafik kommer vara svårt att få att fungera i praktiken och därför föreslogs
ett trafikljus G/C vid övergångsställena utrustad med (grön vägstyrning), som
bara ska ha rött ljus för gående och cyklister när utryckningsfordon passerar.
- Det är inte försvarbart att utföra mycket kostsamma investeringar (för planskild
över- eller undergång) där 20 – 30 minuter på trafikdygnet är dimensionerande.
Det gäller såväl i den här detaljplanen som i andra projekt och investeringar i
samhället. Älmhult befinner sig i ett expansivt skede där nya områden planeras
och befintliga områden förtätas. Planändringen kan inte utformas utifrån
perspektivet från nuvarande organisatoriska förutsättningar i Älmhults kommun.
Miljö- och byggnämnd
1. Miljö- och byggnämnden yttrar sig till Planeringsenheten,
Kommunledningsförvaltningen i enlighet med Miljö- och byggförvaltningens
yttranden med diarienummer: 2019-B0117-2 och 2019-B0117-3. Synpunkterna i
yttrandena från miljö- och byggnämnden ska inarbetas i detaljplanen och dess
bilagor.
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2. Miljö- och byggnämnden är enig om att planprocessen bör ses över. För att höja
kvaliteten måste miljö- och byggförvaltningen kopplas in tidigare, helst redan före
samrådet.
Synpunkter
Miljöenhetens yttrande
Plankarta
På plankarta finns ett stort antal ofullständiga laghänvisningar.
I planbestämmelse b2 framgår att marken ska vara genomsläpplig. Det borde
framgå att det gäller vattengenomsläpplighet vad som är den lägsta tillåtna
vattengenomsläppligheten.
I planbestämmelserna anges att högsta byggnadshöjd anges över angivet nollplan.
Det framgår dock inte vad som menas med angivet nollplan. Det kan vara bättre
att ange angivet nollplan i enlighet med RH2000.
Som en upplysning i planbestämmelserna nämns att ett exploateringsavtal ska
upprättas mellan Älmhults kommun och IKEA innan detaljplan antas. Det kan
vara klokt att ange vilket av IKEA:s bolag som avses eftersom det finns ett stort
antal i koncernen.
Det kan vara lämpligt med en administrativ bestämmelse i plan som anger att
framtida rivning som involverar grävning på fastigheten ska föregås av en
anmälan till miljötillsynsmyndigheten angående avhjälpande av markförorening.
Detta så länge markföroreningen fortfarande bedöms finnas kvar i området. Detta
i enlighet med § 28 enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Anledningen till detta är att den tidigare identifierade
föroreningen på fastigheten inte är avhjälpt sedan tidigare.
Under upplysningar i planbestämmelserna bedöms det vara positivt om
information beträffande upplysningsplikt anges. Enligt 10 kap. 11
§ Miljöbalken anges följande: Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett
om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om
det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lag (2007:660).
I planbeskrivningen anges att dagvatten från parkeringar i planområdet ska renas
innan det släpps till kommunalt VA-ledningsnät. Detta kan förslagsvis även
regleras som en administrativ bestämmelse i plan och inte enbart omnämnas i
planbeskrivningen. Det bör även specificeras vad som avses med ”rening”.
Planbeskrivning
Det framgår otydligt om det har fattats några beslut om planen omfattas av
betydande miljöpåverkan eller ej. I samrådsyttrande från Länsstyrelsen i
Kronobergs län nämns dock att Länsstyrelsen inte har något att erinra mot
innehåll och behovsbedömningen. Det får därmed antas att ett beslut om
betydande miljöpåverkan inte krävs för antagande av denna plan. Om så är fallet
kan detta förtydligas i planbeskrivningen. Detta regleras i 6 kap. 7§ miljöbalken.
Som ovan nämnts är framgår det i planbeskrivningen, sidan 32, att dagvatten från
parkering ska renas innan det släpps till kommunala ledningsnätet. Eftersom detta
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bedöms vara av stor betydelse bör detta även införas i en administrativ
planbestämmelse.
I planbeskrivningen anges information om administrativa bestämmelser på sidan
18. I dessa nämns bestämmelse u och u1. Benämningarna stämmer inte överens
med de som anges i planbestämmelserna som anger u1 och u2.
Under informationen om administrativa uppgifter i planbeskrivningen, sidan 18,
anges att det inom område som är märkt med ”u” inte får ske någon plantering av
träd. Om detta är av stor betydelse i planen bör detta läggas till som en
planbestämmelse. Miljöenheten kan dock anse att träd i området skulle vara av
godo med tanke på den gröna infrastrukturen. Vandrings- och spridningsvägar för
flora och fauna skulle eventuellt kunna gynnas av tänkbara träd i området.

Byggenheten
Plankarta
På plankarta hänvisas efter bestämmelser till kapitel och paragraf men inte till
vilken lag som gäller.
Förklaringstext till planbestämmelse u2 är felformulerad. Ordet att ska plockas
bort. Får man sätta villkor att planbestämmelser upphör att gälla om vissa
åtgärder görs likt förklaringstexten till u2?
Förklaring gällande markering för utfartsförbud saknas.
Behöver hela ytan längs Tulpanvägen vara markerad som GATA? Förslagsvis
borde dagens naturmark mellan Tulpanvägen och väg 120 bevaras och utfart
fastställas på detaljplan.
På flertalet ställen i planbeskrivningen beskrivs det att vissa punkter ska
behandlas i bygglovet/startbeskedet. Är dessa punkter av stor vikt bör dessa
punkter framgå på plankartan eftersom planbeskrivningen inte är juridiskt
bindande. Exempel på dessa punkter kan vara buller, avfallshanteringen och
dagvattenhanteringen.
Förklaringstext till planbestämmelse b1 är otydlig och bör omformuleras för att
bli förståelig. Exempel på formulering kan vara: körbart bjälklag med samma
höjd som färdigt golv exklusive markfyllnad får byggas endast under mark. Detta
bör förtydligas på plankartan med där för avsedd beteckning på berörd yta.
Exclusive är en engelsk stavning och bör ändras till den svenska stavningen
exklusive.
Totalhöjd på byggnader bör framgå av plankartan eftersom taklutning inte
regleras.
Planbeskrivning
Hänvisningar till lagar och föreskrifter i planbeskrivningen bör ses över då det på
sidan 13 i planbeskrivningen hänvisas till en upphävd föreskrift, BFS:1993:58.
På sidan 18 i planbeskrivningen, under rubrik Stads- och landskapsbild, beskrivs
det att exploatören/kommunen ska plantera träd längs hela bullervallen på
fastighet Klöxhult 3:1 utanför berört detaljplaneområde. Krav kan inte ställas på
fastigheter utanför detaljplaneområdet. Menar planbeskrivningen att dessa träd
ska planteras på en bullervall inom detaljplaneområdet bör planbestämmelse,
exempelvis n2, redovisas på plankartan.

81

Granskningsutlåtande
2019-05-02

-

-

14(72)

På sidan 43 i planbeskrivningen, under rubrik Tekniska frågor, beskrivs det att
avstånd mellan körbar väg och husens entré inte får överstiga 50 meter. Är detta
av stor vikt bör bestämmelser som framhäver detta redovisas på plankartan. Det
bör även förtydligas vilken väg som bestämmelsen syftar till.
På plankartan bör det förtydligas vart infart till fastigheten Blåsippan 1 ska
anordnas. Där infart inte ska vara tillåten bör utfartsförbud markeras för att
undvika missförstånd i parkeringsfrågan, exempelvis ut med Sunnerbogatan.
På sidan 7 i planbeskrivelsen beskrivs det att Tulpanvägen utgår som gata och
överförs till Blåsippan 4. Fastigheten Blåsippan 4 är avregistrerad. Tulpanvägen
bör överföras till fastighet Blåsippan 1?
På sidan 17 i planbeskrivningen står det att dagvattenfördröjning ska anordnas
inom naturmark. Detta bör framgå på plankartan med beteckning E2 på NATUR
eller liknande. Om dagvattenfördröjning ska anordnas på naturmark ska
beteckning E2 inte finnas på mark som inte är naturmark. Beteckningen finns för
tillfället även på yta avsedd för kontor (K) och parkering (P).

Kommunledningsförvaltningens kommentarer till miljöenhetens yttrande:
Plankarta
I en detaljplan kan kommunen bara reglera sådana frågor som har stöd i 4 kap.
PBL (plan- och bygglagen) därför hänvisas inte varje paragraf till PBL. För att
tydliggöra detta kan plankartan kompletteras med en upplysning.
Denna planbestämmelse gäller för dagvattenhantering. I planbeskrivningen
förtydligades det att bestämmelsen b2 – minst 25% av fastighetsarea ska vara
genomsläpplig, gäller vattengenomsläppligheten.
På plankartan under rubriken Grundkartans beteckningar finns kommunens
koordinatsystem: SWERF 99 13 30 och RH 2000.
Texten förtydligades ”Ett exploateringsavtal upprättades mellan Älmhults
kommun och IKEA Property AB daterad”
Under rubriken konsekvenser i planbeskrivningen justerades texten så att det står
” Området är redan försett med byggnad (IOS kontorsbyggnad) därför är det
viktigt att eventuella framtida rivningsarbeten som involverar grävning på
fastigheten ska föregås av en anmälan till miljötillsynsmyndigheten angående
avhjälpande av markförorening. Detta så länge markföroreningen fortfarande
bedöms finnas kvar i området”.
Vidare står det ”Enligt 10 kap. 11§ Miljöbalken anges följande: Den som äger
eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat
genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på
fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön”.
Användningsbestämmelse E2 - tekniska anläggningar ersätts med E3 - tekniska
anläggningar för dagvattenfördröjning och dagvattenrening inom
användningsområdet där bestämmelse P – parkering och P1 parkeringshus finns.
Planbeskrivningen kompletteras med text om rening av dagvatten från
parkeringsytor.
Planbeskrivning

82

Granskningsutlåtande
2019-05-02

15(72)

− Det finns i Kommunstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
Sammanträdesprotokoll 20019-03-05 § 50 Detaljplan för kvarteret Blåsippan 1
m.fl. (tidigare Blåsippan 4 m.fl.) – granskning ”Kommunstyrelsen beslutar att
genomförandet av detaljplanen för Blåsippan 1 m.fl., Älmhult, Älmhults
kommun, inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 §
Miljöbalken. Ingen miljöbedömning görs och ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättas”.
- Användningsbestämmelse E2 - tekniska anläggningar ersätts med E3 - tekniska
anläggningar för dagvattenfördröjning och dagvattenrening inom
användningsområdet där bestämmelse P – parkering och P1 parkeringshus
finns.
- Planbestämmelserna u1 och u2 justerades i planbeskrivningen enligt plankartan.
Bestämmelsen u2 ersätts med u1 – markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.
- En ny bestämmelse om markens anordnande och vegetation har inte lagts inom
området med u- beteckning.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer till byggenhetens yttrande:
Plankarta
− I detaljplan kan kommunen bara reglera sådana frågor som har stöd i 4 kap. PBL
(plan- och bygglagen) därför hänvisas inte varje paragraf till PBL. För att
tydliggöra detta kan plankartan kompletteras med upplysning.
− Bestämmelsen u2 ersätts med u1 – markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar
− Utfartsförbudet infördes i teckenförklaringen med text ”körbar förbindelse får
inte anordnas”
− Allmän plats GATA kan innehålla planteringar. Vilka delar av naturmark mellan
Tulpanvägen och väg 120 som kommer att bevaras blir klart efter
detaljprojekteringen för anslutningen Tulpanvägen till väg 120. Utfarten är
fastställd på plankartan.
− I planbeskrivningen står upplysning om att visa frågor så som inomhusvärden för
buller, konkreta lösningar för dagvattenhantering och att avfallshantering ska
lösas inom den egna fastigheten ska regleras i bygglovet. De frågorna hanteras
med stöd av annan lagstiftning.
− Formuleringen för förklaringstext till bestämmelse b1 omformulerats.
− Bestämmelsen om byggnadshöjd ändrades inte.
Planbeskrivning
- Texten under rubriken Radon, på sidan 13 i planbeskrivningen justerades.
- Frågor utanför planområdet kan regleras med exploateringsavtal. Ett
exploateringsavtal upprättades mellan Älmhults kommun och IKEA Property
AB. Under rubriken ”Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap” regleras
att trädplantering på andra sidan RV 120 (utmed kyrkogården) 6 antal björkar
med en stomstorlek om minst 15 cm.
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− I planbeskrivningen står det upplysning att avstånd mellan körbar väg och
byggnadens huvudentré inte får överstiga 50 meter. Frågorna hanteras med stöd
av annan lagstiftning.
- Utfartsförbud ”Körbar förbindelse får inte anordnas” regleras endast längs
med väg 120 och vid cirkulationen.
- Texten är från Dpl P03/6, (D 112 kommunens nummer) Detaljplan för kv.
Blåsippan 4 m. fl. När detaljplanen togs fram hade fastigheten beteckningen
Blåsippan 4. Detta förtydligas i planbeskrivningen.
- NATUR är beteckning för användning av allmän plats. Vattenanläggningar och
andra komplement kan ingå i NATUR- mark. Beteckningen E- tekniska
anläggningar är bestämmelse för användning av kvartersmark och kan inte vara
på NATUR. Beteckningen E2 – tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning
och dagvattenrening ska finnas inom kvartersmark och kan kombineras med
andra beteckningar avsedda för kvartersmark.

Företag och organisationer
Villaägarna Kronoberg
Då Villaägarna Kronoberg inte tillfrågats i den tidigare planprocessen är det nu svårt att
komma med några detaljerade förslag. Vi konstaterar dock att förtätningen kommer att
ha stor påverkan på befintlig bebyggelse och stadsbild och trafiklösningar m.m.
Många fastighetsägare påtalar risk för minskat fastighetsvärde av hus/fastigheter i
närområdet till den nya planen och insynen från kommande byggnader och detta bör
beaktas i kommande förhandlingar mellan kommunen och IKEA. Under byggtiden
kommer närboende att störas av buller och risker för marksättningar m.m. och åtgärder
för att minimera detta måste prioriteras.
Det är bra med gestaltningsprogram för grönstrukturplanen och vikten av grön
buffertzon till omgivningen. Med andra ord är det viktigt att följa grönstrukturplanen
och den estetiska utformningen av ny bebyggelse.
Villaägarna Kronoberg är inte trygga med att den föreslagna detaljplanen tar tillräcklig
hänsyn till närliggande fastighetsägare. Därför ställer vi oss tveksamma till att denna
detaljplan är redo för att fastställas i befintligt utförande.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
− Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande.
Planförslaget har kungjorts och fler har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.
− Frågor som påverkan på befintlig bebyggelse och stadsbild, trafiklösningar, risk
för minskat fastighetsvärde, insynen från kommande byggnader, störningar under
byggtiden, buller, risker för marksättningar m.m. har kommit tidigare som
yttrande från sakägare under samrådet och besvarades i samrådsredogörelsen.
Samrådsredogörelsen är en del av planhandlingarna.
− Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53.
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Privatpersoner (Fastighetsägare)
Gärdet 3

Generellt har jag som IKEA anställd och Älmhults-bo givetvis inget emot IKEA of
Sweden:s planer på exploateringen av kv. Blåsippan, även om jag tycker att det finns ett
flertal andra alternativ som inte skulle påverka oss boende kring fastigheten kv
Blåsippan. Ex expansion på fastigheten där dagens IKEA Aktivitetshus är placerad och
flytt av IKEA Handla Hemma till ex Handelsområdet.
Jag är givetvis glad att IKEA satsar och vill expandera sin verksamhet i Älmhult. Det ä
bra för både oss som anställda, näringslivet Älmhults Kommun och Sverige.
Vad jag vill påpeka är att jag som granne till IKEA of Sweden, Blåsippan anser att jag
ska ha en garanti att man från IKEA of Sweden och Älmhults Kommun tar de kostnader
som ev. orsakas på min fastighet Gärdet 3 vid en exploatering/byggnation av kv.
Blåsippan.
Exempel på sådana kostnader som kan uppkomma på min fastighet Gärdet 3, vid en
exploatering/byggnation av kv. Blåsippan är:
•
Sättning i marken med dränering, husgrund och sprickor i fasaden som följd av
pålningsarbete.
Vi fick sprickor i fasaden vid pålningsarbetet vid byggnationen av Gulsippan på kv
Blåsippan.
•
Sänkt grundvattennivå vid byggnation och efteråt.
Detta påverkar vår grävda brunn från år 1920. Sänkning av grundvattennivån
gjordes vid byggnationen av Gulsippan på kv. Blåsippan, med följden att vår
brunn sinade och detta lider vi fortfarande av. Pga. att IKEA of Sweden fortfarande
pumpar för att torrlägga runt sin fastighet Gulsippan på kv. Blåsippan.
•
Ev. värdeminskning av vår fastighet Gärdet 3.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Se kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer sida 53:
− punkt 3 ”Fastighets- och ekonomiska frågor”
− punkt 4 ”Geotekniska och hydrologiska förhållanden”
− punkt 5 ”Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan”
− punkt 6 ”Störningar och skador under byggtiden”.
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Vitsippan 1
Beträffande Detaljplan för Blåsippan 1 m.fl./Samrådsredogörelse:
Vi är fastighetsägare till Vitsippan 1, och skulle vilja träffa er hos oss för att
tillsammans titta på ert senaste förslag på in-och utfart till väg 120 från Tulpanvägen.
Trots våra synpunkter på ert förra förslag, har ni nu kommit med en lösning som
påverkar oss enormt. Därtill våra grannar på Tulpanvägen, Klöxhultsvägen osv.
Vi kommer att lämna synpunkter skriftligt, men vi tycker det är viktigt att träffa er så att
ni ser hur ni påverkar verkligheten om detta skulle genomföras.

Bild frän Kommunens handlingar, röda markeringar frän Vitsippan 1:

86

Granskningsutlåtande
2019-05-02

19(72)

Här bor Familjen Nilsson, Vitsippan 1.
Enligt Kommunens handlingar är det i dagsläget ca 150 fordon/dygn på Tulpanvägen.
Nuvarande förslag från Kommunen innebär ca 1000 fordon/dygn, även lastbilar, med
in- och utfart i hörnet av/mot vår fastighet.
Avstånd från trottoar till vår tomt är inte många meter. Vår synpunkt är absolut nej
till förslaget med in och utfart (enligt bild) mellan väg 120 och Tulpanvägen!
Förslaget med in- och utfart (enligt bild) mellan väg 120 och Tulpanvägen är absolut
främst till för personal på IKEA of Sweden. Detta är också kommunens syn fick vi
veta efter möte med planeringschef och planarkitekt 2019-04-15. Att vi som
fastighetsägare till Vitsippan 1 ska behöva ta detta ser vi som helt orimligt!
Kommunen och IKEA måste lyssna till och återkomma kring följande förslag som
faktiskt är möjliga!
1. Bekymret med hög trafikbelastning vid Bäckgatan/Tulpanvägen beror i
huvudsak på IKEA of Sweden's nuvarande placering av personalparkering.
Förslag: IKEA kan ha sin "bil pool", hyrbilar och IoS gästparkering på dagens
parkeringsområde vid IKEA of Sweden istället, det skulle minska trafikflödet
vid Bäckgatan/Tulpanvägen betydligt och i princip eliminera behovet av en
ny in-/utfart till väg 120. Dagens bilpools- och hyrbilsparkering används
istället som personalparkering. Längst västerut på parkeringsytan kan
vändplats för lastbilar och buss ordnas.
2. Efter samtal med Kommunen säger de att undersökning har visat att det
främst är Älmhultsbor som kör till/från IKEA of Sweden. Kommunen medger
att det vore lämpligt att IKEA föregår med gott exempel och inte gynnar
beteendet att Älmhultsbor i så stor utsträckning tar bilen till jobbet. Förslag:
Kommunen och IKEA kan göra en gemensam kampanj med att ta cykeln till
jobbet. IKEA kan låta bli att gynna Älmhultsbornas bil-beteende genom att
inte satsa på personalparkering så nära arbetsplatsen. Skulle IKEA ändå vilja
slösa pengar på parkering, bygg parkeringshus vid tex IKEA2 eller Testlab
där det inte är enskilda fastighetsägare som blir lidande.
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3. IKEA of Sweden's utbyggnad med +500 arbetstillfällen kommer sannolikt
mest innebära fler inpendlare, främst med tåg. Alltså inte heller pga. detta
behövs nuvarande in- och utfartsförslag enligt bild.
4. Skulle en anslutning till väg 120 ändå vilja göras är vårt förslag endast
medlöpande in- och utfart och då i anslutning till IKEA of Sweden's
nuvarande parkering, dvs ingen negativ påverkan på bostadsområdet samt
ingen farlig korsande trafik på väg 120. Om det handlar om kostnader för
utfyllnad/nivå mot väg så ska IKEA bekosta detta, det får helt enkelt inte ske
på bekostnad av vårt välbefinnande i vårt hem och vår trädgård. Denna
lösning behöver inte anpassas efter tunga fordon, de kan fortsätta köra in och
ut via Bäckgatan. Inte heller avståndet till rondellen behöver vara ett problem,
jämför med rondellen vid handelsplatsen, avfarten från väg 23 norrifrån har
ingen lång påfartssträcka mot rondellen.
5. I samtliga ovan förslag tycker vi att iden om parkeringshus på nuvarande
parkeringsplats tas bort ur detaljplaneförslaget. Ingen vill väl ha ännu fler
bilar!
Vi vill att Kommunen och IKEA talar med varandra för att förstå hur tokigt och
onödigt förslaget med in- och utfart (enligt bild) mellan väg 120 och Tulpanvägen är,
att det stoppas och att man jobbar vidare med förslagen ovan. Att vi slipper vara med
om denna inverkan på bostadsområdet och vår fastighet. Spara pengarna till annat,
det går ju att lösa!
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Hälsa och säkerhet
Buller
En av åtgärderna för au minska trafikpåverkan inom villaområdena är
genomfartsförbud på Sunnerbogatan. I trafikutredningen har trafiksituationen utretts
vid prognosåret 2040 med en ny utformning och planerad exploatering som visar att
trafiken blir oförändrad på Sunnerbogatan och övrigt på lokalvägnätet.
Trafikmätningar som har genomförts av Tyréns och Älmhults kommun visar 260
fordon/dygn (vardagsmedelsdygnstrafik) på Sunnerbogatan. Skyltad hastigheten är
40 km/h. Avståndet från Sunnerbogatans mitt till närmaste byggrätt inom
bostadsbebyggelse är 10 meter (6+4). Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad inte överskrider 60 dBA idag. Med
omfördelning av trafikrörelser i och med en ny utformning beräknas
vardagsmedelsdygnstrafik på Sunnerbogatan vid prognosåret 2040 att bli oförändrad,
260 fordon/dygn. Detta betyder au dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad blir oförändrad.
Trafiken på Tulpanvägen. mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen är idag ca 150
fordon/dygn (enligt uppgifter från tekniska förvaltningen) ökar med 844 + 20 (tung
fordon) fordon/dygn men är under 1220 fordon dygn. Skyltad hastighet är 40 km/h.
Avståndet från Tulpanvägens mitt till närmaste byggrätt inom bostadsbebyggelse är
minst 20 meter.
Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
inte överskrider 60 dBA vid prognosåret 2040.
Vad betyder detta verkligen för Tulpanvägen och fastighet Vitsippan 1?
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Dygnsekvivalent ljudnivå. Är det rätt mått, med tanke på att trafiken är koncentrerad
till morgon, lunch och kväll? Samt att det inte är passerande trafik, utan en korsning i
uppförsbacke, med start och stopp.

Text frän Kommunens handlingar:
ÅTGÄRD 1
Den nya korsningen skapar en ny anslutning till både Blåsippan 1 men också till
bostäderna kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen. Syftet är att avlasta Bäckgatan för
att förbättra trafiksituationen där, men även Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger
förbättrad tillgänglighet till bostadsområdet kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan,
samtidigt som Sennerbogatan avlastas, vilket leder till förbättrad trafiksäkerhet och
bullersituation där.
ÄTGÄRD2
1 dagsläget är anslutningen från Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) till
Bäckgatan öppen för trafik i alla riktningar. För att skapa en tydligare och säkrare
trafiksituation på framförallt Bäckgatan föreslås anslutningen enkelriktas så att bara
infart från Bäckgatan till Blåsippan 1 tillåts infart till parkeringen och lastintaget på
Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) kan då ske från två håll, både via
Bäckgatan och via <len nya anslutningen till väg 120 och Tulpanvägen, medan utfart
bara är möjlig via den nya kopplingen till väg 120.
ÄTGÄRD3
Den tredje åtgärden innebär att Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan
stängs. Åtgärden syftar till att minska risken for konflikter på Bäckgatan mellan
motorfordon och cyklister och fotgängare.
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ÅTGÄRD3
Genomfartstrafik förbjuds på Sunnerbogata17 mellan Tulpanvägen och Liljegatan.
Detta görs för att undvika ökade trafikmängder på Sunnerbogatan i samband med att
utfarten från blåsippan 1 till Bäckgatan stängs. På så sätt måste trafik både från
Blåsippan I, men även från bostadsområdet längs Tulpanvägen, som ska söderut, köra
ut via väg 120.
Omfördelningen tillsammans med den tillkommande trafiken från IKEA:s utbyggnad
bidrar till en liten ökning av trafikflödet på huvudvägnätet. Det sker även en ökning
av trafiken på vissa av gatorna som ansluter direkt till IKEA:s verksamhetsområde så
som Valgatan öster om Bäckgatan och lkeagatan. I övrigt sker ingen förändring av
trafikflödena på lokalvägnätet.
I förhållande till den totala trafiken på infartsgatorna (väg 120 och Bäckgatan) till
området är den ökning av trafikflödet som sker som en följd av IKEA:s exploatering
mycket liten.
Den största trafikökningen som sker till följd av ökad exploatering och omfördelning
i nätet sker på Bäckgatan norr om cirkulationen där trafiken beräknas öka med 610
fordon.
Syftet är att avlasta Bäckgatan och Sunnerbogatan, det kommer att leda till en
förbättrad trafiksäkerhet och bullersituation där.
Hur beskriver ni då trafiksäkerhet och bullersituation på Tulpanvägen och för
fastighet Vitsippan 1 med nuvarande förslag med in-och utfart bara några meter från
vår tomtgräns, med ca 1000 fordon/dygn?
Varför inte utfart söderut från Tulpanvägen till Bäckgatan? Det är väl korsande trafik
som är problemet!?
Genomfartstrafik bör också förbjudas mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen. Annars blir detta genomfartsgata.
Nej, den största trafikökningen sker på Tulpanvägen!

Text frän Kommunens handlingar:
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Anslutning till väg 120
Trafiklösningen kommer att bli bättre med den nya anslutningen jämfört med
gällande detaljplan Dl 12 även om syftet är samma dvs. tillfart för bostäderna väster
om planområdet och ett alternativ tillfart för Blåsippan 1. Enligt det nya förslaget är
anslutningen inte i linje med Sunnererbogatan och med genomfartsförbud kommer
trafiken vara oförändrad på Sunnerbogatan (som idag är genomfartsled). Kommunen
ska göra åtgärder på Sunnererbogatan (t.ex. chikaner) för att försvåra bilkörningen
och öka trafiksäkerheten. Det nya förslaget ger ökat naturområde jämfört med
gällande detaljplanen, eftersom anslutning i linje med Sunnerbogatan behöver mer
avstånd från Tulpanvägen till väg 120. Detta gör att Tulpanvägen kommer närmare
till bostadsområdet. Dessutom större yta planlagt för lokalgata på den gällande
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande.
Grunden till detta är bland annat att planen kan vara av stor betydelse för allmänheten
eftersom ökad exploatering möjliggör en ökning upp till 500 arbetsplatser och nära
kollektivtrafik som är viktigt för regionens utveckling. Anslutning till väg 120 ändrar
trafikfördelningen inom området, vilket bedöms vara av betydande intresse för
allmänheten.
Genom planområdets nordvästra del löper en samfälld bygdeväg registrerad som
Klöxhult S:1. Denna del av planområdet ska utgöra allmän plats i form av gatu- och
naturmark. I samband med plangenomförandet är avsikten att reglera den del utav
samfälligheten Köxhult S:l, som är belägen inom planområdet, till angränsande
kommunal mark. Det är också lämpligt att i samband med detta undersöka
möjligheten att reglera hela sträckningen av bygdevägen då fastighetsindelningen kan
förbättras och vägområdet och framkomligheten är tryggad i andra planhandlingar.
Kommentarer frän Vitsippan 1:
Tulpanvägen och fastighet Vitsippan 1.. .... ?
Varför är anslutning till väg 120 av betydande intresse för allmänheten? Det är ju i
huvudsak IKEA's trafik som kommer nyttja den.
Vad betyder detta med samfälld bygdeväg, Klöxhult s: 1? Vänligen förtydliga detta
och vad reglering av densamma innebär.
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Text och bild frän Kommunens handlingar:
Farligt gods
Sweco Environment AB gjorde en riskutredning "Fysisk planering intill
transportleder för farligt gods i Älmhult", 2018-06-19.
Planerade verksamheter ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd och därför
behövs det inga byggnadstekniska skyddsåtgärder. Mellan befintliga
parkeringsplatsen och Hallandsvägen finns ett räcke som hindrar avåkning ner mot
parkeringen.
Vid planering av parkeringshus ska det finnas 10 meter skyddsavstånd från väg 120
om platsanpassad risk11tredning inte görs för området och inga riskreducerande
åtgärder redovisas. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt.
Kommentarer frän Vitsippan 1:
Har någon riskutredning gjorts för tänkt in-/utfart med trafik som korsar väg 120?
Om inte, varför?
Vi ser stora risker för olyckor i en sådan korsning, då trafiken är starkt koncentrera
till morgon, lunch och kväll. Vi anser att en riskutredning av detta ska göras!
Kommentarer frän Vitsippan 1:
Övriga synpunkter på Planbeskrivningen.
Sid 18: Vad innebär det som står under rubrik
"Stängsel och utfart"?

94

Granskningsutlåtande
2019-05-02

27(72)

Sid 18: Under rubrik "Stads och landskapsbild11
anges att träd ska planteras av exploatören längs hela bullervallen, för att minska
insynen från begravningsplatsen. Varför finns inget liknande krav på exploatören för
insyn till/från övriga berörda fastigheter?
Sid 27: IKEA har intentioner att förbättra gångkopplingar från övriga parkeringar till
IoS.
Bra, lägg mer fokus och energi på detta och slopa personalparkeringen norr om
Blåsippan. Då skulle i princip hela problemet med trafiksituationen i korsningen
Tulpanvägen-Bäckgatan elimineras!
Sid 28: Ändra detaljplanen så att den INTE medger en utbyggnad av parkeringen i
form av ett p
dock/p-garage. Ingen vill ha mer bilar här!
Sid 29: Åtgärd 1. Förbättrad trafiksäkerhet och bullersituation på Sunnerbogatan,
men FÖRSÄMRAD trafiksäkerhet och bullersituation på Tulpanvägen!
Hur mycket avverkning krävs på södra sidan av väg 120 för att tillgodose
Trafikverkets regler om fri sikt på 140 m?
Sid 30: Åtgärd 3. Om Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan stängs, hur
ska busstrafik till t. ex. IKEA KH på Ikeagatan 7 gå till?
Sammanfattning.
Vi emotsätter oss planerna på en anslutning till väg 120 från Tulpanvägen i den
utformning som föreslås!
Vi vill att detaljplanen ändras så att den INTE medger en utbyggnad av parkeringen
norr om Blåsippan 1 i form av ett p-dock/p-garage.
Vi vill att kommunen och IKEA jobbar mot att slopa personalparkering på
parkeringsytan norr om Blåsippan 1. Detta för att eliminera trafikproblemen i
korsningen Tulpanvägen - Bäckgatan. På så sätt försvinner behovet av anslutning till
väg 120.
Om kommunen, trots våra protester och förslag på andra lösningar, ändå beslutar att
genomföra anslutningen till väg 120 så som föreslås i planbeskrivningen, vill vi att
våra synpunkter nämnda i detta dokument beaktas och ges svar på. Tex att en
riskutredning utförs och att bullerberäkningarna görs om. Genomfartstrafik bör också
förbjudas mellan Liljegatan och korsningen Tulpanvägen/Konvaljvägen.
Vi ser det som helt orimligt att vi som privatpersoner ska belastas med all denna
trafik som i huvudsak genereras av IKEA. Detta måste kunna lösas inom IKEA's
egen fastighet.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
− Anslutningen Tulpanvägen till väg 120 (Hallandsvägen) har utretts och
fastställts redan tidigare i detaljplanen Dpl P03/6, (D 112 kommunens nummer)
Detaljplan för kv. Blåsippan 4 m.fl. Älmhult, Älmhults kommun. Utdrag ur
planbeskrivningen för detaljplanen D112:
”Planen möjliggör kontor, gata och anslutning till väg 120 (Hallandsväg).
Planförslaget innebär att Tulpanvägen utgår som gata och överförs till Blåsippan
4. Från Hallandsvägen (väg 120), i linje med Sunnerbogatan, byggs en ny
anslutning. Denna kommer då att ersätta Tulpanvägen som tillfart för bostäderna
väster om planområdet och bli alternativ tillfart för Blåsippan 4 för trafik till och
från Trarydshållet”.

Urklipp från D 112

− I samband med framtagande av en ny detaljplan beställde kommunen en
förprojektering för anslutningen Tulpanvägen till Hallandsvägen för att utreda
den bästa lokaliseringen med hänsyn till svängradier, lutningar höjdnivåer med
mera. Efter förprojekteringen fastställdes anslutningen i detaljplanen.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att trafiklösningen kommer att bli
bättre med den nya anslutningen jämfört med gällande detaljplan D112 även om
syftet är det samma. Det nya förslaget ger ökat naturområde jämfört med
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gällande detaljplan D 112, eftersom anslutning i linje med Sunnerbogatan
behöver mer avstånd från Tulpanvägen till väg 120. Detta gör att Tulpanvägen
kommer närmare till bostadsområdet. I det nuvarande förslaget är gränsen
mellan gata och naturmark ungefär samma som nuvarande förhållande.
Närmsta avstånd från fastighet till vägkant är minst 17. 5 meter.

Ny anslutning Tullpanvägen – väg 120. Urklipp från förprojekteringen.

Bild tagen 2019-04-12. Vy från fastigheten Vitsippan 1 mot planerad anslutning Tulpanvägen
till väg 120. Närmsta avstånd från fastighet till vägkant är minst 17. 5 meter.
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Bild tagen 2019-04-12. Vy från planerad anslutning Tulpanvägen till väg 120 mot fastigheten
Vitsippan 1. Närmsta avstånd från fastighet till vägkant är minst 17. 5 meter.

Bild tagen 2019-04-12. Vy från planerad gång- och cykelväg, söder om Tulpanvägen, mot
fastigheten Vitsippan 1.
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- Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
- Ingen utfart Tulpanvägen mot Bäckgatan. Korsningspunkten ligger nära
cirkulationsplatsen, det i samband med stora flöden av oskyddade trafikanter i
nära anslutning gör korsningen otrygg. Bäckgatan är räddningstjänsten
primära utryckningsväg och den köbildning som blir försämrar deras
inryckningstid.
- Bullerbedömningen kompletterades med en bullerutredning
”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult,
Älmhults kommun”. Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad och vid
uteplats ligger under riktvärde. Se även utredningen.

Ljudutbredningskarta samt ljudnivå
vid uteplats, ekvivalent ljudnivå,
vägtrafik – prognos 2040.

Ljudutbredningskarta samt
dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats,
maximal ljudnivå, från vägtrafik.

- En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt.
Klöxhult s:1 är ett område som historiskt använts till samfälld väg, med flera
delägande fastigheter.

Den röda linjen är en del av samfälligheten Klöxhult s:1
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− Väg 120 är farligt gods led. SWECO ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning
”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19.
Rekommenderat avstånd från väg 120 till bostäder med max 4 våningar är 25
meter enligt utredningen. Avståndet mellan Väg 120 och fastigheten Vitsippan 1
är cirka 60 m. Det finns dessutom ett dike (naturmark med låg marknivå) mellan
fastigheten Vitsippan 1 och Tulpanvägen.

Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult

- In- och utfartsförbud planeras längs med Hallandsvägen, utom vid den nya
anslutningspunkten Hallandsvägen/Tulpanvägen, längs med cirkulationsplatsen
och Bäckgatan till infarten till fastigheten Blåsippan 1.
- Älmhults kyrka med begravningsplats är lagskyddad kulturmiljö och behöver en
särskild hänsyn. Gestaltningsprinciper som IKEA of Sweden har tagit fram
presenterar hur grön miljö med buffertzon kan skapas för att minska påverkan
på intilliggande bostadsbebyggelse.
- Busstrafiken kommer att ses över innan Tulpanvägens anslutning österifrån till
Bäckgatan stängs.
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Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 5 ”Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan”
− punkt 6 ”Störningar och skador under byggtiden”
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 9 ”Stadsbild, gestaltning och grönstruktur”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Maskrosen 3
Vi protesterar skarpt mot kommunens planer att bygga in- och utfart till väg 120 från
Tulpanvägen och således göra Tulpanvägen till en genomfartsled.
Älmhult, som går ut med att vara en ekokommun, kan rimligen inte göra ett sådant
ingrepp mot flera, skyddade grönområden och tillika ett tryggt barnvänligt
bostadsområde!
Möjligheten att ta sig fram med cykel försvinner också.
Vårt förslag är, att IKEA bygger ut öster om Bäckgatan, att man nyttjar befintligt
vägnät, dvs. Västra Ringvägen och Bäckgatan och förbinder dessa.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
- En gång- och cykelväg byggs mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Detta är en
viktig gång- och cykelförbindelse från Klöxkult och därför kommer
cykelkorsningen att byggas om. För att förbättra trafiksäkerheten vid
Tulpanvägens anslutning till väg 120 kommer en gång- och cykelväg att byggas
söder om Tulpanvägen mellan Konvaljvägen och Sunnerbogatan.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 2 ”Alternativa lösningar”
− punkt 9 ”Stadsbild, gestaltning och grönstruktur”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Backsippan 4
Vi är nyinflyttade på Sunnerbogatan 27 sedan februari 2019. Vi värnar om vår gata då
anledningen till att vi flyttade hit var att det var så lugnt och lummigt...
Vi har granskat planerna till vår bästa förmåga samt planerar ett möte med ikea för att
prata igenom planerna.
Men våra synpunkter och funderingar så här långt är:
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- Oro för mer trafik på Sunnerbogatan/ tulpanvägen. Barnen i området är i åldern
då man leker ute mycket och vi vill inte behöva oroa oss för trafikolyckor.
- Oro för påfarten på tulpanvägen. Hur mycket trafik kommer det att vara, buller,
avgaser etcetera .Hade önskat se detaljerade planer.
- Insyn från den nya byggnaden. I och med att byggnaden kommer att ta upp
halva grönområdet så vill vi ha försäkran om att fönster placeras så att vi inte får
insyn då vi har både sovrum och badrum samt kök ut mot gatan.
- Vi vill att de stora gamla träden behålls där de är, de är vår barriär mot IoS i dag
och tar vad insyn där finns idag. Det är också en del av vår och barnens
livskvalitet att få betrakta naturlivet som både hackspettar och ekorrar. Om de
huggs ner så tar det lång tid innan det växer upp igen.
- Byggtiden. Hur lång tid beräknas det att ta att bygga. Vi är givetvis direkt
påverkade av buller och avgaser och önskar att det blir så kort som möjligt.
- Värdeminskning av fastigheten under byggtiden. Kompensation om vi skulle
behöva sälja.
- Oro för skador på fastigheten på grund av byggnationen/markarbetet.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Genomfartstrafik förbjuds på Sunnerbogatan mellan Tulpanvägen och
Liljegatan. Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena
på lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
- Bullerbedömningen kompletterades med en bullerutredning
”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult,
Älmhults kommun”. Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad och vid
uteplats ligger under riktvärde. Se även utredningen.

Ljudutbredningskarta samt ljudnivå
vid uteplats, ekvivalent ljudnivå,
vägtrafik – prognos 2040.

Ljudutbredningskarta samt
dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats,
maximal ljudnivå, från vägtrafik.

- Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun.
Planen anses inte medföra så stora mängder ökad trafik att
miljökvalitetsnormen påverkas.
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- Gestaltningsprinciper som IKEA of Sweden har tagit fram presenterar hur grön
miljö med buffertzon kan skapas för att minska påverkan på intilliggande
bostadsbebyggelse.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 3 ”Fastighets och ekonomiska frågor”
− punkt 5 ”Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan”
− punkt 6 ”Störningar och skador under byggtiden”
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 9 ”Stadsbild, gestaltning och grönstruktur”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Backsippan 3 (Sunnerbogatan 29)
Har läst igenom Samrådsredogörelsen för Blåsippan 1 och har följande kommentarer:
Positiva förändringar framförallt när det gäller trafikplaneringen på Sunnerbogatan samt
borttagning av öppna dammar vilket känns väldigt välkommet.
I övrigt finns det inte mycket att säga förutom att vår oro står fast för alla övriga punkter
vi skickade in tidigare under processen. Vi tycker det är ledsamt att vårt villaområde
kommer att förändras och att kontoren kryper så pass mycket närmare. Går det att få
någon uppskattning hur långt in ifrån fastighetsgränsen som bebyggelse kan komma att
upprättas rakt öster om vår fastighet Backsippan 3?
I övrigt hoppas vi att kommunen kan hjälpa till med att hålla IKEA vid de löften de ger i
sina gestaltningar när det gäller insynsskydd (inga öppna glaspartier exempelvis) både
in och ut ur nybyggnad samt på ett levande grönområde med fullvuxna träd etc.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
− Bilden visar förhållandet mellan bostadshus (ert hus med förenklad kontur)
och IKEA:s nya kontorsbyggnader.
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Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 9 ”Stadsbild, gestaltning och grönstruktur”
Vitsippan 5 (Tulpanvägen 4)
Vi har granskat och tagit del av den föreslagna ändringen av detaljplanen för Blåsippan
1 som gjorts pga. av IKEA planerade expansion av IKEA of Sweden AB.
Vi har synpunkter på utformningen av den tänkta nya in- och utfart från Tulpanvägen
till Trarydsvägen.
Trafikutredningen från Tyréns föreslår att in –och utfart i backen en bit upp mot
Maskrosen och G:a Klöxhult.
Trafikutredningen förslår bla. ”Åtgärd 1: Den nya korsningen skapar en ny anslutning
till både Blåsippan 1 men också till bostäderna kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen.
Syftet är att avlasta Bäckgatan, för att förbättra trafiksituationen där, men även
Sunnerbogatan.
Den nya anslutningen ger förbättrad tillgänglighet till bostadsområdet kring
Tulpanvägen och Sunnerbogatan,
samtidigt som Sunnerbogatan avlastas, vilket leder till förbättrad trafiksäkerhet och
bullersituation
där.”
Synpunkter:
o Ändrade trafikflöden till och från Klöxhult till Trarydsvägen. Genomfartstrafik på
Tulpanvägern No 1–6 beaktas ej i utredningen.
o Fina naturvärden gå förlorade eftersom träd måste avverkas för att säkra god sikt utmed
den nya anslutningen. Vi tycker at kommunen borde slå vakt om de naturvärden som
fortfarande finns kvar i centrala Älmhult.
o Det bor många barn i Maskrosen samt i Östra delen av Klöshult – Vi tycker att
kommunen borde forma detaljplanen på ett sätt som tillmötesgår boende i området. Den
nya anslutningen till Trarydsvägen innebär ökad biltrafik i bostadsområdet.
o En ny anslutning kan ha följande konsekvenser:
 Boende i Klöxhult kommer troligen ta den kortaste vägen till Trarydsvägen och
Älmhults centrum. Konsekvens Ökad genomfartstrafik på Tulpanvägen 1–6 och
ökat buller.
 Sunnerbogatan kommer stängas för genomfartstrafik vilket kan öka genfartstrafik
på Tulpanvägen 1–6 som är parallellgata till Sunnerbogatan
 Köbildning vid utfart från Tulpanvägen till Trarydsvägen är både trolig och farlig
eftersom trafiken som ska till mot Traryd måste göra en vänstersväng. Vid
köbildning kommer innebära att bilburna pendlare kommer försöka ta alternativa
vägar för att komma hem. Den enda alternativa vägen i dagsläget är via
Tulpanvägen 1–6 med ökat buller och risk för cyklister i området.
Våra förslag till åtgärder:
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1. Flytta den tänkta anslutningen Tulpanvägen – Trarydsvägen närmare IKEA:s
parkering. På detta sätt leds inte trafiken in i bostadsområdet Klöxhult och
Maskrosen och fina naturvärden kan sparas (förslag är att flytta anslutningen
från 1 till markering D). Ytterligare förslag för att undvika köbildning vid D
samt (1): Endast högersväng tillåten. De som vill till Traryd kan åka via
rondellen (2)
2. Genomfartstrafik förbjuds på Tulpanvägen 1–6 mellan Liljegatan och
Tulpanvägen 6 (mellan markering A1 och A2). Detta görs för att undvika ökade
trafikflöden på Tulpanvägen 1–6 i samband med ny anslutning Tulpanv –
Trarydsvägen, att utfarten från Blåsippan 1 till Bäckgatan stängs samt att det blir
genomfartsförbud på Sunnerbågatan.
3. Gör gatan Tulpanvägen 1–6 och skapa istället bredare cykelled. Sätt även upp
farthinder för att få ner hastigheten på biltrafiken för att öka säkerheten för både
lekande barn och cyklister, detta är speciellt viktigt vid utfarten av den cykelled
som ansluter till Tulpanvägen / Konvaliegatan (se markering B samt C)

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
− Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
− Allmän plats GATA kan innehålla planteringar. Vilka delar av naturmark
mellan Tulpanvägen och väg 120 som kommer att bevaras blir klart efter
detaljprojekteringen för anslutningen Tulpanvägen till väg 120.
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− Trafikökningen på Tulpanvägen gäller på en vägsträcka mellan
Sunnerbogatan och anslutningspunkt till väg 120.

- Bullerbedömningen kompletterades med en bullerutredning
”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult,
Älmhults kommun”. Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad och vid
uteplats ligger under riktvärde. Se även utredningen.

Ljudutbredningskarta samt ljudnivå
vid uteplats, ekvivalent ljudnivå,
vägtrafik – prognos 2040.

Ljudutbredningskarta samt
dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats,
maximal ljudnivå, från vägtrafik.

− Kommunen ska vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid korsningen
Tulpanvägen med gång- och cykelvägen från och till tunneln under väg 120.
Kommunen ska även vidta åtgärder för gestaltning (utsmyckning, belysning
etc) av gång- och cykelväg, inklusive tunneln under Rv 120, mellan
Tulpanvägen och Arnolds park. Detta regleras i exploateringsavtalet tecknat
mellan Älmhults kommun och IKEA Property AB.
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− För anslutningen Tulpanvägen men Väg 120 har Trafikverket gjort en
kapacitetsberäkning samt bedömning av belastningsgrader utifrån
utredningens antaganden om framtida trafik med ny utformning och inklusive
planerad exploatering. Trafikverket bedömer att det ur kapacitetssynpunkt
inte finns något behov av större korsning. Beräkningen visar även att
vänstersvängfältet har väldigt låg belastningsgrad. Utifrån den gjorda
analysen och en ökad kunskap om förväntade svängrörelser bedömer
Trafikverket att ett vänstersvängfält inte behövs.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Violen 1
Härmed och genom detta email skriver vi under på förslag och synpunkter enligt nedan
från Evamaria Rönnegård och Kristofer Furst.
Vi har granskat och tagit del av den föreslagna ändringen av detaljplanen för Blåsippan
1 som gjorts pga av IKEA planerade expansion av IKEA of Sweden AB.
Vi har synpunkter på utformningen av den tänkta nya in- och utfart från Tulpanvägen
till Trarydsvägen.
Trafikutredningen från Tyréns föreslår att in –och utfart i backen en bit upp mot
Maskrosen och G:a Klöxhult.
Trafikutredningen förslår bla ”Åtgärd 1: Den nya korsningen skapar en ny anslutning
till både Blåsippan 1 men också till bostäderna kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen.
Syftet är att avlasta Bäckgatan, för att förbättra trafiksituationen där, men även
Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger förbättrad tillgänglighet till bostadsområdet
kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan, samtidigt som Sunnerbogatan avlastas, vilket
leder till förbättrad trafiksäkerhet och bullersituation där.”
Synpunkter:
o Ändrade trafikflöden till och från Klöxhult till Trarydsvägen. Genomfartstrafik på
Tulpanvägern No 1-6 beaktas ej i utredningen.
o Fina naturvärden gå förlorade eftersom träd måste avverkas för att säkra god sikt
utmed den nya anslutningen. Vi tycker at kommunen borde slå vakt om de
naturvärden som fortfarande finns kvar i centrala Älmhult.
o Det bor många barn i Maskrosen samt i Östra delen av Klöshult – Vi tycker att
kommunen borde borde forma detaljplanen på ett sätt som tillmötesgår boende i
området. Den nya anslutningen till Trarydsvägen innebär ökad biltrafik i
bostadområdet.
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o En ny anslutning kan ha följande konsekvenser:
 Boende i Klöxhult kommer troligen ta den kortaste vägen till Trarydsvägen
och Älmhults centrum. Konsekvens Ökad genomfartstrafik på Tulpanvägen
1-6 och ökat buller.
 Sunnerbogatan kommer stängas för genomfartstrafik vilket kan öka
genfartstrafik på Tulpanvägen 1-6 som är parallellgata till Sunnerbogatan
 Köbildning vid utfart från Tulpanvägen till Trarydsvägen är både trolig och
farlig eftersom trafiken som ska till mot Traryd måste göra en vänstersväng.
Vid köbildning kommer innebära att bilburna pendlare kommer försöka ta
alternativa vägar för att komma hem. Den enda alternativa vägen i dagsläget
är via Tulpanvägen 1-6 med ökat buller och risk för cyklister i området.
Våra förslag till åtgärder:
1. Flytta den tänkta anslutningen Tulpanvägen – Trarydsvägen närmare IKEAs
parkering. På detta sätt leds inte trafiken in i bostadsområdet Klöxhult och
Maskrosen och fina naturvärden kan sparas (förslag är att flytta anslutningen
från 1 till markering D). Yttereligare förslag för att undvika köbildning vid D
samt (1): Endast högersväng tillåten. De som vill till Traryd kan åka via
rondellen (2)
2. Genomfartstrafik förbjuds på Tulpanvägen 1-6 mellan Liljegatan och
Tulpanvägen 6 (mellan markering A1 och A2). Detta görs för att undvika ökade
trafikflöden på Tulpanvägen 1-6 i samband med ny anslutning Tulpanv –
Trarydsvägen, att utfarten från Blåsippan 1 till Bäckgatan stängs samt att det blir
genomfartsförbud på Sunnerbågatan.
3. Gör gatan Tulpanvägen 1-6 och skapa istället bredare cykelled. Sätt även upp
farthinder för att få ner hastigheten på biltrafiken för att öka säkerheten för både
lekande barn och cyklister, detta är speciellt viktigt vid utfarten av den cykelled
som ansluter till Tulpanvägen / Konvaliegatan (se markering B samt C)
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
− Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
− Allmän plats GATA kan innehålla planteringar. Vilka delar av naturmark
mellan Tulpanvägen och väg 120 som kommer att bevaras blir klart efter
detaljprojekteringen för anslutningen Tulpanvägen till väg 120.
− Trafikökningen på Tulpanvägen gäller på en vägsträcka mellan
Sunnerbogatan och anslutningspunkt till väg 120.
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- Bullerbedömningen kompletterades med en bullerutredning
”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult,
Älmhults kommun”. Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad och vid
uteplats ligger under riktvärde. Se även utredningen.

Ljudutbredningskarta samt ljudnivå
vid uteplats, ekvivalent ljudnivå,
vägtrafik – prognos 2040.

Ljudutbredningskarta samt
dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats,
maximal ljudnivå, från vägtrafik.

− Kommunen ska vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid korsningen
Tulpanvägen med gång- och cykelvägen från och till tunneln under väg 120.
Kommunen ska även vidta åtgärder för gestaltning (utsmyckning, belysning
etc) av gång- och cykelväg, inklusive tunneln under Rv 120, mellan
Tulpanvägen och Arnolds park. Detta regleras i exploateringsavtalet tecknat
mellan Älmhults kommun och IKEA Property AB.
− För anslutningen Tulpanvägen men Väg 120 har Trafikverket gjort en
kapacitetsberäkning samt bedömning av belastningsgrader utifrån

109

Granskningsutlåtande
2019-05-02

42(72)

utredningens antaganden om framtida trafik med ny utformning och inklusive
planerad exploatering. Trafikverket bedömer att det ur kapacitetssynpunkt
inte finns något behov av större korsning. Beräkningen visar även att
vänstersvängfältet har väldigt låg belastningsgrad. Utifrån den gjorda
analysen och en ökad kunskap om förväntade svängrörelser bedömer
Trafikverket att ett vänstersvängfält inte behövs.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Maskrosen 2 (Tulpanvägen 1)
Vi har tagit del av och granskat den föreslagna ändringen av detaljplanen för Blåsippan
1.
I förutsättningarna står det:
” Den norra delen av Bäckgatan, vid cirkulationen och korsningen med Tulpanvägen,
har en del problem gällande köer, korta avstånd mellan korsningar (otydlig
trafiksituation) samt konflikter mellan gång-, cykel och biltrafikanter.”
Enligt Tyréns trafikutredning förslår man 4 åtgärder varav 2 vi väljer att kommentera
nedan.
ÅTGÄRD 1:
Ny anslutning mellan Tulpanvägen och väg 120, där korsningen med väg 120 utformas
med vänstersvängskörfält österifrån. Den nya korsningen skapar en ny anslutning till
både Blåsippan 1 men också till bostäderna kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen.
Syftet är att avlasta Bäckgatan, för att förbättra trafiksituationen där, men även
Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger förbättrad tillgänglighet till bostadsområdet
kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan, samtidigt som Sunnerbogatan avlastas, vilket
leder till förbättrad trafiksäkerhet och bullersituation där.
Synpunkt:
Man har i utredningen inte beaktat trafiksituationsförändringen för Tulpanvägen 1–6
som redan idag har mycket trafik till skola och förskola. Dagens situation innebär redan
att våra barn får gå/ cykla till skolan utan en säker väg eftersom hastigheten är hög och
sikten skymd. Genom att öppna en anslutning till väg 120 tror vi man öppnar en
”genomfartsled” med trafik genom bostadsområdet. Eftersom det bor många barn i
Maskrosen och denna delen av Klöxhult kommer det att föreligga betydligt högre risker
för olyckor med denna ökade genomströmning.
Detta kan dock undvikas genom att man stänger av vägen mellan Tulpanvägen och
Klöxhultsvägen.
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ÅTGÄRD 3:
Den tredje åtgärden innebär att Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan
stängs. Åtgärden syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan mellan
motorfordon och cyklister och fotgängare.
Synpunkt:
Detta låter sunt men vill man verkligen förbättra säkerheten för cyklister och fotgängare
borde det vara mycket bättre och säkrare med en gång/ cykel tunnel under Bäckgatan.
Vårt förslag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bygg en anslutning med enbart avfart från väg 120.
Bygg en ny anslutning till rondellen med på/ avfart
Stäng av anslutning till Bäckgatan.
Stäng av anslutning till Bäckgatan.
Bygg ett parkeringshus.
Bygg en gång/cykel tunnel under Bäckgatan
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Sammanfattning
Vi tycker primärt man har glömt bort säkerheten för de boende i området i Tyréns
trafikutredning. Väljer man ändå att gå vidare med deras förslag anser vi att man måste
komplettera med nedan punkter.
1. Flytta anslutningen till väg 120 närmare IKEA’s parkering och säkerställ att utfarten
till väg 120 enbart gäller högersväng för att minska köbildning.
2. Stäng av vägen mellan Tulpanvägen och Klöxhultsvägen för att eliminera den ökade
olycksrisken som kommer med anslutningen till väg 120. Skulle detta inte vara
möjligt gör denna till förbjuden genomfart.
3. Bygg en gång och cykeltunnel under Bäckgatan i höjd med Tulpanvägen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
− Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
− För anslutningen Tulpanvägen men Väg 120 har Trafikverket gjort en
kapacitetsberäkning samt bedömning av belastningsgrader utifrån
utredningens antaganden om framtida trafik med ny utformning och inklusive
planerad exploatering. Trafikverket bedömer att det ur kapacitetssynpunkt
inte finns något behov av större korsning. Beräkningen visar även att
vänstersvängfältet har väldigt låg belastningsgrad. Utifrån den gjorda
analysen och en ökad kunskap om förväntade svängrörelser bedömer
Trafikverket att ett vänstersvängfält inte behövs.
− Kommunen ska vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid korsningen
Tulpanvägen med gång- och cykelvägen från och till tunneln under väg 120.
Kommunen ska även vidta åtgärder för gestaltning (utsmyckning, belysning
etc) av gång- och cykelväg, inklusive tunneln under Rv 120, mellan
Tulpanvägen och Arnolds park. Detta regleras i exploateringsavtalet tecknat
mellan Älmhults kommun och IKEA Property AB.
− Det är inte försvarbart att utföra mycket kostsamma investeringar (för
planskild över- eller undergång) där 20 – 30 minuter på trafikdygnet är
dimensionerande.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Maskrosen 4
Vill med detta mail framföra en åsikt/synpunkt mot den detaljplaneförändring som är på
förslag med att Tulpanvägen kommer att bli en genomfartsled för stora delar utav nedre
Klöxhult.
Detta kommer i stor grad påverka alla barnfamiljer i detta område, vår önskan om
rörelsefrihet för våra barn och ungdomar utan att utsättas för olycks- eller hälsorisker
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när dom ska ta sig till skola/fritids och kompisar, detta ska vara en självklarhet i ett
bostadsområde.
En säker och god uppväxtmiljö har stor betydelse för barns hälsa och liv och den
föreslagna vägen kommer medföra ökade risker för våra barn.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
− Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
− Kommunen ska vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid korsningen
Tulpanvägen med gång- och cykelvägen från och till tunneln under väg 120.
Kommunen ska även vidta åtgärder för gestaltning (utsmyckning, belysning
etc) av gång- och cykelväg, inklusive tunneln under Rv 120, mellan
Tulpanvägen och Arnolds park. Detta regleras i exploateringsavtalet tecknat
mellan Älmhults kommun och IKEA Property AB.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Maskrosen 5
Angående förslaget till detaljplan har jag några funderingar/kommentarer. Ber om
ursäkt om det är något som redan är berört i era beskrivningar. Var mycket att läsa.
- Bedömer ni att trafiken via Klöxhultsvägen/Tulpanvägen (den del som passerar
Krokusvägen) kommer öka i samband med detta? Eftersom ni skriver att det är
delvis för att förbättra tillgänglighet till Sunnerbogatan antar jag att de innebär
en ökad trafik eftersom Sunnerbogatan stängs. Dock ser jag inte det i er plan.
Som jag förstår det är ökningen från anslutning väg 120 till Tulpanvägen i
riktning mot Bäckgatan (+844). Är det riktigt? Om ni bedömer att trafiken
kommer öka förbi Maskrosen, Krokusvägen, övre Tulpanvägen etc. ser jag
lösningen att stänga av Sunnerbogatan som aningen konstig.
- Har ni övervägt att även stänga av övre delen av Tulpanvägen för genomfart?
Alla som passerar där idag efter exempelvis lämning på Klöxhultsskolan eller
Liljebacken utgör många gånger en fara. I synnerhet som parkeringen i backen
på Tulpanvägen gör att sikten är kraftigt begränsad. En eventuell ökning av
trafiken på genomfart är ej önskvärt. Genom att stänga av Sunnerbogatan och
infarten till Tulpanvägen från Bäckgatan kommer en stor del av trafiken från
Gamla Klöxhult sannolikt ledas förbi Klöxhultsvägen/Tulpanvägen om
genomfart ej förbjuds. Det är ett område som redan har mycket trafik och med
tanke på att det är många barn i området som använder just den vägen för att ta
sig till och från skola känns det inte bra.
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- Vilka övriga alternativ har ni övervägt för att avlasta Bäckgatan och förbättra
trafiksituationen och parkeringssituationen. Min känsla är att många som pendlar
till IKEA inte nödvändigtvis kommer från väg 120. Kan infarten till
Tulpanvägen från Bäckgatan vara kvar för att dela upp trafiken? Kan
anslutningen väg 120 till Tulpanvägen göras närmre Bäckgatan om den ska
göras? Exempelvis i höjd med Sunnerbogatan.
- Tror också att det finns en risk att avfarten mot Tulpanvägen också kommer få
problem med köer och liknande när många bilister ska svänga av för att sedan
svänga in på Tulpanvägen. Om de har väjningsplikt för oss som kommer från
Klöxhultsvägen är risken väldigt stor för köer. Har de inte väjningsplikt kommer
det vara väldigt svårt för oss att ta oss ut på väg 120.
- Kommer det finnas cykelväg från IoS till centrum utan att behöva passera
Arnolds park?
Jag har också under flera års tid försökt köpa mark i anslutning till vår tomt, från
kommunen. Har dock inte kommit längre än att dåvarande stadsarkitekten sa att det bör
gå att lösa men att det ligger längre fram i tiden. Ger en ändrad detaljplan som ni
beskriver större möjligheter till det? Eftersom jag hört att jag själv måste stå för
kostnaden för att ändra detaljplan finns det kanske möjlighet att göra det i samband med
detta för att undvika den kostnaden?
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
- Trafikökningen på Tulpanvägen gäller på en vägsträcka mellan Sunnerbogatan
och anslutningspunkt till väg 120.
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− Anslutningen Tulpanvägen till väg 120 (Hallandsvägen) har utretts och
fastställts redan tidigare i detaljplanen Dpl P03/6, (D 112 kommunens nummer)
Detaljplan för kv. Blåsippan 4 m.fl. Älmhult, Älmhults kommun. Utdrag ur
planbeskrivningen för detaljplanen D112:
”Planen möjliggör kontor, gata och anslutning till väg 120 (Hallandsväg).
Planförslaget innebär att Tulpanvägen utgår som gata och överförs till Blåsippan
4. Från Hallandsvägen (väg 120), i linje med Sunnerbogatan, byggs en ny
anslutning. Denna kommer då att ersätta Tulpanvägen som tillfart för bostäderna
väster om planområdet och bli alternativ tillfart för Blåsippan 4 för trafik till och
från Trarydshållet”.

Urklipp från D 112

- För anslutningen Tulpanvägen men Väg 120 har Trafikverket gjort en
kapacitetsberäkning samt bedömning av belastningsgrader utifrån utredningens
antaganden om framtida trafik med ny utformning och inklusive planerad
exploatering. Trafikverket bedömer att det ur kapacitetssynpunkt inte finns
något behov av större korsning. Beräkningen visar även att vänstersvängfältet
har väldigt låg belastningsgrad. Utifrån den gjorda analysen och en ökad
kunskap om förväntade svängrörelser bedömer Trafikverket att ett
vänstersvängfält inte behövs.
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- En gång- och cykelväg byggs mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Detta är en
viktig gång- och cykelförbindelse från Klöxkult och därför kommer
cykelkorsningen att byggas om.
- Frågan om markköp kan inte hanteras i samband med den här
detaljplanändringen.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 10 ”Trafik”
− punkt 11 ”Anslutning till väg 120”.
− punkt 12 ”Gång- och cykeltrafik”
Backsippan 2
Här kommer våra synpunkter på IKEAs nya detaljplan.
Vi ogillar detaljplanen för Blåsippan 4 av följande skäl:
- Pålningen av föregående byggnationer har skadat kringliggande tomter allvarligt
och gett skador på både infrastruktur, tomter samt byggnationer i form av
sprickor och sjunkhål till följd av markerosion, flera översvämningar har också
uppstått på gatan efter regn. Det råder överhängande risk att ytterligare pålning
kommer att påverka marken och kringliggande fastigheter högst negativt med
likartade konsekvenser.
- Genomfartsförbudet på Sunnerbogatan ser vi som en positiv ändring men ser
helst att vägen helt stängs av och blir återvändsgata då bilarna med högsta
sannolikhet kommer att köra här igenom ändå precis som IKEAs lastbilstrafik
och bussar gör idag.
- Den nya planerade lastkajen kommer i synnerlighet att påverka vårt privatliv då
man tar ner de enda träden man har som insynsskydd till vår fastighet,
fastigheten är extra utsatt då den har stora fönster längs hela väggen på
övervåningen där vi idag lever större delen av vårt liv. Tar man ner träden
kommer samtliga fönster från våning 2 och 3 att se rakt in i större delen av vår
fastighet.
- Naturskönheten kommer helt att försvinna då vi får en lastkaj som granne istället
för en vacker björkpark, jag känner en oro för att planeringen av grönområdena
inte kommer att efterlevas då de inte har gjort det vid tidigare byggnationer.
- Under upp till 5 års tid kommer vi att störas av byggtrafik och buller varje dag
då byggnationen pågår vilket påverkar hälsan mycket negativt enligt flertalet
studier. Vi har även småbarn som kommer att påverkas av detta.
- Vi ser byggnationsområdet som en stor risk för flertalet småbarn som bor på
gatan gällande skador och tillbud.
- Parkeringshuset som planeras kommer att skymma sikten ut mot Älmhult för
våran del och det kommer att upplevas instängt för våran del då man avgränsar
de öppna ytorna ytterligare.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Kommunen ska göra åtgärder på Sunnerbogatan (t.ex. chikaner) för att försvåra
bilkörningen och öka trafiksäkerheten.
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- Detaljplanen möjliggör parkeringshus som har högsta byggnadshöjd i meter
över angivet nollplan +144 (detta innebär cirka 4 meter höjd). Detta är mycket
lägre än de befintliga kontorsbyggnaderna.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
− punkt 4 ”Geotekniska och hydrologiska förhållanden”
− punkt 5 ”Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan”
− punkt 6 ”Störningar och skador under byggtiden”
− punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
− punkt 9 ”Stadsbild, gestaltning och grönstruktur”
Violen 2
1. Min synpunkt gällande DPn är att två olika plantyper möter varandra alldeles för
tvärt. Villastaden med spridd bebyggelse möter en tät, kompakt och kontinuerlig
Arbetsplats och Kontors stad. Det bör finnas en grön frizon (parkmark) dem mellan,
vilket höjer kvalitén på hela villaområdet och även kontors staden.
I dagsläget finns en sådan grön frizon, ett härligt grönområde med vacker björklund.
Här kan människor från både bostadsområdet och kontoren ströva fritt, man kan
sommartid äta sin lunch utomhus, här kan barn leka, hundar rastas.
Det utgör också en viktig distans mellan Villastaden och Kontors staden, för
undvikande av insyn dem emellan. Genom DPn minskas befintlig grön frizon avsevärt!
Den kvarvarande delen av frizonen blir för liten för att fungera som parkmark och
kommer skadas av byggverksamheten (uppgrävningar, pålningar, trädfällningar osv.)
En annan viktig aspekt är att denna mark som är naturmark med rik tillgång på
dagvatten är ostabil att bygga på, med flera problem som följd. Pålning, pumpning,
torrläggning…att bygga här innebär ett väsentligt ingrepp i naturen. Man påverkar de
naturliga dagvattenförhållandena genom torrläggning av marken. För en grön frizon
krävs tillgång till dagvatten och naturmark. Denna påverkan på naturen kan också
resultera i sättningsskador på omkringliggande hus.
Älmhults kommun med Ikea som aktör saknar inte exploaterbar mark utan tvärtom, i
denna glesbygdskommun finns det gott om mark.
Mitt förslag är att istället lägga detta kontorskomplex öster om Bäckgatan, med närhet
till Testlabb, Aktivitetshus och station - man skulle på så vis hålla ihop
Ikeabyggnaderna.
2. Min synpunkt gällande DPn rör den nya utfarten från Sunnerbogatan. Det innebär att
vi som villaägare drabbas av mer trafik, buller, sämre luft, farligare miljö speciellt för
våra barn och äldre som rör sig där kontinuerligt.
3. Min synpunkt gällande DPn att jag som villaägare tvingas skåda en närmare och
högre (större) fullbebyggelse, som högst 16,75 meter från färdig golvnivå vilket
motsvarar ett 5 våningshus. Detta kan inverka negativt på mitt fastighetsvärde.
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Sammanfattningsvis kommer vi som villaägare att drabbas av tät trafik, tät
kontorsbebyggelse med insyn i våra privatliv, utplåning av grön frizon, sättningsskador
på fastigheter och sist men icke desto mindre - minskade fastighetsvärden.
*Detaljplanen här förkortad DPn
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikökningen på Tulpanvägen gäller på en vägsträcka mellan Sunnerbogatan
och anslutningspunkt till väg 120.

- Bullerbedömningen kompletterades med en bullerutredning
”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult,
Älmhults kommun”. Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad och vid
uteplats ligger under riktvärde. Se även utredningen.

Ljudutbredningskarta samt ljudnivå
vid uteplats, ekvivalent ljudnivå,
vägtrafik – prognos 2040.
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− Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun.
Planen anses inte medföra så stora mängder ökad trafik att
miljökvalitetsnormen påverkas.
Se även kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
- punkt 2 ”Alternativa lösningar”
- punkt 3 ”Fastighets och ekonomiska frågor”
- punkt 4 ”Geotekniska och hydrologiska förhållanden”
- punkt 5 ”Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan”
- punkt 6 ”Störningar och skador under byggtiden”
- punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
- punkt 8 ”Dagvattenhantering”
- punkt 9 ”Stadsbild, gestaltning och grönstruktur”
Treklövern 1
Vi är boende på Krokusvägen 1 och påverkas av denna förändring på grund av att
trafiken kommer öka på väg Klöxhultsvägen/Tulpanvägen. När denna genomfart byggts
kommer Klöxhultsvägen/Tulpanvägen bli en genomfartsled för alla boende i Klöxhult
som ska ta sig ut på väg 120. Den del av Tulpanvägen som är likt en förlängning av
Klöxhultsvägen är idag en lugn kvartersgata med mycket barnspring och kommer
ändras till en genomfartsled vilket inte känns rätt och känns inte heller som att det är
enligt den plan som idag läggs då Sunnerbogatan spärras av pga. samma anledningar.
Vi på Krokusvägen 1 föreslår att denna del av Tulpanvägen markeras med
genomfartstrafik förbjuden för att minimera förändringen för detta kvarter.
Vidare är stora delar av Klöxhult 3:1 i behov av Gallring och Röjning. Framför vårt hus
på Krokusvägen 1 står flertalet pampiga bokar och ekar där undervegetation börjar
komma upp i kronan. Görs ingenting ser jag risk att dessa pampiga träd utkonkurreras
av undervegetation. Vidare har vi en skogsbacke mellan oss och Liljebackens dagis som
kallas park men som är igenväxt. Vår son går på Liljebackens förskola som gränsar till
denna skogsbacke men de använder inte den då den är igenväxt. Denna mark gallrades
ej vid förra gallringen av Klöxhult och är nu i stort behov av gallring och röjning.
Föreslår att en gallring/röjning av de delar av Klöxhult 3:1 utförs i samband med detta
vägbygge för att öka parkkänslan i närområdet vid maskrosen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av trafikflödena på
lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen även
genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Se kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer, sida 53:
- punkt 2 ”Alternativa lösningar”
- punkt 3 ”Fastighets och ekonomiska frågor”
- punkt 4 ”Geotekniska och hydrologiska förhållanden”
- punkt 5 ”Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan”
- punkt 6 ”Störningar och skador under byggtiden”
- punkt 7 ”Vägtrafikbuller”
- punkt 8 ”Dagvattenhantering”
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Kommunledningsförvaltningens sammanfattande
kommentarer:
1.
Planprocessen
När kommunen fattade beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan och startade en
planprocess, beslutade kommunen att detaljplanen ska handläggas med
standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet grundades
på att förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller
medföra en betydande miljöpåverkan.
Samrådstiden regleras inte för detaljplaner som handläggas med standardförfarande
enligt Plan- och bygglagen. Samrådstiden var drygt en månad vilket i sammanhanget får
ses som skäligt. Samrådstiden för utökat planförfarandet är minst tre veckor.
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande. Grunden
till detta är bland annat att planen kan vara av stor betydelse för allmänheten eftersom
ökad exploatering möjliggör en ökning upp till 500 arbetsplatser och nära kollektivtrafik
som är viktigt för regionens utveckling. Anslutning till väg 120 ändrar trafikfördelningen
inom området, vilket bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.
Fortsättningsvis handläggs planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Planoch bygglagen. Det innebär att planförslaget kungörs under granskningen och att
kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen antar detaljplanen.
Samrådskretsen ändras inte. Under granskningstiden ska kommunen hålla planförslaget
och planeringsunderlaget tillgänglig för alla som vill ta del av det. För utökat förfarande
ska granskningstiden vara minst tre veckor.
2.
Alternativa lösningar
IKEA of Sweden AB har ansökt om planändring för Blåsippan 3 och 4 (nuvarande
Blåsippan 1) med avsikt att utöka kontorsytor inom dessa fastigheter.
Miljö- och byggnämnden gav miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. med syfte att skapa en mer ändamålsenlig och
flexibel detaljplan som håller över tid. Detaljplanen hanteras inom uppdragets
omfattning.
I översiktsplanen är området inom Blåsippan 1 utpekat som ett förtätningsområde.
Planändringen är i linje med översiktsplanens intentioner.
3.

Fastighets- och ekonomiska frågor

Fastighetsvärde

I detaljplaneringen ska både allmänna och enskilda intressen hanteras och en avvägning
göras. Det kommer bli en påverkan på befintlig bebyggelse i samband med förtätningen.
Kommunen ersätter inte presumtiva värdeförändringar på fastigheter. Dels finns det inte
krav på det i lagstiftningen, dels så har kommunen den generella hållningen, eftersom all
samhällsplanering kontinuerligt påverkar fastighetsvärden.
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Många faktorer kan påverka på fastighetsvärdet. En av huvudfaktorerna är hur attraktivt
Älmhult är som boendeort med kommunikationer, serviceutbud och arbetsmarknad mm.
Markinlösen

Det är endast mark för olika allmänna intressen som kommunen kan lösa in. Det kan till
exempel handla om att en väg måste komma till stånd. Kommunen kan däremot köpa
fastigheter och det handlar oftast om mark som syftar till att exploateras för bostäder,
skolor och dylikt. Däremot löser kommunen inte in fastigheter som ligger i närheten av
ett område där förändring av markanvändning sker.
Kommunen kan lösa in mark inom planområdet för att säkerställa genomförandet av
planen under genomförandetiden. Genomförandetiden för detaljplanerna som ändras
har gått ut och inom planområdet ägs marken av IKEA Property AB och Älmhults
kommun.
Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas
för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Kommunen får även lösa in
mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för annat än enskilt
bebyggande (t.ex. avloppsreningsverk), om markens eller utrymmets användning för det
avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå (6 kap. 13 § PBL).
Skadeersättning

Kommunen betalar inte ut skadeersättning i det här fallet. Det är ett fåtal områden där
kommunen har krav att betala ut ersättning och i det här fallet är det inte tillämpligt.
Om detaljplanen medför skada, för en enskild fastighetsägare, som är så omfattande att
användningen av fastigheten synnerligen försvåras har markägaren rätt at begära
inlösen av fastigheten (10 kap. 13§ PBL), t.ex. helt avskuren tillkomst från gata.
Ersättning kan ges:
- för skada vid myndighets tillträde
- vid vissa förelägganden
- på grund av vägrat bygglov och marklov
- på grund av ändrad eller upphävd detaljplan. Denna punkt gäller om planen
ändras före genomförandetidens utgång och för ändring av användning eller
höjd beträffande gata eller väg.
- vid ny bestämmelse i detaljplan. Denna punkt gäller för skyddsbestämmelser för
särskild värdefulla allmänna platser och byggnadsverk.
4.
Geotekniska och hydrologiska förhållanden
En markteknisk undersökning har utförts för att klargöra geotekniska, hydrologiska och
miljötekniska förhållanden inom fastigheten Blåsippan 1 inför planerad exploatering.
Utredningen beskriver även uppskattad omgivningspåverkan i som kan uppstå samband
med exploateringen och åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan. Denna
utredning finns med som ett underlag till detaljplanen.
Geoteknik
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Utförd undersökning visar att områdets ytliga jordlager till största delen består av
fyllningsjord (mulljord och stenig grusig sand), därunder påträffas organiska massor
(torv och gyttja) som vilar på friktionsjord (sand och sandmorän). Torvområdet bedöms
inte sträcka sig väster om fastigheten där befintlig bostadsbebyggelse bedöms vara
uppförd på fast mark.
Förslaget för grundläggning är pålgrundläggning (söder om befintliga byggnader) eller
djupare grundläggning med källarplan på moränen som återfinns under torven (länken
längs med Sunnerbogatan). Vid alternativet djupare grundläggning krävs installation av
sponter för att möjliggöra att den djupa schaktgropen som uppstår ska få plats inom
fastighetsgränserna och för att befintliga byggnader inom fastigheten inte ska ta skada
av schaktarbetena.
Grundvatten

Grundvattenmätningar utfördes i fyra punkter. Utförda mätningar visar att
grundvattenytan är något högre i norra delen av undersökningsområdet.
Grundvattenytan är avläst ungefär i nivå med underkant av påträffad torv. De lågt
avlästa grundvattennivåerna kan bero på att det enligt höstsäsongen är låga
grundvattennivåer. Eftersom området i omgivningen är tätbebyggt kan
grundvattennivåerna också vara påverkade av permanent grundvattensänkning i form av
avledning eller dränering.
Om det krävs en tillfällig sänkning av grundvatten under någon del av byggskedet ska
sättningskontroll av bland annat omkringliggande byggnader ske före, under och efter
byggnation. Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen inte skadas till följd av
avsänkningen. Detta enligt miljöbalken 11 kap. §12. I annat fall krävs tillstånd enligt
miljöbalken 11 kap. §9.
Källarplanet ska utformas så att permanent grundvattensänkning undviks.
5.
Omgivningspåverkan i samband med
grundläggningsarbetet och åtgärder som kan vidtas för
att minimera påverkan
Schaktarbeten kan orsaka ras och deformationer i marken, detta ska undvikas genom att
spontning utförs för de större och djupare schakten och genom utförande av tillräckligt
flack släntlutning i övriga schakt. Installation av sponter och anläggningstrafik
genererar vibrationer i marken som kan orsaka sättningar som i sin tur kan medföra
sprickbildning och skador i närliggande befintliga byggnader och konstruktioner.
Tillfällig grundvattensänkning som krävs för att schakt och anläggningsarbeten ska
kunna ske i torrhet kan också orsaka sättningar i sig och i kombination med vibrerande
arbeten. Anläggningstrafiken kan även orsaka skador och spårbildning i det lokala
vägnätet.
Det framgår från utredningen (Projekterings PM, geoteknik) att en riskanalys ska tas
fram inför arbetet eftersom schaktarbeten planeras intill befintliga vägar och byggnader.
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Riskanalysen ska bland annat redovisa maximala vibrationer, deformationer och
markrörelser i samband med byggnation och tillåtna larm- och gränsvärden. Kontroll av
rörelser i byggnader, markytan, gatumark, sponter samt eventuella ledningar ska
utföras. Sprickbesiktningar, vibrationsmätning på och syn av närliggande byggnader
som kan bli berörda av markvibrationer från eventuell pålning och spontslagning ska
utföras. Nollmätningar avseende vibrationer på angränsande byggnader bör utföras
innan entreprenadarbeten påbörjas.
Det framgår från utredningen (sammanfattning av geotekniska förutsättningar) att för att
undvika skador orsakade av sättningar i kringliggande bebyggelse ska
vibrationsmätningar och mätningar av markrörelser ske kontinuerligt under byggtiden
så att eventuella rörelser i marken omedelbart upptäcks och arbeten kan stoppas innan
skador sker. Uppföljning ska göras genom inventering och besiktning innan
påbörjande av markarbeten och efter avslutande. En hydrogeologisk utredning ska
utföras innan byggskedet för att utreda eventuell påverkan av tillfällig
grundvattensänkning samt hur stort område som kan komma att påverkas av
avsänkningen. Vatten som pumpas upp vid grundvattensänkningen kan, om
tillsynsmyndighet kräver det, behöva provtas innan vattnet släpps ut i det kommunala
dagvattennätet för att kontrollera att inte förorenat vatten släpps ut.
Det framgår från utredningen (Projekterings PM, geoteknik) att kontroll avseende
grundvattenyta ska utföras utanför byggnader samt kontroll avseende eventuell
avsänkning av grundvattenyta 0,5 m under schaktbotten. Inför planerade markarbeten
samt tillhörande grundvattensänkningar skall en kontrollplan med tillhörande riskanalys
upprättas.
6.
Störningar och skador under byggtiden
Störningar under bygget, byggtrafik, skador under byggtiden regleras delvis i
exploateringsavtalet. Byggtrafik till och från exploateringsområdet ska ske så att
störningarna begränsas i möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa
trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats.
Exploatören ansvarar för upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att
dessa görs i god tid innan avstängning. Redovisning av lösningar ska ske till kommunen
innan ansökan om startbesked enligt PBL.
Exploatören ansvarar även för återställande av skador på den andra partens egendom.
Kommer det krävas sprängarbete, pålning eller spontning ska dessa särskilt
riskbedömas, planeras och utföras så att skador på grund av den typen av arbeten
förebyggs.
Vid tekniskt samråd ska det krävas intyg att grundläggningen är lämplig för området
samt försiktighetsåtgärder.
Buller från byggplatser regleras Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid byggplatser.
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller
för trafikbuller. Miljötillsynsmyndigheten (Miljö- och byggnämnden) har tillsyn för
byggbuller och klagomål kan skickas till miljö- och byggnämnden.
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7.
Vägtrafikbuller
Bullerbedömningen kompletterades med en bullerutredning ”Trafikbullerberäkning inför
detaljplanför Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun”. Bullerberäkningen av
vägtrafikbuller uppdaterades efter trafikutredningen för framtida prognos för biltrafiken
för 2040 (inklusive utbyggnad av IKEA of Sweden och med ny utformning).
Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad och vid uteplats ligger under riktvärde. Se
även utredningen.

Ljudutbredningskarta samt Ljudnivå vid uteplats, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik – Prognos 2040.
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Ljudutbredningskarta samt Ljudnivå vid uteplats, maximal ljudnivå, vägtrafik – Prognos 2040.

En av åtgärderna för att minska trafikpåverkan inom villaområdena är genomfartsförbud
på Sunnerbogatan och Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen. I trafikutredningen har trafiksituationen utretts vid
prognosåret 2040 med en ny utformning och planerad exploatering som visar att trafiken
blir oförändrad på Sunnerbogatan.
Med omfördelning av trafikrörelser i och med en ny utformning beräknas
vardagsmedelsdygnstrafik på Sunnerbogatan vid prognosåret 2040 att bli oförändrad,
260 fordon/dygn. Detta betyder att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad blir oförändrad. Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnadsfasad inte överskrider 60 dBA idag.
Trafiken på Tulpanvägen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen är idag ca 150
fordon/dygn (enligt uppgifter från tekniska förvaltningen). Denna siffra ökar med 844 +
20 (tung fordon) fordon/dygn men överstiger inte 1220 fordon dygn. Skyltad hastigheten
är 40 km/h. Avståndet från Tulpanvägens mitt till närmaste byggrätt inom
bostadsbebyggelse är minst 20 meter. Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad inte överskrider 60 dBA vid prognosåret 2040.
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Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller. Den röda punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid
bostadsfasad längs med Sunnerbogatan och den blåa punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid
bostadsfasad längs med Tulpanvegen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen. Buller från
spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad (förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggnader).

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

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

Grönområdet väster om Sunnerbogatan är inom kvartersmark och är inte allmän
platsmark. Det finns allmänna platser med rekreation- och idrottsmöjligheter som
”Arnolds park” och fotbollsplanen, inom max 300 meter avstånd från bostäderna.
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Arnoldspark

Fotbollsplan

10.
Trafik (se även trafikutredning Blåsippan, Tyréns,
2019-02-21)
Kommunen har tagit fram en trafikutredning som visar vilka trafikomfördelningar
föreslagna åtgärder medför. Analysen har utförts för dagens trafik och för scenario med
utökad exploatering av Blåsippan 1 i kombination med förväntad trafikering år 2040.
Följande åtgärder har föreslagits och utreds:
1.
Ny anslutning mellan Tulpanvägen och väg 120, där korsningen med väg 120
utformas med vänstersvängskörfält.
2.
Förbjuden utfart från kv. Blåsippan mot Bäckgatan (i Tulpanvägens
förlängning), d.v.s. endast infart från Bäckgatan blir tillåten.
3.
Tulpanvägens östra anslutning mot Bäckgatan stängs.
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Genomfartstrafik förbjuds på Sunnerbogatan mellan Tulpanvägen och
Liljegatan. Trafikutredningen visar att det inte sker förändring av
trafikflödena på lokalvägnätet. För att säkerställa detta sätter Kommunen
även genomfartsförbud på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen
Tulpanvägen/Konvaljvägen.

Föreslagna åtgärder

ÅTGÄRD 1
Den nya korsningen skapar en ny anslutning till både Blåsippan 1 men också till
bostäderna kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen. Syftet är att avlasta Bäckgatan, för
att förbättra trafiksituationen där, men även Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger
förbättrad tillgänglighet till bostadsområdet kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan,
samtidigt som Sunnerbogatan avlastas, vilket leder till förbättrad trafiksäkerhet och
bullersituation där.
ÅTGÄRD 2
I dagsläget är anslutningen från Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) till
Bäckgatan öppen för trafik i alla riktningar. För att skapa en tydligare och säkrare
trafiksituation på framförallt Bäckgatan föreslås anslutningen enkelriktas så att bara
infart från Bäckgatan till Blåsippan 1 tillåts.
Infart till parkeringen och lastintaget på Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) kan
då ske från två håll, både via Bäckgatan och via den nya anslutningen till väg 120 och
Tulpanvägen, medan utfart bara är möjlig via den nya kopplingen till väg 120.
ÅTGÄRD 3
Den tredje åtgärden innebär att Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan
stängs. Åtgärden syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan mellan
motorfordon och cyklister och fotgängare.
ÅTGÄRD 3
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Detta görs för att undvika ökade trafikmängder på Sunnerbogatan i samband med att
utfarten från blåsippan 1 till Bäckgatan stängs. På så sätt måste trafik både från
Blåsippan 1, men även från bostadsområdet längs Tulpanvägen, som ska söderut, köra
ut via väg 120.
Framtida trafikrörelser vid prognosår 2040 med planerad exploatering

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

Trafiksituationen vid prognosåret 2040 inklusive tillkommande trafik från IKEAs utbyggnad inom
Kv. Blåsippan med de trafikomfördelningar de föreslagna åtgärderna ger upphov till.

Trafikökningen på Tulpanvägen gäller på en vägsträcka mellan Sunnerbogatan och
anslutningspunkt till väg 120.
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För anslutningen Tulpanvägen till Väg 120 har Trafikverket gjort en
kapacitetsberäkning samt bedömning av belastningsgrader utifrån utredningens
antaganden om framtida trafik med ny utformning och inklusive planerad exploatering.
Trafikverket bedömer att det ur kapacitetssynpunkt inte finns något behov av större
korsning. Beräkningen visar även att vänstersvängfältet har väldigt låg
belastningsgrad. Utifrån den gjorda analysen och en ökad kunskap om förväntade
svängrörelser bedömer Trafikverket att ett vänstersvängfält inte behövs.
11.
Anslutning till väg 120
Anslutningen Tulpanvägen till väg 120 (Hallandsvägen) har funnits redan tidigare i
detaljplanen Dpl P03/6, (D 112 kommunens nummer) Detaljplan för kv. Blåsippan 4
m.fl. Älmhult, Älmhults kommun.
Text ur planbeskrivningen för detaljplanen D112:
”Planen möjliggör kontor, gata och anslutning till väg 120 (Hallandsväg).
Planförslaget innebär att Tulpanvägen utgår som gata och överförs till Blåsippan 4.
Från Hallandsvägen (väg 120), i linje med Sunnerbogatan, byggs en ny anslutning.
Denna kommer då att ersätta Tulpanvägen som tillfart för bostäderna väster om
planområdet och bli alternativ tillfart för Blåsippan 4 för trafik till och från
”Trarydshållet”.
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Urklipp från D112.

I samband med framtagande av en ny detaljplan beställde kommunen en förprojektering
för anslutningen Tulpanvägen till Hallandsvägen för att utreda den bästa lokaliseringen
med hänsyn till svängradier, lutningar höjdnivåer med mera. Efter förprojekteringen
fastställdes anslutningen i detaljplanen. Kommunledningsförvaltningen bedömer att
trafiklösningen kommer att bli bättre med den nya anslutningen jämfört med gällande
detaljplan D112 även om syftet är det samma. Det nya förslaget ger ökat naturområde
jämfört med gällande detaljplan D 112, eftersom anslutning i linje med Sunnerbogatan
behöver mer avstånd från Tulpanvägen till väg 120. Detta gör att Tulpanvägen kommer
närmare till bostadsområdet. I det nuvarande förslaget är gränsen mellan gata och
naturmark ungefär samma som nuvarande förhållande. Närmsta avstånd från fastighet
till vägkant är minst 17. 5 meter.
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Ny anslutning Tullpanvägen – väg 120. Urklipp från förprojekteringen.

12.
Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelväg byggs mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Detta är en viktig
gång- och cykelförbindelse från Klöxkult och därför kommer cykelkorsningen att
byggas om. Trafiksäkerheten förbättras även vid Bäckgatans korsning med Vallgatan,
direkt söder om Rosenstigen och gång- och cykelvägen.
För att förbättra trafiksäkerheten vid Tulpanvägens anslutning till väg 120 kommer en
gång- och cykelväg att byggas söder om Tulpanvägen mellan Konvaljvägen och
Sunnerbogatan. En bestämmelse, x- marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och
cykeltrafik som finns i den gällande planen Dpl P03/6, tas bort.
Trafiksäkerheten söder om cirkulationsplatsen kommer att öka eftersom den allmänna
cykeltrafiken kommer att minska och då minskas risken för konflikter mellan olika
trafikslag. För att öka tryggheten i tunneln under väg 120 mellan kvarteret Maskrosen
och Arnolds park föreslår kommunen åtgärder t.ex. belysning. Med ökad trygghet och
tillgänglighet väljer fler denna gång- och cykelväg till centrum från Maskrosen istället
för via kvartersmark på Blåsippan 1. Föreslagna åtgärder främjar även fotgängare och
cyklister från Paradiset och Norregård, som har som målpunkt kvarteret Blåsippan 1,
att ta tunneln och Tulpanvägen.
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Ny G/C väg

Gång- och cykelstråk kring det område som detaljplaneändringen omfattar.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Robertsson
Planeringschef

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun
IKEA

PLANOMRÅDET
IKEA
IKEA

ORIENTERINGSKARTA

Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel detaljplan som håller över tid och att möjliggöra en anslutning till
väg 120.
KEA 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.
Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen.

Illustrerad vy från korsningen Sunnerbogatan och Rosengatan.

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

Illustrerad vy från Sunnerbogatan
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Tekniska förvaltningen
Anna Welander
0476-551 11
anna.velander@almhult.se

Kostnadsunderlag Gatukostnad Blåsippan 1
Ny anslutning Tulpanvägen och väg 120 samt gång och cykelvägar inom
planområdet.
Alla summor i SEK
Överbyggnad inklusive VA

1 100 000

Urgrävning och förstärkning

550 000

Diverse och oförutsett 20%

330 000

Byggledning/Kontroller

100 000

Byggherrekostnad

420 000

Gång- och cykelväg Rosenstigen samt Tulpanvägen

500 000

KALKYLERAD TOTALSUMMA

3 000 000

Post Box 500, 343 23 Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon 0476-550 00 Fax 0476-552 00 E-post info@almhult.se
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647 Bankgiro 5720-0073
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Tekniska förvaltningen
Anna Welander
0476-551 11
Anna.velander@almhult.se

Gatukostnadsutredning tillhörande

Detaljplan Blåsippan 1 m.fl.
granskningshandling
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Miljö- och byggnämnden gav 2017-08-21 § 64 miljö- och byggförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. (den nya
fastighetsbeteckningen är Blåsippan 1 efter sammanläggningen) Mossastan,
Älmhult, Älmhults kommun.
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig och flexibel
detaljplan som håller över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av
kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika
kontorsdelar inom Blåsippan 1 för att verksamheten ska kunna fungera effektivt.
Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning upp till
500 arbetsplatser. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en anslutning
till väg 120.
Förändringen av området innebär att IKEA ges möjligheter att fortsätta utveckla
sin verksamhet i ett bra geografiskt läge utifrån verksamhetens behov. Det
innebär närhet till andra verksamheter inom koncernen och allmänna
kommunikationsmöjligheter, främst Södra Stambanan och stationsläget
Planen omfattar ca 48 000 m2 för kvartersmark och ca 4400 m2 för allmän
platsmark och möjliggör Ikeas utbyggnad av IOS samt en bättre trafiklösning för
ändamålet.
Uttag av gatukostnad sker i samband med att byggrätten i detaljplanen nyttjas.
Så länge byggrätten inte nyttjas utfaller ingen gatukostnad, planbestämmelse i
upprättad plankarta.
Samråd av gatukostnadsutredningen har hållits med fastighetsägaren 2019-0207. Allmänt samrådsmöte bedömdes inte behövas då gatukostnaden endast berör
fastighetsägaren som detaljplanen avser.
Ett genomförande av detaljplanen kräver att det tekniska åtgärder, såsom ny
tillfart, gång- och cykelvägar byggs ut.
Kommunen föreslås bli huvudman för alla allmänna platser i detaljplanen, det
vill säga gator och naturområdet. Med huvudmannaskapet följer att kommunen
är ansvarig för utbyggnad, underhåll och drift.
1.2 Gatukostnadsprocessen
Kommunens rätt att besluta om gatukostnader respektive fastighetsägarnas
skyldigheter att betala dessa kostnader för gator, park och naturmark inom
allmän plats regleras i plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 6 kapitlet 24-38 §.
Gatukostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägarna efter skälig och rättvis
grund. Kommunen ska enligt 24 § besluta om de kostnader som ska fördelas, om
avgränsningen av det område inom vilket fördelning ska ske, samt om grunderna
för fördelningen.
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Underlaget för beslut om uttag av gatukostnader har utarbetats genom denna
gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen utarbetas genom en process
som ofta löper parallellt med detaljplaneprocessen.
Samråd
Kommunen ska ge fastighetsägaren som berörs av förslaget tillfälle till samråd
med kommunen. Denna utredning har kommit fram till att fastigheten, Blåsippan
1, som genom detaljplanen får utökad byggrätt, ska stå för 100% av
gatukostnaden. Samråd med fastighetsägaren skedde på möte 2019-02-07.
Granskning
Denna gatukostnadsutredningen ställs ut för granskning. Fastighetsägaren till
Blåsippan 1 underrättas om granskningen. Handlingarna finns tillgängliga i
receptionen i kommunhuset samt på kommunens hemsida. Under
granskningstiden har fastighetsägaren en ny möjlighet att skriftligen framföra
synpunkter på gatukostnadsutredningen. De inkomna synpunkterna
sammanställs efter granskningen och gatukostnadsutredningen kan komma att
justeras i mindre omfattning. Därefter lämnas ett slutgiltigt förslag till
kommunfullmäktige tillsammans med detaljplanen för beslut.
Antagande
Gatukostnadsbeslutet innebär att man slår fast grunder för fördelningen, det vill
säga andelstalen för olika typer av fastigheter. Kommunfullmäktiges beslut om
att anta gatukostnadsutredningen kan överklagas i den ordning som följer
kommunallagen (1991:900) 10 kap. Tvister kring en gatukostnadsavgift kan
enligt PBL (2010:900) 15 kap 10 § överklagas hos mark- och miljödomstolen.
1.3 Syftet med uttag av gatukostnader
Varje omvandlingsområde ska bära de områdesbundna anläggningskostnader
som uppkommer i samband med detaljplaneläggning och som är till nytta för
planområdet. Syftet är att uppnå en rättvis kostnadsfördelning mellan
fastighetsägare och skattebetalare, större tydlighet och förutsägbarhet samt
tydliga anståndsregler. Kostnaderna betalas av fastighetsägarna inom området,
enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL (2010:900) kapitel 6.
Den ersättning som fastighetsägaren ska betala till kommunen kallas
gatukostnad. Uttag av gatukostnader sker i alla exploateringsområden där allmän
plats ska byggas ut eller byggas om. Annat tillvägagångssätt kan vara uttag av
gatukostnad genom att exploatören och kommunen tecknar ett
exploateringsavtal.
Det är samma lagregler i plan- och bygglagen som gäller i båda fallen, dvs. både
vid en gatukostnadsutredning och vid tecknade av exploateringsavtal.
Skattekollektivet bekostar inte nybyggnation och ombyggnation av allmän plats
för exploateringsområdet, dvs. de områdesbundna anläggningarna.
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Endast de anläggningar på allmän plats som anses vara även för andra områden
kan belasta skattekollektivet. Exempel på sådana anläggningar är
genomfartsgator, större rondeller, parker och torg som är även för andra
områden än bara för exploateringsområdet.
I detta omvandlingsområde tillämpar kommunen så kallad områdesvis
fördelning av gatukostnader enligt PBL 6 kapitlet 24 §. Det innebär att det är de
områdesbundna anläggningskostnader som uppkommer i samband med
detaljplaneläggning, och som är till nytta för planområdet, som kan belasta
fastigheterna inom området. Det vill säga kostnaderna för nyanläggning och
förbättringar av allmänna anläggningar (gator, gång- och cykelvägar, belysning
och naturmark).
Kostnader för underhåll och drift av anläggningarna inom området ingår inte i
gatukostnaderna, utan finansieras via skattemedel. Enligt den uppskattade
totalkostnaden för utbyggnad av allmänna anläggningar som anges vid
granskningen av gatukostnadsutredningen som skall gälla som kostnadstak.
I samband med debiteringen av gatukostnadsersättningen ska takbeloppet
indexjusteras med entreprenadindex E84. Indexjusteringen ska ske för
tidsperioden från kommunfullmäktiges beslut om granskning av
gatukostnadsutredningen fram till tidpunkten för tilldelningsbeslut för
entreprenör. Det högsta beloppet som kommunen kan ta ut av fastighetsägarna är
det takbelopp som sätts vid granskningen av gatukostnadsutredningen exklusive
indexjustering som beskrivs ovan. Om anläggningskostnaderna blir lägre än de
beräknade kostnaderna har kommunen enbart rätt att fakturera de faktiska
kostnaderna. Gatukostnaderna ska enligt PBL kapitel 6 24 § fördelas mellan
fastighetsägarna i fördelningsområdet efter skälig och rättvis grund.

2. Gatukostnadsutredning
2.1 Kostnadsunderlag
Kostnadsunderlaget omfattar de åtgärder som görs inom planområdets gräns för
utbyggnaden av ut- och påfarten och gång- och cykelvägen och dess långsiktigt
hållbara utförande som ställs på gator inom ett område med permanent
bebyggelse.
Förutom anläggningskostnader för gator, gång- och cykelbanor, inklusive
grundläggningsförstärkningar och belysning, släntanpassningar, projektering och
byggledning, natur- och parkmark ingår även administration. Kostnaderna för
utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet för Blåsippan 1
m.fl. har preliminärt beräknats till cirka tremiljoner (3 000 000) kronor.
Kostnadsbedömningen av gatuanläggningarna har utförts av konsultföretaget
Tyréns utifrån en förprojektering av tillfarten samt av kommunen för gång- och
cykelbanorna.
Ovan beräknade preliminära kostnader avser prisläge februari 2019.
Kommunens debitering av gatukostnader är en form av myndighetsutövning och
omfattas därmed inte av mervärdesskatt (moms). Moms ingår således inte i
angivna kostnader. Den totala kostnadsnivå som anges vid granskningen av
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gatukostnadsutredningen ska justeras med Entreprenadindex, E84, vid
tilldelningsbeslutet, och gälla som tak vid debitering efter att utbyggnaden av de
allmänna anläggningarna har genomförts. Detta betyder alltså att om de
kostnader som räknats fram till granskningsskedet är större än de faktiska
kostnaderna kommer gatukostnadsbeloppen att sänkas.
2.2 Fördelningsområde
Fördelningsområdet innefattar samma område som förslag till detaljplan för
Blåsippan 1 m.fl. Fastigheten, Blåsippan 1, som finns inom fördelningsområdet
ska ersätta kommunen för kostnader för allmänna anläggningar inom
planområdet.
2.3 Fördelningsgrund
Kostnaden på cirka tremiljoner (3 000 000) kronor, enligt
gatukostnadsunderlaget, ska enligt plan- och bygglagen (PBL (2010:900) 6
kapitlet 24 § fördelas skäligt och med rättvis grund.
Detaljplanen medför endast byggrätt för fastigheten Blåsippan 1. I detaljplanen
upphör även befintligt x-område (upplåten gång- och cykeltrafik genom
kvartersmark). Bedömningen är att det av dessa anledningar endast kan vara
exploatören inom planområdet som till 100% ska betala gatukostnaden för
utbyggnad av planens allmänna platsmark.
Som underlag har även trafikutredning, daterad 2018-09-19 använts. Bilaga 1.
PM - Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21. Bilaga 2.
Fördelningen har samråtts med fastighetsägaren 2018-02-07.
2.4 Gatukostnadsersättning
Den gatukostnadsersättning som ska betalas är ett resultat av det
kostnadsunderlag som framtagits. Bilaga 3.
Gatukostnadsbeslutet som fattas av kommunfullmäktige innebär ett antagande
av fördelningen.
2.5 Fördelning av andelstal efter fastighetsbildning
I de fall Fastigheten Blåsippan 1, kommer att regleras, sammanläggas, avstyckas
eller klyvas, ska gatukostnaden falla på den eller de lagfarna ägaren/ägarna för
den fastighet eller fastigheterna i planområdet som befintlig bebyggelse är
placerad på, den bebyggelse som idag står på fastigheten Blåsippan 1. Samtidigt
kommer debitering av kostnaden eller kvarstående kostnad, utfalla med
omedelbar verkan.
2.6 Avrop
Avrop för utbyggnaden av allmän plats inom planområdet, kan ske av
fastighetsägaren genom en förskottsbetalning av halva beloppet som
framkommit genom denna utredning.
147

Gatukostnadsutredning Blåsippan 1
2019-05-07

6(7)

När betalning inkommit till kommunen har kommunen 15 månader på sig att
handla upp entreprenaden med avsikt att påbörja den omgående. Entreprenadens
utbyggnadstakt samordnas med fastighetsägaren.
Resterande (eventuellt justerat) belopp faktureras inom 6 månader efter att
utbyggnaden inom planområdet har slutbesiktigats.

3. Betalning av gatukostnadsersättning
3.1 Indexreglering
Totalbeloppet kan komma att justeras med entreprenadindex E84. Justering sker
efter Maj 2019, då kalkylen för gatuutbyggnaden togs fram, tills
tilldelningsbeslut enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, för utbyggnaden
är fattat. I det fall de faktiska kostnaderna är lägre än vad som denna utredning
kommit fram till ska dessa ligga till grund för debiteringen.
3.2 Debitering
Betalningsskyldigheten inträder när fastighetsägaren avropar utförandet av de
allmänna anläggningarna som planen medger eller den dagen fastighetsägaren
ansöker om bygglov med stöd av detaljplanen för Blåsippan 1 m.fl. Slutreglering
av kostnaderna sker då de allmänna anläggningarna kan användas för sitt
ändamål (PBL 6 kapitlet 34 §).
Faktura skickas ut av kommunen. Tvister kring en gatukostnadsavgift kan enligt
PBL (2010:900) 15 kap 10 § överklagas hos mark- och miljödomstolen. De
regler om rättegångskostnader som gäller vid dessa mål kan innebära att
fastighetsägaren förlorar målet kan förordnas att betala rättegångskostnaderna.
3.3 Betalningsvillkor
Det är alltid den lagfarna ägaren/ägarna för den fastighet eller fastigheterna i
planområdet som befintlig bebyggelse är placerad på, den bebyggelse som idag
står på fastigheten Blåsippan 1, som vid debiteringstillfället är
betalningsansvarig för gatukostnadsersättningar gentemot kommunen.
3.5 Anstånd
Rätten till eventuellt anstånd upphävs då fastigheten Blåsippan 1 styckas av eller
genom att bygglov beviljas, det vill säga den nya större byggrätten nyttjas, inom
området markerat på detaljplanen.

4. Åtgärder
Åtgärdsförslaget för av- och påfarten baseras på en förstudie och projektering
som utförts av konsultföretaget Tyréns på uppdrag av Älmhults kommun samt
Älmhults kommun för gång och cykelvägarna. Se bilaga 4.
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5. Bilagor
Bilaga 1: Plankarta som visar gällande planområde.
Bilaga 2: PM - Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-01-31.
Bilaga 3. Kostnadsredovisning för åtgärderna.
Bilaga 4 Projekteringsunderlag.

6. Medverkande
Gatukostnadsutredningen har utarbetats i samverkan med tjänstemän på
planeringsenheten och tekniska förvaltningen på Älmhults kommun
Älmhult den 7 maj 2019
Paul Robertsson
Planeringschef
Anna Welander
Mark- och exploateringsingenjör
Hanna Holm
Gatuchef
Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Planprocessen
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd under tiden 25 september till den 28
oktober 2018. Ett öppet hus hölls den 3 oktober 2018 i kommunhuset. Inkomna
synpunkter redovisas och kommenteras i den här samrådsredogörelsen.
Planen övergår från standardförfarande till utökat förfarande. Fortsättningsvis handläggs
planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen.
Detaljplanen antar kommunfullmäktige.
Samrådskretsen ändras inte. Kommunen kungör förslaget vid granskning. Kungörelsen
anslås på kommunens anslagstavla och förs in i ortstidning.
Efter samrådet kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen
antas av kommunfullmäktige.

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

Förändringar i detaljplanen
På plankartan
Justerades området för GATA och NATUR
Justerades planområdesgränsen så att den tidigare planlagda G/C vägen ingår i
planområdet.
Nya användningar: E1 och E2
Nya bestämmelser: b2; n1; gatukostnadsersättning; exploateringsavtal.
I planbeskrivningen
Följande rubriker justerades och kompletterades:
- Planprocessen
- Utredningar
- Geotekniska och hydrologiska förhållanden
- Föreslagen markanvändning
- Egenskapsbestämmelser
- Stads och landskapsbild
- Grönstruktur
- Gator och trafik
- Dagvattenhantering
- Hälsa och säkerhet
- Beskrivning av genomförandet

Inkomna synpunkter
Namn
Telia Company AB (Skanova)

151

Samrådsredogörelse
2019-02-14

Tekniska förvaltning
(räddningstjänsten)
Lantmäteriet
Region Kronoberg
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
E-ON Energidistribution AB
Trafikverket

Fastighetsägare till fastigheten
Konvaljen 2
Rosen 4
Rosen 5
Violen 4
Backsippan 4
Backsippan 3
Violen 3
Gärdet 2
Rosen 6
Backsippan 1
Vitsippan 1
Violen 2
Konvaljen 3
Gärdet 1
Maskrosen 16
Blåklinten 4
Konvaljen 1
Gärdet 3
Artikel från expressen
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Backsippan 2
Älmhultsbo

Myndigheter
Länsstyrelsen
Sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen planlägger för nuvarande och framtida behov
av kontor och parkering centralt. Det är bra att de idag flertalet gällande planerna ses
över och slås samman till en. Planhandlingarna är väl presenterade utifrån tillämpning
och rekommendationer från till ärendet bilagda utredningar. Ett genomförande av den
gällande detaljplanen stämmer överens med pågående markanvändning i anslutning till
område, tillsammans med de framtida förändringar som planeras i centrum.
Den centrumnära lokaliseringen av kontor, nära kollektivtrafik, skapar möjlighet till nya
arbetstillfällen.
Frågor som särskilt bör beaktas är förtätningens påverkan på befintlig bebyggelse och
stadsbild, dagvattenhantering, geoteknik, trafik och riskfrågor.
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning
Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen stämmer med intentionerna i kommunens
översiktsplan.
För området finns idag ett flertal gällande detaljplaner där genomförandetiden har gått
ut.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen
Bebyggelse
Länsstyrelsen konstaterar att det för så gott som hela planområdet medges användning
K Kontor (även tjänsteverksamhet och konferensverksamhet enligt planbeskrivningen).
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan är 153 m respektive 158 m. I den
norra delen regleras även för Parkering och Parkeringshus. Förutom prickmarkeringen
Marken får ej förses med byggnad finns det ingen begränsning av byggrätten.
Till handlingarna finns flera illustrationer som visar hur den nya bebyggelsen kommer
att se ut från olika vyer i förhållande till befintlig bebyggelse.
Trafik och kommunikation
I planområdets nordvästra del regleras för allmän plats Gata. Här föreslås en utfart via
Sunnerbogatan via den nya utfarten mot väg 120. Infart regleras från Bäckgatan.
Enligt parkeringsutredningen finns det ca 255 parkeringsplatser i närområdet.
Utredningen visar på åtgärder för att öka kollektivtrafiken och underlätta för gående och
cyklister. Detaljplanen medger som idag Parkering i den norra delen mot väg 120. Här
regleras även för Parkingshus i den nordöstra delen.
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Naturvärden och grönstruktur
I den nordvästra delen av planområdet regleras en mindre del som Natur. Länsstyrelsen
är positiv till att kommunen kommer att ta fram ett gestaltningsprogram för grönstruktur
inför granskningen.
Länsstyrelsen konstaterar att befintlig grönyta med träd kommer att försvinna i och med
tillbyggnaden. I stadsmiljö är det viktigt att så långt det går bibehålla den grönska som
finns. Det är som sagt angeläget att planprocessen integreras med grönstrukturplanen.
Kulturhistoriska värden
Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid
estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller
landskapsbild. I detta fall innefattas både kringliggande bebyggelse och
begravningsplats.
Länsstyrelsen saknar underlag i form av inventering och värdering av områdets
kulturhistoriska värden. Uppgifter om hur hänsyn tas till den lagskyddade kulturmiljö
som ligger i nära anslutning till det aktuella planområdet saknar. Länsstyrelsen anser
att kommunen behöver utreda och redovisa planens påverkan på stadsbilden. ”
Buller
Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i
planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen,
innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.
Kommunen uppger att då planen möjliggör utökning av kontorslokaler och inte
innehåller bostäder finns inga krav på ljudnivå vid fasad. Trafiken kommer att öka
vilket innebär att vägtrafikbuller ökar. Enligt kommunens beräkning kommer, för
befintliga bostadshus i planområdets närhet, dock inte överstiga riktvärdet 60 dBA.
Länsstyrelsen är positiv till beräkningen men konstaterar att prognosen endast är för den
förväntade ökningen av trafiken utifrån utbyggnad av kontoren (i nutid). Det finns ingen
framtida prognos för biltrafiken för 2040. Detta skulle vara bra då bullervärdet ligger på
marginalen idag.
VA, Dagvattenhantering
Fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor ska enligt planbeskrivningen ske inom
den egna fastigheten innan vattnet förs vidare till kommunala ledningsnätet. Dagvatten
från parkeringsytor ska renas innan det når det kommunala ledningsnätet. Sprinkler får
inte kopplas direkt till kommunalt vattennät. Dagvattenutredningen visar att det krävs
en fördröjningsvolym på 800 m3 för att hantera dagvattnet som uppkommer vid ett 20årsregn och på ca 1600 m3 för att hantera dagvattnet.
Kommunen anger att det inför startbesked får redovisas lösning för dagvattenhantering.
Länsstyrelsen är positiv till att dagvattenhanteringen beskrivs på ett bra sätt i
planbeskrivningen utifrån den bilagda utredningen. Dock finns ingen planbestämmelse
om detta eller annan bestämmelse om dagvattenhanteringen.
Geoteknik
För att byggnader inte ska påverkas av sättningsskador krävs att de organiska massorna
utskiftas mot utfyllnadsmassor. Byggnation kan kräva pålad grundläggning där de
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organiska massorna inte är utskiftade mot andra byggbara massor. En planbestämmelse
redovisar att marken får bebyggas under med samma höjd som färdigt golv exklusive
markfyllnad.
Länsstyrelsen konstaterar liksom kommunen att den nya byggnationen behöver föregås
av ytterligare geotekniska undersökningar.
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken
Behovsbedömningen ersätts sedan 1 januari 2018 av undersökning om betydande
miljöpåverkan, dvs. för detaljplaner som har påbörjats efter detta datum.
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordning
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas
medföra någon betydande miljöpåverkan. En MKB/strategisk miljöbedömning/ har
därmed inte upprättats/har upprättats.
En strategisk miljöbedömning innebär att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) enligt 6 kap 11 och 12 §§ miljöbalken. Arbetet med MKB:n ska påbörjas tidigt
och parallellt med framtagandet av detaljplanen vara en del i arbetet med planprocessen.
MKB:n ska samrådas och tillsammans med inkomna synpunkter integreras i den färdiga
planen.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedömningen.
Flera underlag och utredningar ligger till grund för bedömningen.
Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken
Planområdet innehåller ett förorenat område med måttlig risk. Här har det tidigare
bedrivits verkstadsindustri. Området är redan försedd med IOS kontorsbyggnad.
Kommunen upplyser om att vid eventuella framtida rivningsarbetena ska kontakt tas
med kommunens miljö- och byggnämnd.
Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnes-registret
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om
fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken
Inga riksintressen berörs av planförslaget.
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen anser att påverkan på statusen eller uppfyllelsen av MKN för de berörda
vattenförekomsterna är väl beskrivet i planbeskrivningen. Koppling görs till
dagvattenutredningen. Vid anläggande av dammar är det viktigt att säkerställa att det
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inte förekommer någon förorenad mark vid platsen där grävning ska ske, så att
föroreningar inte riskerar att spridas nedströms.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Farligt gods

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

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikverket yttrande sig att utifrån kapacitet ser inga problem att utreda andra
anslutningsmöjligheter än den föreslagna anslutningen i form av medlöpande
utfart österut. Kommunen har tagit fram en trafikutredning (Tyréns, 2019-0221) och utred ett korsningsalternativ med vänstersvängskörfält. Detta
alternativet föreslås i detaljplanen.
- IKEA of Sweden tagit fram ”Gestaltningsprinciper” som presenterar bland
annat hur kan skapas en grön buffertzon till omgivningen.
- Området närmast Sunnerbogatan och Rosenstigen kommer att förändras genom
att kontorsbebyggelsen kryper närmare. Via modell och sektioner visas hur
närmare kan komma kontorsbyggnaderna och hur kan området se ut efter
exploateringen (se även planbeskrivningen, rubriken stads och landskapsbild
samt rubriken grönstruktur).
- Älmhults kyrka, 150 meter norr om planområdet, ligger på ett område som är
cirka 4 meter högre än vid planområdet (söder om Hallandsvägen) och är vid
tornet 44 m hög. Kyrkan är i övriga delar ca 14 m hög. Mellan
begravningsplatsen och Blåsippan 4 finns det hög trafikerad Hallandsvägen
(väg 120) och delvis trädplanterad bullervall. Detta gör att Älmhults kyrka med
begravningsplats upplevs avskilt från det aktuella planområdet. Planen utökar
byggnadshöjden från 11m till 16,75m (över angivet nollplan). För att minska
insynen från begravningsplatsen ska kommunen/exploatören plantera träd längs
hela bullervallen.
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Ikea Värdshuset. Vy från Älmhults kyrka.

Ikea of Sweden. Vy från begravningsplatsen.

Ikea of Sweden och bullervall. Vy från kyrkan.

Ikea of Sweden. Vy från begravningsplatsen.

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

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

- Dagvattenutredningen uppdaterades (Tyréns, 2019-02-11), som redovisar två
scenarier. En med maximal exploatering och den andra med IKEAs förslag till
expansion. På plankartan införs en egenskapsbestämmelse b2 - minst 25% av
fastighetsarea ska vara genomsläpplig. Plankartan kompletteras med en
användningsbestämmelse E1 - tekniska anläggningar för dagvattenfördröjning.
Enligt IKEAs förslag till gestaltningsprinciper kommer det att inte anläggas
öppna dagvattendammar. Planbeskrivningen kompletteras med text ”Vid
anläggande av dammar är det viktigt att säkerställa att det inte förekommer
någon förorenad mark vid platsen där grävning ska ske, så att föroreningar inte
riskerar att spridas nedströms”.
- En geoteknisk utredning har tagits fram, MUR (Markteknisk
undersökningsrapport) geoteknik, (Tyréns, 2018-11-14) och PMsammanfattning geotekniska förutsättningar (Tyréns, 2018-11-16).
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Lantmäteriet
Utfartsförbud i planområdesgräns
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om att utfartsförbud ska finnas utlagd
i planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast
läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte
att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän
plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska
gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet,
se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för
planbestämmelser.
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika
dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa
planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med en
remsa bestående av några meter allmän plats utanför utfartsförbudet.
u-område, u2
Temporära markreservat är ej möjliga att bilda. Reservatet ligger kvar oavsett om
ledningen flyttas, vilket kan få betydelse vid bygglovsprövning samt framtida
ledningsrättsförrättning när andra aktörer vill dra ledning inom u-området.
Delar av planen som bör förbättras
Exploateringsavtal

Huvuddragen framgår vilka delar avtalet ska reglera. Men det kan förtydligas hur
finansieringen kommer regleras i avtalet.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Skälet till att det inte ska finnas bestämmelse om utfartsförbud utlagd
i planområdesgränsen är att det inte går att säkerställa att det är allmän plats
eller även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande
planen. I detta fall planen angränsar väg 120 (Hallandsvägen) som är en statlig
väg, Trafikverkets genomfartsled och även huvudinfart till Älmhults tätort. Det är
osannolikt att det angränsade området kommer att ha en annan användning än
allmän plats för trafikändamål (Tg – område för gatutrafikändamål i gällande
planen). Planområdetsgräns i den gällande detaljplanen (Dpl P03/6) mot väg
120 har använts även för den nya planen. Trafikverket har ställt krav på
utfartsförbud utmed väg 120. Utsnitt från trafikverkets yttrande: ”Planområdet
beläget i direkt anslutning till väg 120 som är primär länsväg som är av stor
betydelse för kommunikationerna i öst-västlig led inom södra delen av länet”,
”Trafikverket kräver att hela plankartan förses med utfartsförbud utmed väg 120,
med undantag för den nya anslutningen”.
- Underrubriken ”Exploateringsavtal” i planbeskrivningen kompletterades.
Kommunens ska även ta beslut om gatukostnadsersättning enligt plan- och
bygglagen, PBL (2010:900) 6 kapitlet 24§.
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- Kommunen har reserverat u-område längs Hallandsvägen för eventuella flytt av
VA-ledningar. Detta u-område också ger möjlighet för andra aktorer att dra
ledningar genom kvartersmark om det blir aktuellt. Ett u1-område har lagts på
plankartan på befintliga ledningar för att säkerställa dem och för att möjliggöra
ledningsrätt för befintliga ledningar. Efter omprövning av ledningsrätt och flyt av
ledningar kan bygglov ges.

Trafikverket
Plankartan reglerar enbart byggnadshöjd över angivet nollplan men inte totalhöjd.
Trafikverket gör bedömningen att bebyggelse över 20 meter kan tillkomma inom
planområdet.
För byggnation över 20 meter gäller följande. Etableringen ligger inom den MSApåverkande zonen för Växjö flygplats. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas
möjlighet att yttra sig. Även Luftfartsverket är sakägare och ska ges möjlighet att yttra
sig över detaljplanen. Luftfartsverkets CNS-utrustning (Communication, Navigation,
Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens funktion kan
endast bedömas av Luftfartsverket. Luftfartsverket hörs genom tjänsten ”CNS-analys”
på Luftfartsverkets hemsida:
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt Luftfartsverket vid
byggnation över 20 meter. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en
sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.
Vägar och byggrätt i vägens närområde
Trafikverket är väghållare för väg 120 placerad i direkt anslutning till planområdet.
Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 30 meter och inom detta område ska
inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten
placeras. I en detaljplan kan närmare bebyggelseavstånd accepteras förutsatt att
erforderlig hänsyn tas till trafiksäkerhetsaspekten och framtida utveckling av
vägsystemet. I detta fall är planområdet beläget i direkt anslutning till väg 120 som är
primär länsväg som är av stor betydelse för kommunikationerna i öst-västlig led inom
södra delen av länet. Då planområdet också ligger inom ett förhållandevis centralt
område av Älmhults tätort så kan Trafikverket acceptera att byggrätt ges för ett större
parkeringshus 10 meter från Tomtgräns mot väg 120 på det sätt som föreslås i
detaljplanen. Parallellt med byggrätten för parkeringshuset så föreslås också en byggrätt
på ca 4 meters bredd från det möjliga P-huset mot väg 120 för tekniska anläggningar.
Trafikverket anser att byggnader för tekniska anläggningar bör begränsas i närområdet
till cirkulationsplatsen nordöst om planområdet för att inte begränsa sikten vid färd in
mot cirkulationen på väg 120.
Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 120.
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen.
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Då detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny anslutning till väg 120 ska en
trafikutredning tas fram. Trafikverket ser inga problem, utifrån kapacitet, att kommunen
i trafikutredningen även utreder andra anslutningsmöjligheter än den föreslagna
medlöpande anslutningen österut, t ex kanalisering med vänstersvängfält. Trafikverket
kommer dock inte acceptera en cirkulationsplats på väg 120. Av utredningen ska det
framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan
krävas.
Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska,
innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas
mellan kommunen och Trafikverket. Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess
anslutningar till följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören.
Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och utformas så att de
uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra.
Anslutning
I delar av plankartan finns ett utfartsförbud mot väg 120. Trafikverket kräver att hela
plankartan förses med utfartsförbud utmed väg 120, med undantag för den nya
anslutningen. Anslutningen exakta läge behöver således preciseras tydligt i den slutliga
planhandlingen för att det skall gå att säkerställa att en fungerande och genomförbar
gatuanslutningspunkt till väg 120 anvisas i planen.
I plankartan har ett grönområde planlagts som gata. Planbestämmelsen gata ska enbart
gälla för befintlig gata samt ny anslutning till väg 120. Befintligt grönområde som inte
kommer utgöra gata bör planläggas som natur.
Detaljplanen innehåller en anslutning till statlig väg. I god tid före genomförandet ska
sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för
anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna
detaljutformningen för anslutningen ska framgå av detaljplanens
genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri och
bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för
genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med
Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som du
finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken
detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt Trafikverkets ärendenummer.
Parkering
Detaljplanen medger att parkeringsplatser ordnas fram till tomtgräns mot väg
120/Hallandsvägen. Trafikverket anser att plankartan ska revideras så att det säkerställs
att parkering inte kan placeras närmare väg 120 än den nu befintliga parkeringsytan. Det
ska också säkerställas att parkerade bilar inte placeras inom siktområdet för den nya
anslutningen.
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I anslutning till väg 120 ska det, från en punkt 5 meter in från vägkant, säkerhetsställas
en fri sikt på 140 meter i båda riktningar. Inom siktområdet får det inte förekomma
växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på fri sikt
enligt VGU ska framgå i plankartan.
Bra att ett större grepp tas om parkeringsfrågan både vad gäller användning av P-ytor
inom planområdets närområde som beträffande val av transportslag.
Buller
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden
för buller innehålls. Eventuella bullerskydd ska bekostas av kommunen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Sändlistan kompletterades med Luftfartsverket och Växjö flygplats som kommer
att ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
- Byggnader för tekniska anläggningar begränsas i närområdet till
cirkulationsplatsen med 10 m prickmark - marken får inte förses med byggnad.
- Planbeskrivningen kompletteras med text ”dagvattenhantering får inte anordnas
så att vatten släpps ut i vägdike till väg 120.
- Kommunen har tagit fram en trafikutredning som visar vilka
trafikomfördelningar föreslagna åtgärder medför med och utan utökad
exploatering (Tyréns 2019-02-21).
- Planbeskrivningen under rubriken genomförandet kompletteras med följande
text: ”Anslutning till väg 120 ska bekostas genom beslut om
gatukostnadsersättning. Ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas
mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen föres till antagande. I
god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska
godkänna detaljutformningen för anslutningen.
- Kommunen har utfört en förprojektering av anslutningen till väg 120. Detta
används som underlag till planhandlingar.
- Plankartan kompletterades med utfartsförbud utmed väg 120, med undantag för
den nya anslutningen.
- Användningsområdet GATA justerades efter förprojekteringen för anslutning till
väg 120.
- Befintliga parkeringar längs väg 120 placeras fram till fastighetsgräns. Detta
framgår även från plankartan.
- Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller har tagits fram. Se även svar till
länsstyrelsens yttrande.
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Befintliga parkeringsplatser. Den gröna linjen visar fastighetsgränsen för fastigheten Blåsippan 1.

Region Kronoberg
Region Kronoberg, ser fördelar med ändringen av detaljplanen. Den möjliggör fler
arbetsplatser inom gångavstånd från en tågstation, och ger på så vis ökade möjligheter
för fossilbränslefria transporter. Samtidigt pekas i underlaget på att trafiksäkerheten för
cykeltrafiken kring det område som detaljplaneändringen omfattar, inte är löst på ett
tillfredsställande sätt. Region Kronoberg understryker vikten av att detta sker under den
fortsatta planprocessen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- En gång- och cykelväg byggs mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Detta är en
viktig gång- och cykelförbindelse från Klöxkult och därför kommer
cykelkorsningen att byggas om. Trafiksäkerheten förbättras även vid Bäckgatans
korsning med Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och gång- och cykelvägen.
- För att förbättra trafiksäkerheten vid Tulpanvägens anslutning till väg 120
kommer en gång- och cykelväg att byggas söder om Tulpanvägen mellan
Konvaljvägen och Sunnerbogatan. En bestämmelse, x- marken skall vara
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik som finns i den gällande planen Dpl
P03/6, tas bort.
- Trafiksäkerheten söder om cirkulationsplatsen kommer att öka eftersom den
allmänna cykeltrafiken kommer att minska och då minskas risken för konflikter
mellan olika trafikslag. För att öka tryggheten i tunneln under väg 120 mellan
kvarteret Maskrosen och Arnolds park föreslår kommunen t.ex. belysning. Med
ökad trygghet och tillgänglighet väljer flera den gång- och cykelvägen till
centrum från Maskrosen istället via kvartersmark på Blåsippan 1. Föreslagna
åtgärder främjar även fotgängare och cyklister från Paradiset och Norregåd,
som har som målpunkt kvarteret Blåsippan 1, att ta tunneln och Tulpanvägen.
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Ny G/C väg

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

Polismyndigheten
Såväl polis som räddningstjänst och ambulans har sin primära utryckningsväg norrut på
Bäckgatan och passerar hela IOS område varje gång man utgår från Blåljushuset.
Redan nu kan man konstatera att det föreligger trafikrisker vid vissa tidpunkter när
framför allt gående skall passera Bäckgatan vid såväl det obevakade övergångsstället
som gränsar till Rosenstigen, som vid det obevakade övergångsstället vid själva
huvudbyggnaden.
Regelbundet passerar dessutom många gående Bäckgatan direkt från Tulpanvägen till
och från IOS utan att använda befintligt övergångsställe lite längre ned på Bäckgatan.
Vid ökad beläggning av parkeringsplatser vid IOS enligt anslagen parkeringsutredning,
och därmed ett ökat flöde av gående som kommer att passera Bäckgatan, kommer med
stor sannolikhet riskerna att öka vid utryckningskörning.
Polisen förordar någon form av säker passage för gående vid nämnda övergångar i form
av gångbro, tunnel el. dyl.
Att beakta är också den ökade risken med köbildning som troligen föreligger vid själva
ombyggnationen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Trafikutredningen visar att med Tulpanvägens nya anslutning till väg 120
förändras trafikfördelningen. Trafikberäkningar för prognos år 2040 visar att
trafiken på Bäckgatan minskas med ca 12% (986 fordon) strax söder om
cirkulationen och ökar med drygt 1% (100 fordon) mellan Vallgatan och väg
120. Det är inte aktuellt att bygga en gång- och cykeltunnel eller gångbro. Det
är endast under en begränsad tid vid morgontrafiken som det kan bli köbildning.
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Det är inte försvarbart att utföra mycket kostsamma investeringar där 20 – 30
minuter på trafikdygnet är dimensionerande. Det gäller såväl i den här
detaljplanen som i andra projekt och investeringar i samhället. Ramboll har
tagit fram en ”Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120”.
Bedömningarna baserades på videoanalyser på filmat material med drönare vid
cirkulationsplatsen under fyra pass på morgonen och tre pass på eftermiddagen.
Analysen visar att det uppstår köbildning 15 minuter en vanlig dag och den
längsta väntetiden är från väster där bilister kan köa upp till 120 sekunder när
det som är mest trafikerat.
Däremot kommer kommunen och IKEA att jobba med mobilitetslösningar för att
minska onödig biltrafik i Älmhult.

Trafiksituationen vid prognosåret 2040 inklusive tillkommande trafik från IKEAs utbyggnad inom Kv.
Blåsippan med de trafikomfördelningar de föreslagna åtgärderna ger upphov till.

- Tillgängligheten för allmän gång- och cykeltrafik genom kvartersmark
(fastigheten Blåsippan 1) tas bort. Detta kan leda till att färre cyklister kommer
att passera Bäckgatan söder om cirkulationsplatsen för att cykla till centrum
eller till Klöxhults område. Kommunen föreslår att öka tryggheten i tunneln
under väg 120 mellan kvarteret Maskrosen och Arnoldspark med t.ex. belysning
för att flera väljer den gång- och cykelvägen till centrum.
- Tulpanvägens anslutning österifrån bör stängas. (se trafikutredningen, 2019-0221). Denna åtgärd syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan
mellan motorfordon, cyklister och fotgängare.
- En annan åtgärd är att kommunen bygger den planlagda gång- och cykelvägen
söder om Blåsippan 1 och cykelövergång på Bäckgatan som skapar en
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tillgänglig gång- och cykelstråk till centrum. Förbättras även trafiksäkerheten
vid Bäckgatans korsning med Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och gångoch cykelvägen.
- Kommunen föreslår ett trafikljus G/C vid övergångsställena utrustad med (grön
vägstyrning), som ska bara ha rött ljus för gående och cyklister när
utryckningsfordon passerar. I praktiken kommer denna lösning fungera mer
effektiv än planskild över- eller undergång för gång- och cykeltrafik.

Kommunala nämnder och förvaltningar
Räddningstjänsten
Inför den kommande utredningen av anslutningen till väg 120 bör någon form av fysiskt
hinder som förhindrar vänstersvängar utredas som förebyggande åtgärd för
trafikolyckor.
Dagens rådande trafiksituation på Bäckgatan, mellan Vallgatan och Tulpanvägen,
innebär problem för blåljusorganisationerna. De köer som ofta uppstår på Bäckgatan
innebär förseningar på grund av fotgängare och bilister som tenderar att inte lämnar fri
väg på aktuell vägsträcka. Detta problem antas förvärras i samband med ökad
kontorsyta i området. Räddningstjänsten förespråkar därför en planskild över- eller
undergång för gång- och cykeltrafik, dels för att förbättra framkomligheten vid
utryckning och dels för att förbättra trafiksäkerheten för gång-och cykeltrafik.
Räddningstjänsten ser helst inte trafikljus eller busshållplats som blockerar körfält i
samband med på- och avstigning som lösning på problemet. Detta eftersom Bäckgatan
även fungerar som inryckningsväg för många av våra deltidsbrandmän, vilket skulle
fördröja tiden tills brandmännen anländer till stationen vid larm.
Enligt ”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult” har kategorin
”blandad bebyggelse” tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild bedömning
gjorts. Genom att ställa krav på friskluftsintag, utrymningsvägar, fasad och begränsning
av våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som
annars hade betraktats som känslig. Om åtgärder angivna i ”Fysisk planering intill
transportleder för farligt gods i Älmhult" inte genomförs ska riskavstånden för kategorin
"känslig verksamhet” tillämpas. I plankartan anges kvartersmark kontor fram till 25
meter från väg 120. Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan är även angivet
till+ 158, vilket kan innebära byggnad med mer än två våningsplan. Detta innebär att
bebyggelse på kvartersmarken ska kategoriseras som antingen ”känslig bebyggelse”
med skyddsavstånd på 40 meter från farligt gods-led eller ”blandad bebyggelse” med
skyddsavstånd på 25 meter kombinerat med särskilda åtgärder som utförandekrav på
byggnad.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Se kommentarerna till Polismyndigheten.
- Älmhult befinner sig i ett expansivt skede. Nya områden planeras samt förtätas
de befintliga områdena. Planändringen kan inte utformas ur tillfälliga
organisatoriska förutsättningar i Älmhults kommun.
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- Planbeskrivningen kompletteras med följande text: ” Om kontorsbyggnader
planeras närmare än 40 meter från väg 120 ska byggnadstekniska
skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad bebyggelse
inte ska betraktas som känslig bebyggelse.
o Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot
riskkällan. Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra
perspektiv (exempelvis kraftigt ökade driftskostnader, försämrad
luftkvalitet).
o Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot
riskkällan. Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort
från transportleden, men entréer kan även vara placerade på sida mot
transportleden.
o Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material
alternativt lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara
öppningsbara med specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska
genomföras på sida som vetter mot transportleden.

Företag och organisationer
Telia Company AB (Skanova)
Vi har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.
Vi önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta vår Nätförvaltning för det aktuella området på tfn
(vxl): 08-604 04 90.
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- Enligt den dwg- ritningen för ledningar som kommunen har fått via
ledningskollen har u – område - markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar lagts på plankartan.
- I planbeskrivningen finns information om att kostnader för en eventuell flytt av
ledningar bekostas av den som så begär. Texten kompletteras med information
om så långt som möjligt ska behållas befintliga kabelanläggningar nuvarande
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flyttning.
E.ON Energidistribution AB (E.ON)
Elnät
Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda låg- och
högspänningsledningar, kabelskåp samt en transformatorstation, se bifogad karta.
Markkablarna är inte inmätta. E.ON har beställt inmätning och återkommer så fort
inmätningen är klar med en ny karta, vilket tyvärr kan dröja.
För att säkerställa kablarnas exakta läge i fält måste en kabelvisning beställas innan
markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 077122 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
E.ON noterar att dagvattendamm ska anläggas i närheten av våra markkablar, observera
för att elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför kablarna, så att reparation och underhåll försvåras, vilket bör
framgå i genomförandebeskrivningen.
E.ON noterar u-områden som har lagts ut i plankartan, vilket vi uppskattar. Men vi
saknar u-område för våra högspänningsjordkablar som går till den kundägda stationen
(ÄHTÖ901 IKEA kontor 3). För att skydda högspänningsjordkablarna hemställer E.ON
om att ett 4 meter brett u-område med kablarna som mittlinje läggs ut på plankartan
inom kvartersmark.
Längs med Tulpanvägen har E.ON en transformatorstation (ÄHTÖ062 Tulpanvägen)
som vi noterar har hamnat inom gatumark, vilket vi inte kan acceptera. Enligt
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd
enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd
enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 föreskriver att nätstationer
ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme
för normal drift och underhåll ska säkerställas.
E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut ett E-område kring transformatorstationen
där marken ska vara tillgänglig för e lektriska anläggningar. Ett minsta E-område på 6 x
6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och
planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls.
E.ON föreslår att följande formulering anges ”Minst 5 meter avstånd mellan
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transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag”. Det ska även vara möjligt att
kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.
I planbeskrivningen under stycket ”Teknisk försörjning och ledningar” står det E.ON
Elnät och E.ON Gas har ledningar inom området. Vi vill göra en rättelse med att det är
E.ON Energidistribution AB (f.d. E.ON Elnät) och E.ON Gasol Sverige AB som har
ledningar inom området.
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i
samband med planförslaget bekostas av exploatören, vilket bör framgå i
genomförandebeskrivningen.

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

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- I gestaltningsprinciperna som IKEA of Sweden har tagit fram presenteras inte
öppna diken/dammar.
- Planbeskrivningen kompletteras med följande text: För att säkerställa kablarnas
exakta läge i fält måste en kabelvisning beställas innan markarbete påbörjas.
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Elledning i mark får byggnad eller annan anläggning får inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare
avstånd än 3 meter från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför kablarna, så att
reparation och underhåll försvåras. Minst 5 meter mellan
transformationsstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska
upprätthållas. Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av
E.ONs anläggningar i samband med planförslaget bekostas av exploatören.
Minsta skyddsavstånd mellan distributionsledningar för gasol, som finns söder
om fastigheten Blåsippan 1 och byggnad inom tätbebyggelse är 2 meter samt
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter är 2 meter.
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska
risken för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning,
rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. Om
distributionsledning måste flyttas, sänkas eller omges med skyddsåtgärder i
samband med genomförandet av planförslaget, exploatören får svarar för de
kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder.
- Plankartan komplederades men ett nytt användningsområde E1transformatorstation på 6x6 meter.
- IKEA Property AB hade dialog med E.ON Energidistribution AB och har
kommit om ett förslag till omplacering av kundägda stationen ÄHTÖ901. På
plankartan har lagts ett 4 meter brett u-område som går till den nya kundägda
stationen.

Privatpersoner
Fastighetsägare
Konvaljen 2

172

Samrådsredogörelse
2019-02-14

24(77)

Vi som bor här på Rosenstigen 3 vill komma med ett förslag angående framtida bygget.
Vi bor som närmast till byggnaden som ni vill bygga och vi är inte med på att ni ska
bygga så nära vårt hus. Vårt förslag är att ni löser in vårt hus då vi inte vill bo så nära ett
så stor byggnad eller att vi får ersättning för allt vi har investerat i huset innan ni börjar
bygga. Vi hoppas att ni tar hänsyn till vårt förslag och förstår situationen som vi har gått
och som vi går igenom. Min dotter har redan flyttat från huset då hennes familj och lilla
dotter kunde inte längre ha lugn och ro på grund av rivandet av gamla byggnaden. Vi
hade skrivit och gjort ett klagomål då, men det gav inga resultat och då flyttade de
omedelbart för att kunna ha lugn och ro som det brukar vara i ett huskvarter. Vi bifogar
detta brevet också. Vi är med på allt som våra grannar har sagt på mötet och som de
kommer att ta upp vidare. Dessa är våra synpunkter.
Klagomål
Vi som bor på Rosenstigen 3 (konvaljen2) har klagomål angående rivningen som pågår
här. Vi störs av ljudet som detta medför och inte bara vi som vuxna utan småbarn också.
De blir rädda av dessa ljud och har även svårt att sova på eftermiddagen. Inte nog med
det men nu när de håller på att få allt betong i mindre delar så skakar fönstren i huset
och det som ligger i fönstren så som blommor och dekoration. Det är även ett störande
ljud som inte låter oss göra något i lugn och ro, (äta till exempel). Vi är en stor familj
som bor här så detta handlar om flera personer som inte har haft och ännu inte har det
lunga som egentligen ska finnas i en kvarter. Vi bor närmast rivningen och berörs av
detta som mest. Det är ingen som har tänkt på att det skulle bli så störande. Vi är
medvetna om att de måste slutföra rivningen men vi som människor mår inte bra varken
psykiskt eller fysiskt. Vi vill att ni funderar på detta noga och tar hänsyn till det som
händer. Vi har först meddelat IKEA men de sa att de inte kunde göra mycket åt saken
och att de skulle försöka jobba tystare men det har inte hänt. Vårt hus är väldigt berört
av detta i med att allt syns nu i trädgården och vi inte har något privat längre dessutom
skall detta bli en parkering vilket gör att det kommer vara massa bilar och personer här.
Vi vet att vi inte är de enda som har klagat på detta och därför borde ni ta upp saken och
göra något åt det, kompensera alla som bor i närheten. Vi kan inte längre säga att detta
är en bra zon i kommunen eftersom allt detta händer. Vi hoppas sakerna kommer att
ställas till rätta och att vi kommer att kunna bo här som för i lugn och ro utan att störas
på något sätt. Tack!
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 3:3 visar förhållandet mellan Konvaljen 2 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste
punkten.
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Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 3 ;5; 6; 9.
Rosen 4
-

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

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

Rosen 5
Undertecknad fastigägare har bott på fastigheten Rosen 5 (Sunnerbogatan 19) sedan
1967. Under denna tid har det genomförts ett flertal stora byggnadsprojekt i området
mellan Bäckgatan och Norra delen av Sunnerbogatan. Detaljplanen för området har
förändrats efter hand. Till följd av mycket dåliga markförhållanden har omfattande
pålningsarbeten genomförts vid varje tillfälle innan byggarbetena kunnat påbörjas.
Det har nu gått några år sedan Gulsippan blev klart och jag har vant mig och gillar den
nu rådande detaljplanen. IKEA utvecklas och det är bra.
Mitt råd och förslag är följande:
Låt detaljplanen som nu gäller för Blåsippan 4 m.fl. vara kvar som den är. Ändra istället
detaljplanen öster om Bäckgatan och erbjud IKEA en lösning där hela tillbygget sker
öster om Bäckgatan. De båda huskropparna förenas med en gångbro över Bäckgatan.
Huvudentrén flyttas och inrättas i den nya byggnaden.
Fördelar med detta:
Trafiksituationen på Bäckgatan blir avsevärt mycket bättre.
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Enklare att genomföra ytterligare utbyggnader i framtiden om så blir aktuellt.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 2; 4; 5; 6; 10.
Violen 4
Vi är oroliga över hur värdet på vårt hus påverkas av utbyggnaden av IoS då det
kommer väldigt nära bostadsområdet. Vi skulle vilja att IKEA stod för en oberoende
mäklare som skulle komma och titta och berätta vad de tror om värdet på huset.
Vi vill att om mäklaren tror att värdet på huset skulle minska att IKEA en dag skulle stå
för mellanskillnaden vid förlorad ersättning vid försäljning.
Som sagt så är detta en investering och en pensionsförsäkring den dagen då vi inte orkar
bo kvar och vill sälja.
Vi vill säkra trafiksäkerheten på Sunnerbogatan då vi tror att trafiken kommer att öka
avsevärt. Vi föreslår en cykelväg då det bor många barn i området så att de kan på ett
säkert sätt cykla till skolan.
Vi vill att grönområdet mellan IoS och bostadsområdet ska vara prioriterat och att vi
grannar kan vara med och påverka. Vi vill ha så mycket insynsskydd som möjligt redan
från början. Alltså inga små plantor.
Vi vill ha någon form utav säkerhet på vårt hus då det kommer att ske pålning a den nya
byggnaden. Vi vill att den besiktning ni gör ska ske under många år och inte bara säkra
det första året.
Vi på Violgatan 2 är dem enda utmed Sunnerbogatan som inte äger tomt ner till vägen.
Vi vill köpa denna tomt för en billig peng så att vi själva kan bestämma hur vi vill göra
med insynsskydd mot IKEA. Då det är IKEA/Kommunen som bestämmer för vad som
skall hända och påverkar oss som granne gör att vi ev. vill insynsskydda oss och vi vill
att IKEA/kommunen står för lantmäteri/avstyckningskostnad och ev. tomtyteavgift.
Det som störde oss mest under förra utbyggnaden var att det pålades under semestertid,
detta vill vi inte vara med om igen, Det är också viktigt att de följer de tider som vi
grannar tillsammans med IKEA har kommit överens om och att det även sker
decibelmätningar med jämna mellanrum.
Vi vill att ni sätter upp bullerskydd under hela perioden då det byggs som man gör inne
i städer, allt för att störa så lite som möjligt.
Vi vill att det görs vibrationsmätningar på huset under hela byggtiden, från start till att
det står färdigt.
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Vi känner oro vad som händer med vattnet som kommer uppifrån Klöxhult, vart skall
det ta vägen? och vi tror att det kommer att påverka våra trädgårdar genom
underminering och eventuella sättningar i huset.
Vi jobbar båda på IKEA (IoS) och ser att detta är en stor fördel för både IKEA och
Kommun och för oss när vi arbetar men som granne så vill vi att ni tar detta på fullaste
allvar så att vi har en dialog och förståelse för våra behov.
Vi tar gärna ett separat möte angående det lilla grönområde som ligger på vår baksida
med de stora ekarna.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Det finns möjlighet att köpa marken väster om fastigheten Violen 4. Området är
planlagt (detaljplan 0765- P85/9) för bostadsändamål, men med prickmark, vilken
betyder att mark inte får bebyggas. Köpet kan inte regleras i samband med
detaljplanändringen. Kommunen kommer inte ta kostnaderna för fastighetsregleringen.
Kontakta tekniska förvaltningen för mer information om markköp.

Urklipp från detaljplan 0765- P85/9

Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 3; 4;5;6; 7; 9; 10.
Backsippan 4
Efter att ha sett förslaget på planritning gällande utbyggnation av IKEA of Sweden så
vill vi framföra följande synpunkter:
Sunnerbogatan är smal och har idag endast trottoar på en sida av vägen, mer trafik
skulle innebära svårigheter och risker med att ta sig fram på vägen till fots samt med
cykel, önskan är att man tar med planering av gång och cykelbana, då många barn bor i
området.
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1. Fasad på IoS utbyggnad bör inte ge insyn till de närboende och bör därför inte vara i
glas eller med stora glas partier.
2. Behålla befintliga höga träd för att skärma av mellan bostadsområde och
kontorsbyggnad. Plantering av en allé av fullvuxna träd ut mot Sunnerbogatan på de
10 meter som är föreslagen prickad mark.
3. Det bör vara mer än 10 meter prickad mark, för att behålla grönområde och trivsel.
4. Kommun bör undersöka varför IKEA inte kan bygga ut vid entrén på IoS eller på
andra ställen i Älmhult där det inte påverkar bostadsområden. Andra möjligheter
borde prövas. En stor del av trafiksituationen kring IoS idag beror på att alla
pendlare och gångtrafikanter behöver ta sig från stationsområdet/värdshuset/museet
över Bäckgatan. Vi undrar varför man inte utvärderar att bygga öster om Bäckgatan
– med passage över/under Bäckgatan till IoS huvudbyggnad. Detta skulle underlätta
trafiksituationen samt korta gångtiden mellan exv station och IoS. Marken med
dagens test hus/parkering/Handla hemma är utmärkt plats för kontor – och ger en
mycket mindre påverkan än att bygga ytterligare närmare Klöxhult. Dessa tomter
skulle oxå kunna bebyggas betydligt högre – vilket skulle ge en effektivare
utnyttjande av markyta. På planritningen ser det ut som man inte tänker bebygga IoS
i hörnet mot rondellen (idag parkering/cykelställ). Varför utnyttjas inte den delen
bättre? Även i denna del kan man bygga på höjden för att slippa ytterligare
närmande mot Klöxhult.
5. Utfart mot Trarydsvägen bör inte ske parallellt med Sunnerbogatan för att se till att
trafik inte av misstag åker in på Sunnerbogatan.
6. Man bör överväga att stänga av Sunnerbogatan för andra än boende liknande som
man gjort exv vid Liljebackens förskola. Detta för att undvika att trafikleds genom
bostadsområdet istället för att använda Hallandsvägen/Bäckgatan/Ringvägen.
7. Dagens inlastningskaj på IoS leder in tung trafik in i ett bostadsområde och leder till
trafikstockningar och trafikfara då dessa stora fordon ska vända backa in mot
lastkajen. Detta vid en väg där barn och vuxna ska cykla till skola och arbete. Inte
sällan ångrar sig lastbilarna och kör då vidare in i bostadsområdet. Överväg att flytta
lastkaj till utmed Bäckgatan söder om IoS.
8. Dammar ca 75 cm djupa i närheten av ett bostadsområde kan utgöra en fara för barn.
9. Dagens ventilationsanläggning till Gulsippan är redan idag störande. Ritningarna
indikerar att ventilation ska placeras mot Sunnerbogatan vilket kommer leda till
ytterligare ljudnivå som studsar mellan byggnaderna.
10. Under en eventuell byggnadsperiod bör restriktioner på när bygget kan fortgå finns
för att minska negativ påverkan för boende. Vid bygget av Gulsippan pågick pålning
och bygget tidiga mornar, sena kvällar och även på helger.
11. En oberoende besiktningsman borde göra besiktningar av husen innan utbyggnation
och efter, inte bara en månad efter för att se skador på husen utan efter ett och två år,
detta då vattensituationen förändras när man bebygger ett så stort område. Ersättning
ska utgå till berörda husägare om utbyggnationen påverkar befintliga hus och
trädgårdar.
12. Eftersom många har köpt sina hus med vetskapen att det gröna området mellan IoS
och Sunnerbogatan är prickad mark och att kommunen nu bestämmer sig för att
förändra detta bör en eventuell värdeminskning på husen ersättas. En oberoende
mäklare borde göra värdering innan och efter och ersättning borde utgå till
fastighetsägare.
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13. Kommunen bör verka för både de boende i området och IKEA och inte endast stå på
IKEAs sida. Då inga alternativ planer/placeringar presenterats/diskuterats med oss
boende har vi svårt att se att ngn form av kritisk granskning skett från kommunens
sida.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Placering av ventilationsanläggnings provas i samband med bygglov.
Planen ger användningen K (byggrätt för kontor) fram till 25 m avstånd från
Hallandsvägen.
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 2; 3; 5; 6; 8, 9; 10.
Backsippan 3
Till att börja med så tycker vi naturligtvis som de allra flesta att det är roligt och positivt
att IKEA vill fortsätta att satsa och växa i Älmhult. Det står vi helt bakom och vill stödja
så gott det går. Dock är vi väldigt ledsna och besvikna över det förslag som idag ligger då
det kommer att ske fullständigt på vår och våra närmsta grannars bekostnad. Då menar
jag både bildligt och bokstavligt då det kommer att förändra hela vår livssituation. Högst
troligt kommer det även påverka oss ekonomiskt genom minskat värde på fastighet och
åtgärder vi själva kommer behöva ta för att på sikt minska påverkan via insyn, ljud och
ökad trafik etc.
Detta är en ny process för oss men vi vill gärna inkomma med våra bestämda synpunkter
på ett så sakligt vis som möjligt. Vi kräver att dessa tas i beaktning och inte bara
ignoreras helt då vi också är en del av denna kommun. Nedan har vi försökt att
strukturera lite de synpunkter vi har.

Förändrad stadsbild, utsikt och nyttjande av närområde och park
På kommunens hemsida står det att ”den bostadsnära naturen är just på grund av
sin närhet särskilt viktig”. Enbart detta borde vara fog nog att omvärdera vart IKEAs
utbyggnad bör planeras och/eller dess storlek.
För oss boende mitt emot Blåsippan så har vi i dagsläget utsikt över en trevlig park som
vi även nyttjar flitigt för rekreation. Detta är den enda parken av liknande slag i hela
Älmhult och fungerar lite som en naturlig barriär gentemot den nuvarande IoS
byggnaden. Det är också en park som används av både boende i närområdet och verkar
uppskattas av både barnfamiljer och hundägare etc. Det som kommunen inte verkar ha
förståelse för eller insikt i är hur pass viktig och välutnyttjad denna park är på kvällar
och helger av inte bara oss utan av stora delar av boende i Mossastan och Klöxhult.
Säkert andra delar också då det som sagt inte finns några andra liknande öppna områden
någon annanstans i kommunen vad vi vet.
Vi cyklar där med barnen, kastar frisbee, leker kull och till och med åker längdskidor på
vintern. Folk rastar hundar, leker lekar och använder parken till träning etc. Jag tror att
kommunen gravt underskattar hur pass uppskattad parken är i dess nuvarande form och
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hur uppfriskande det kan vara med ett öppet grönområde som det helt klart är en brist på
av denna storlek. Bygger man igen denna park och låter slå upp en hög byggnad
förändrar det ju verkligen karaktären på hela bostadsområdet.
Insyn
Redan när vi köpte fastigheten debatterade vi sinsemellan om det låg för nära IoS med
tanke på insyn. Men just nu ligger det på tolererbart avstånd med tanke på att vi inte har
direkt insyn på markplan. Skulle byggnaden komma speciellt mycket närmare dock så
skulle vi få insyn i princip hela huset då kök och vardagsrum har öppen planlösning
samt både barnens rum och badrummet ligger med fönster mot blåsippan. Denna insyn
vill vi under alla omständigheter undvika då det signifikant skulle påverka vår tillvaro
om en för hög byggnad skulle placeras för nära fastighetsgräns västerut. Med tanke på
den skiss som visats skulle detta verkligen kunna klassas som för nära och invadera vårt
privatliv signifikant. Detta speciellt med tanke på att det är våra arbetskamrater som
kommer att verka i byggnaden. Skulle ni vilja att era jobbarkompisar hade insyn i era
barns rum eller till matbordet när ni sitter och äter frukost, lunch och middag?
Knappast…
Skillnad om man hade bott i en lite större stad där man kunde vara lite mer anonym men
så är ju inte fallet i Älmhult vilket också är en av anledningarna till att vi bor här. Att
slippa ha insyn från alla håll eller att behöva titta rakt in i ett kontor när man går upp på
morgonen. Det går ju inte att realistiskt hävda att det inte kommer att förvärra vår
tillvaro samtidigt som det definitivt kommer att påverka husvärdet till det negativa.
Möjligtvis ökar värdet på andra håll i Älmhult men för oss som bor så här pass nära
kommer det garanterat bara att vara negativt. Hur tar kommunen ansvar för detta
gentemot sina krav på IKEA?
Fullvuxna träd och att verkligen bygga upp en grön vägg samt minimera fönster som
vetter åt vårt håll är ett minimumkrav.
Tidigare har IKEA/kommunen lovat grannar att sätta häckar och plantera träd men
häcken dog och träden är fortfarande bara några meter höga. Det skall vara fullvuxna
träd som verkligen blockerar i vår mening. Vidare räknar vi kallt med att de träd som
idag står inom 15 meter från tomtgräns skall stå kvar.
Trafik
Till de boendes förtret så redan som det är idag så har trafiken ökat på Sunnerbogatan
med tanke på hur dåligt planerad korsningen är Tulpanvägen/Bäckgatan. Folk behöver
köra runt till Vallgatan för att ha en chans att komma ut. Tung trafik har ökat och även
antalet bilar redan som det är idag. En utökning av IoS på befintlig tomt kommer ju
knappast göra situationen bättre.
Vi opponerar oss starkt emot alla planer som innebär omledning av trafik till och förbi
Sunnerbogatan. Detta är trots allt ett villaområde med många barnfamiljer direkt utmed
vägen och ingen genomfartsled!
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Kommunens planer på att omfördela trafik genom ett bostadsområde (!) med upp emot
över 300 fordon/dygn känns ju riktigt riktigt miserabelt och väldigt ogenomtänkt när det
finns etablerade leder för trafik (Bäckgatan och Ringvägen exempelvis). Tänk på oss
med små barn. Ljudnivån är ju en sak som man kanske kan tolerera men säkerheten är
ju en annan. Åter igen kommer detta att ha en direkt effekt på vår livssituation med barn
som bor utmed gatan, som håller på att lära sig cykla och som kommer att växa upp i ett
område som krasst sätt kommer att bli helt annorlunda än hur det är idag. Ni måste ju
inse att det inte bara är en sak som påverkar oss utan en hel rad faktorer, den ena värre
än den andra. Om detta bygge ska till så borde ni ju snarare söka ett sätt att minska
trafiken på Sunnerbogatan än tvärtom!
En ökning med över 300 bilar per dag kanske inte låter mycket om man har ett
bullermål på under 1200 bilar per dag. Dock så är ju detta i ett litet samhälle en otrolig
siffra och förmodligen en mångdubblering av dagens läge då det förmodligen är mindre
än 100 bilar.
Ska det bli mer trafik så kräver vi smalare väg/farthinder och sänkt hastighet.
Sunnerbogatan är idag en relativt lugn gata och det var därför vi valde att bosätta oss
här. Det ni nu eventuellt kommer att driva igenom kommer ju att ändra detta från en
lugn gata i ett villaområde till en genomfartsled vilket känns otroligt avigt. Det finns ju
gator som det borde hänvisas till istället för nordsydlig och syd nordlig trafik där
påverkan för de boende är minimal. Plana ut korsningen Tulpanvägen/Bäckgatan och
bygg en till rondell. Problemet löst…
Det känns ju ganska givet att många boende i framförallt gamla Klöxhult kommer att
börja använda Sunnerbogatan som genomfartsled ut till Hallandsvägen. Inte Ok.
Bygga på andra ställen
Någonting som vi och andra grannar tycker känns otroligt märkligt är att det enda
förslaget som verkar ha diskuterats mellan IKEA och kommunen är att expandera
västerut från Blåsippan. Speciellt med tanke på hur pass mycket yta och möjligheter det
finns till ombyggnad på redan befintliga ”IKEA områden” där det inte hade påverkat
några boende skattebetalare. Som anställd på IoS kan jag också meddela att det hade
heller inte påverkat verksamheten på IoS nämnvärt om utbyggnaden istället legat öster
om Bäckgatan eller vid det gamla Willysområdet som är i stort sett outnyttjat utom
några veckor per år. Jag kan förstå att det är ett argument som IKEA vill lyfta fram (att
de är viktigt att hålla ihop byggnaden) men sanningen är att det är så pass segmenterat
mellan olika arbetsområden att det inte hade spelat någon roll om några satt här och
några satt där etc. Vidare måste man redan röra sig mellan olika byggnader (exempelvis
IKEA 1 och 2, Meeting centre, Tillsammans och Kontorshuset) redan idag.
Formuleringen ”behov av bra kopplingar mellan olika kontorsdelar för att verksamheten
ska kunna fungera effektivt” är nog den mest överdrivna jag hört och det är någonting
som IKEA borde utmanas på. Jag jobbar som sagt själv på IoS och detta kunde inte vara
längre från sanningen då segregeringen mellan olika affärsområden är stor. Det finns
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absolut inga som helst självändamål att hela IoS måste sitta ihop som en enda
byggnadskropp!
Byggde man precis öster om Bäckgatan på befintlig parkering och vidare österut och
byggde om/integrerade Test lab/meeting centre etc så hade man ju en ofantlig yta att
kunna utnyttja för att expandera IoS verksamhet. Framförallt på höjden. Har detta
utvärderats ordentligt? Då påverkan på kommunens invånare skulle bli minimal. Är man
lite självkritisk så är ju detta ett betydligt bättre förslag.
Vidare kunde man ju bygga över åsen samt parkeringen precis öster om Bäckgatan och
kanske ha en bro mellan byggkropparna. Detta skulle ju även underlätta väldigt med
trafiken på Bäckgatan då övergångsstället skulle vara betydligt mindre belastat då
samtliga anställda istället kunde gå innevägen.
Utöver detta finns det vad vi förstår även möjlighet att bygga en tredje våning på
Gulsippan. Har detta diskuterats vidare för att minska fotavtrycket i bostadsområdet?
Dagvattenhantering
Förslaget om dagvattenhantering kan vara bland det dummaste vi sett. Som det verkar
kommer stora dammar att anläggas utmed mer eller mindre hela västra sidan av
utbyggnaden och längs med Sunnerbogatan. Vi och samtliga grannar som kommer att
drabbas mest av detta har alla barn. Våra barn är vana att använda parken som finns där
idag och är redan invanda i detta. Om det nu kommer stora vattentäckter där istället så
skulle det utgöra en ren livsfara för oss med små barn. Det är alltid lockande för barn
med vatten och de dras automatiskt till det. Barnen är redan vana att utnyttja detta
område och det kommer att påverka all vår lediga tid som vi är utomhus i hemmamiljö.
Den oron så fort barnen är utom synhåll kommer ju aldrig att försvinna. Detta måste
bara tänkas om då det är en ren fara för alla med barn i området.
Vi har bott i maskrosen tidigare och en av de viktigaste orsakerna till att vi bestämde oss
för att flytta därifrån var den rena faran med den dammen som ligger där. Vi var
konstant oroliga om barnen var utom uppsikt för två sekunder och ofta blev det att man
måste fokusera på att leda dem ifrån vattnet. Sammanfattat, barn dras till vatten och det
är den vanligaste dödsorsaken bland barn. Drunkning. Nu planerar eventuellt IKEA och
kommunen att lägga ett flertal potentiellt djupa dammar precis utanför vårt hus. Det kan
bara inte ske och det måste ni förstå.
Blir barnen i villaområdet inte påkörda genom ökad trafik så riskerar de att drunkna i de
djupa dammarna vid sidan av vägen.
En annan fråga är hur en grön korridor ska kunna planeras om i princip den lilla remsa
av mark som finns kvar ska gå till vattentäkter. Finns eller bevaras där inga träd
kommer ju att stadsbilden förändras markant. Framförallt för oss.
Påfrestning på omkringliggande byggnader
Vi har fått vittnesmål ifrån grannar som var med under tiden av nybyggnationen av
Gulsippan. Det har uppstått tydliga skador på fastigheter i form av sprickor, sättningar
och sänkningar. Marken är sank då det är gammal sjöbotten mitt emellan 2 rullåsar, så
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signifikant pålningsarbete lär komma att krävas. Då detta kommer att ske så pass nära
vår fastighet så är det med stor sannolikhet risk för signifikanta skador inte bara på
huskroppen i sig utan även på grunden då det kommer att bli förändringar i dagvatten
samt sättningar i marken. Det kan måhända vara entreprenörens ansvar att säkerställa
men samtidigt är det ju en process där de snabbast möjligt vill friskriva sig och skador
som kanske inte upptäcks förrän ett år senare kan vara svåra att få ersättning för.
Vidare så kommer det ju vara ett otroligt oväsen under hela byggprocessen precis intill
våra hus. Hur säkerställer ni att detta enbart påverkar oss boende minimalt? Inga kvällar
och helger?
Sist men inte minst kräver vi som boende och direkt påverkade att ni från kommunens
sida ska ta våra åsikter i beaktning. Något som verkligen tydligt inte era företrädare
skött speciellt bra. Vad det gäller potentiell ersättning så förstår vi att detta inte kommer
att komma från kommunens håll. Däremot så förväntar vi oss att ni å era skattebetalares
vägnar framför starka krav på ersättning för de närmast drabbade alternativt lyfter
frågan om att totalt lösa ut de tomter som kommer att drabbas mest. Så pass stor
inverkan kommer det att ha. Som det är idag så vill vi inte bo kvar men på grund av att
vi fick 3 dagars varsel innan det blev offentligt så hålls vi ju idag som ”gisslan” och kan
inte sälja utan signifikant förlust. Denna fråga måste lyftas och tas på allvar.
För majoriteten av kommunen är det naturligtvis enkom positivt att IKEA väljer att
satsa men problemet är ju att det sker på en direkt bekostnad av några få hushåll. Jag
tror att om en skälig ersättning för den försämrade boendesituationen samt garanterat
minskade fastighetsvärdet kunde garanteras så kunde alla i kommunen få någonting att
glädjas åt tillsammans. Detta istället för att 99,9% ser på eller tittar åt annat håll när det
sker på ren bekostnad av 0,1%.
Sammanfattat så är detta de negativa konsekvenserna för oss:
- Osäkrare liv får oss som barnfamilj (byggtrafik, ökad permanent trafik,
dagvattendammar samt fortsatt brist på cykelbanor etc)
- Försämrad ekonomisk situation pga av minskat fastighetsvärde
- Minskad flexibilitet då vi ”hålls gisslan” och inte kan sälja förrän planer lagts fram.
Ingen vill ju köpa här nu utan att veta vad planerna är eller kanske ens förrän
byggnaden är färdigställd. Hur lång tid kommer det ta och vad är vårt fastighetsvärde
då i förhållande till övriga kommunen?
- Ökad ljudvolym
- Ökad insyn
- Förlorad utsikt
- Förändrad stadsbild
- Förlorad park
- Skador på fastighet och tomt under och långt efter byggprocessen
Alla dessa negativa konsekvenser måste alltså ställas mot det positiva. Vad är då det?
Svaret är: Ingenting!
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Som tidigare skrivit är vi positiva till att IKEA fortsätter satsa i Älmhult men som
privatpersoner så hade vi lika gärna sett att det var en organisk tillväxt av andra företag
som kommunen lockade till sig och inte allt på ett bräde av en spelare precis utanför vårt
köksfönster. Vad kan kommunen göra för att balansera ut den vågskålen för oss
drabbade?
En sista reflektion är att samtliga vill ju att detta ska gå snabbt och smidigt i grund och
botten. Efter att ha deltagit i möten grannar emellan så är detta det sista det kommer att
göra då allting som ens liknar den skiss och plan som lagts fram kommer att överklagas
till sista instans. Om alla istället tog sitt förnuft till fånga och styrde om planerna till öster
om Bäckgatan så finns det väldigt få som skulle ha ett problem med detta då det inte
skulle påverka någon i det direkta närområdet. Det skulle per automatik underlätta
trafiksituationen, flytta IoS ännu närmare stationen samt ha noll påverkan på någon av
kommunens invånare eller företag förutom IKEA själva. En integrering mellan Meeting
Centre och IoS skulle vara perfekt ur många synvinklar och i verkligheten kunna
realiseras bra mycket fortare till allas glädje jämfört med det förslag som nu lagts fram
som det enda alternativet.
Bedrövelsen är total och vi hoppas verkligen att kommunen tar sitt förnuft tillfånga och
utmanar IKEA på syftet till byggnationen samt dess framförallt dess otroligt olyckliga
läge.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 6:6 visar förhållandet mellan Backsippan 3 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste
punkten.
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Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10.
Violen 3
Dessa synpunkter och icke godkännande kommer från Violen 3 (Sunnerbogatan 23)
Vi vill härmed ge våra synpunkter på förslaget av detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. i
Älmhult. Vi vill också understryka att vi inte godkänner förslaget som ligger, speciellt
med fokus på;
-

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

Nedan följer en summering av synpunkter;
Grönområde/Prickad mark och insyn
I detaljplanen som antogs 2011 för blåsippan 6 m.fl. (se bilaga) framkom det tydligt att
det skall finnas skyddsplantering mellan verksamheten inom planområdet och
bostadsbebyggelse. (Bild 1)
Redan då lovades att detta grönområde skulle vara tätare mot öster (Bild 2), vilket aldrig
genomfördes. I sin helhet har sex små björkar planerats sedan byggandet. Det framgår
även att illustrerade bilder i båda planförslagen är rena glädjeskisser långt ifrån
verkligheten.
Vi anser att det prickade marken fortsättningsvis behövs av följande anledningar;
- Insyn mellan bostäder och verksamhet om avståndet halveras. Redan idag är
avståndet kort mellan bostäder och verksamheten (Bild 3-4) och vi ser en stor
värderingsminskning på husen om verksamheten kommer närmare. Som boende i
direkt anslutning upplever vi att den nya detaljplanen medför en stor inskränkning i
vårt privatliv både mentalt och fysiskt, vilket leder till försämrat välbefinnande.
- Älmhults kommuns och IKEAs delade syn på människor och miljö, inkl
grönområden. Älmhult kommun har precis engagerat alla invånare i en
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trädgårdtävling där vikten av naturen framhävs; ”Vi människor är helt beroende av
naturen så väl i samhällen som på landet. Ekosystemtjänster är naturens direkta och
indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det kan handla om ekosystemtjänster
såväl i staden, våra tätorter som i odlingslandskapet och i skogen. Din och min
trädgård är en viktig del för att få välfungerande ekosystemtjänster.” Prickad mark är
till för att bevara Klimatanpassning, Biologisk mångfald, Skugga och ren luft, Hälsa
och välbefinnande och det känns konstigt att kommunen mellan 2011 och 2018 skulle
ha ändrat åsikt om det.
Idag används parken flitigt av både boende i Klöxhult och medarbetare på IoS.
- I utredningen av dagvattenhantering framkommer också att den prickade marken
troligen kommer behövas för dammar (Bild 5), vilket gör det omöjligt att få plats
med träd och buskar. (UPPDRAG 288833, Dagvattenutredning Blåsippan 3 och 4,
Älmhult)
- Brandväg; Om en ev. brandväg kommer behövas längst med den nya byggnaden
kommer det inte finnas plats för grönområde.
Med dessa synpunkter ser vi att den prickade marken fortsättningsvis behövs och
godkänner inte att den detaljplaneras till byggnad och verksamhet.
Huspriser/värdering av hus och tidigare löften;
Här har vi svårt att prata för alla, men tar oss själva som exempel. Vi har jobbat för IKEA
i många år, tillsammans mer än 30. Vi har flyttat mellan olika länder, från och till
Älmhult i omgångar och resan kommer säkert fortsätta så. Redan när vi köpte huset på
Sunnerbogatan för två år sedan var vi oroliga för närheten till IKEA of Sweden, men fick
höra att grannarna fått löfte, från både IKEA och Kommunen, om att Blåsippan inte
skulle byggas ut mer mot Sunnerbogatan. Då det också var prickad mark, litade vi på det
och köpte huset. Självklart känner man nu stor oro för att kunna sälja huset vid eventuell
flytt och en besvikelse att tidigare löfte inte betydde något.
- Vi ser att vårt hus kommer bli mycket mer svårsålt och med en stor värdeminskning.
En husinvestering är det den största investering som många privatpersoner gör och
det känns otroligt tufft om inte kommun eller IKEA tar hänsyn till det. Vem tar
ansvar för detta? Eller anses det att 10-15 års privat sparande kan förverkas på ett
tillsynes maktfullkomligt sätt?
Chansen att vi kommer flytta vidare med IKEA är stor och att vi inom några år kommer
behöva sälja huset. Om vi då riskerar att förlora ca30% av köpeskillingen, är det något
som vi kommuninvånare får ta själva eller kommer det finnas möjlighet att få
kompensation från IKEA eller Kommunen? Här borde både IKEA och kommunen ha
intresse att stötta familjer att både flytta in till Älmhult och ut i världen. Speciellt då
Älmhult är en stor ”Community” för familjer som lever på detta vis.
Vi skulle vilja att eventuell kompensation gjordes på riktigt från IKEA eller Kommunen
Och vi skulle behöva förstå vad som hände med tidigare löften
Det kommer bli kort avstånd och full insyn i våra sovrum och kök från en verksamhet
med 1500-2000 medarbetare.
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Dagvatten/Sättningar
Vi känner oss mycket oroliga för vad denna utbyggnad kommer göra med vårt hus. I
samband med förra utbyggnaden gjordes en besiktning och dokumentation av husen
innan och ett år efter byggandet. På liknande sätt står det att detta skall göras också denna
gång. Dock fortsätter sprickbildningen i vårt hus även efter lagstadgad besiktningsperiod.
Förra hösten regnade det mycket och denna sommar var det torrt och vi ser nya sprickor i
vårt hus. Vi tror att detta har påverkats av förra utbyggnaden och att dagvattnet tryckts
upp mot husen på Sunnerbogatan. Vi vill därför att föregående slutbesiktning av huset
görs om innan en ny första besiktning eventuellt görs.
Därför anser vi att den prickade marken mot Sunnerbogatan inte kan bebyggas. Då både
själva byggandet med schakt, pålning/spontning mm och efterföljande långvariga
grundvattenförändringar kommer ha stor negativ inverkan på våra hus.
Trafik under och efter byggtiden.
Då Sunnerbogatan kommer att användas för all byggtrafik under ev. byggperiod anser vi
att det blir en ohållbar levnadssituation, fysiskt och mentalt, givet historiska erfarenheter
av byggbuller från förra utbyggnaden under kvälls- och nattid.
En ev. påfart från Sunnerbogatan till väg 120 kommer att innebära en markant större
dygnstrafikvolym på Sunnerbogatan än vad Kommunen vill göra gällande i sin rapport.
Detta kommer att leda till ökat buller inomhus och farligare trafikmiljö, vilket leder till
försämrad levnadssituation för de boende på gatan och större risk för alla barn som rör
sig i villaområdet.
Alternativa lösningar för utbyggnad
I våras innan detaljplaneringen lämnades in till Kommunen, blev vi grannar inbjudna till
informationskväll av IKEA. Något som uppskattades.
Då diskuterades alternativ till att bygga ut blåsippan, T.ex.;
-

Bygga ut kring testlabbet
Bygga ut kring IKEA 2(gamla Willys)
Bygga ut på andra sidan Bäckgatan, med gångbro/tunnel från IoS
Bygga på samma sätt som Ikea gör på alla andra ställen, dvs garage underst och
verksamhet ovanpå. Detta sätt kommer att frigöra stora ytor där det idag endast är
parkering på gatuplan. Då försvinner även behovet att ”förtäta” staden upp i ansiktet
på de närboende grannarna.

Fördelen med för dessa områden är att det;
a.
inte skulle påverka boende i Älmhult – dvs att vi inte ”förtätar” staden upp i
ansiktet på de närboende grannarna.
b.
skulle ge IKEA möjlighet för långsiktig expansion (förslaget som ligger nu, ger
ingen möjlighet att bygga ut ytterligare)
c.
skulle bygga ihop IKEA enheterna på ett bättre sätt (ICOM, IKEA1, IKEA2,
blåsippan, testlab etc)
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Vi förväntar oss att kommunen i detta fall utmanar IKEA att komma med fler förslag på
detaljplaner för att utöka verksamheten. Fler av oss grannar jobbar på IKEA och ser detta
som möjliga och tom bra lösningar.
Efter obligatoriskt Samrådsmöte framkom även att Kommunens Planarkitekt har svårt att
redogöra för vad denne faktiskt har planerat och att återkoppling i verkligheten saknas.
Förslaget på plan som ligger nu lämnar alla dörrar öppna för IKEA att göra som de
behagar. På direkt fråga om det är möjligt för IKEA att bygga ända fram till
fastighetsgräns undveks ett rakt svar. Även frågan om väganslutning till 120:an lämnades
som ett stort frågetecken.
Ordet ”förtätning” användes ofta på Samrådsmötet. Vi förstår att i stora urbana områden
är det på modet att exploatera på detta vis. Men vad vi inte förstår är att det, i en liten ort
i en glesbygdskommun, används på samma sätt som i tex Stockholm el Malmö. När detta
görs tappar Älmhult alla inneboende fördelar som tilltalar med just Älmhult.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 7:7 visar förhållandet mellan Violen 3 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste
punkten.

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

Gärdet 2
- Trafiksituationen. Ökat buller samt utsläpp i ett villakvarter. Ökad trafik i ett område
där mycket barn rör sig på väg till och från skola.
- Förmögenhetsskada. Vi som ägare av grannfastigheter kommer med största
sannolikhet att utsättas för en förmögenhetsskada. Vem ansvarar för detta?
- Dagvattenhantering. Redan idag finns stora svårigheter att hantera dagvattnet. En
analys finns att läsa men inga konkreta förslag har lagts fram.
- En Teknisk undersökning av markförhållanden har ej presenterats, att innan detta
gjorts deklarera hur mycket man får bygga på de berörda tomterna är mycket
tvivelaktigt.
- Insynen. Insynen kommer öka dramatiskt och kommer att kränka vår integritet.
- Efter informationsmötet på 10S 180919 var det inte alla besökare som visste att
stadsarkitekten & planarkitekten var kommunens opartiska anställda tjänstemän då de
under mötet bar sina IKEA-Leg. Detta är mycket opassande och olämpligt och talar
för att man inte är opartisk i sin yrkesroll.
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- Absolut, sluta genast med att göra det mindre attraktivt genom denna försämring som
den nya detaljplanen medför.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Sektion 8:8 visar förhållandet mellan Gärdet 2 och IKEAs tillbyggnad vid närmaste
punkten.

Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 3;4; 7; 8; 9;10.
Rosen 6
Syftet att ändra detaljplanen för IKEAs behöv av större kontorsutrymme är något jag
förstår och stöttar, som f.d. arbetare i IKEA. Jag förstår också att kommunen har svårt att
ta rätt beslut, ett beslut som gynnar båda sidor (boende, IKEA). Rosen 6, Sunnerbogatan
17, är ett mycket känsligt område, 817 m stort ”dyhål” köpt av byggmästare Wallin 1967,
för 2 kronor m2. Jag köpte fastigheten ¼ 1968. Tomten skulle vara gruvplanerad, men
såg ut som ett ”månlandskap”. Jag hade ingen uppfattning om tomtskicket, trodde det
skulle vara så. Dyigt i ena ändan, kunde trampa ner stora stenar dyn. Gator var ej
asfalterade, övre Klöxhult ej bebyggt. Problem kom senare med översvämningar.
Kronobergaren 13/9 1984 ”Kommunens ledningar orsakar översvämning”, SMP
”Fastighetsägare trötta på dåliga avloppsledningar”. Överenskommelse 31/5 1985
””dagv.inst./drän./spillv, mellantiden: flera stora översvämningar (biljardbord mm
förstört)
1. Är rädd för att pålning, byggnation, grundvattenuttag, påverkar dränering och
dagvattenanläggningen.
2. Den regnfattiga sommaren har resulterat i lågt grundvatten, delar av tomt,
trottoar, gata, gångar, träd som lutar (fått stötta) …… där inspektionsbrunnar
finns. Nya sättningar är ej välkomna.
3. Sättningar i huset. Har redan en dörr som ej kan öppnas.
4. Byggtrafik, störningar, blockerad utfart garage
5. Minskade störningar, alt. Förslag se skiss.
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6. Avstängs del av Sunerbogatn, Rosengatan, återskapa Rosenstigen,
Skolbarnstrafik.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubrik kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 2;4;5;6; 8;10.
Backsippan 1
Detaljplanen medger byggnation såväl närmre nuvarande fastigheter längs
Sunnerbogatan, som en hög byggnadshöjd. En sådan utökad exploatering av Fastigheten
Blåsippan m.ﬂ, med givet exempel på byggnation, skapar ett väsentligt större
kontorskomplex i direkt anslutning till vårt boende. En byggnation i enlighet med detta
skulle medföra en väsentligt höjd nivå av insyn i våra fastigheter, med olägenheter i form
av upplevt intrång i privatlivet.
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Om planen antas, vilket i förlängningen ger möjlighet till väsentligt utökad byggnation,
ge oss närboende en garanti för att någon form av avgränsning mellan Sunnerbogatan
och IKEAs mark, i form av träd eller annat som skiljer av och skapar insynsskydd året
runt.
Sammantaget ser vi en avsevärd risk att detta kommer att negativt påverka värdet av våra
och övriga fastigheter längs Sunnerbogatan, såväl efter färdig byggnation som under en
eventuell konstruktionsperiod.
Vad gäller värdeminskning på hus vill vi höra kommunens ståndpunkt i detta. Om en
oberoende värderingsman ger sitt utlåtande och det visar sig att tilltänkta planändring kan
påverka fastighetsvärdena negativt, tar då kommunen ansvar för att kompensera för dessa
värdeminskningar - genom att Älmhults Kommun är den part som ger förutsättningar för
att planen kan genomföras och i förlängningen lov för uppförande av byggnader inom
givet planområde.
Vid tidigare byggnation - Gulsippan - utfördes ett omfattande arbete med pålning av
marken. Vid efterföljande kontroll uppvisade vår fastighet ett ﬂertal nyuppkomna
sprickor i såväl fasad som grund. En ytterligare byggnation, den gång närmre, och med
troligen ﬂer pålar utifrån förslagets omfattning kommer med största sannolikhet att ge en
påverkan av samma art och troligen med högre omfattning än tidigare. Någon geoteknisk
undersökning av marken och vad ett eventuellt markarbete skulle kunna ge för påverkan
har inte presenterats.
I planförslaget visas vattendammar för avvattning av området. Anläggandet av sådan
dammar begränsar väsentligt möjligheten att skapa någon typ av grönområde, men
viktigare - att skapa ﬂera öppna dammar i ett område med många barn ser vi som direkt
olämpligt då en sådan damm lätt blir en dödsfälla för ett litet barn.
Den anslutning/utfart som föreslagit från Sunnerbogatan och ut på väg 120 skall enligt
förslaget ta en väsentlig del av nuvarande grönområde i bruk, vilket förutom en minskad
allmän trivsel i området även medföra att den traﬁk som planeras ledas denna väg skulle
komma väsentligt närmre vår fastighet. Detta innebär också en hög grad av tung traﬁk
med leveranser till IKEA of Swedens lastkaj.
Denna anslutning borde kunna byggas inom det nuvarande parkeringsområdet och inte
behöva förläggas närmre bostadsmark, oavsett nivåskillnader mellan väg 120 och
nuvarande parkering. Om huvudsakligt syfte är att underlätta traﬁkﬂödet för IKEA
personal bör en sådan åtgärd kunna skapas inom IKEAs mark och inte på bekostnad av
närboende.
Skulle nämnda förändring av grönområden genomföras föreslår vi att Älmhults kommun,
för en symbolisk summa, låter oss köpa loss den yta som i nuvarande detaljplan är märkt
som bostadsmark, dvs ytan mellan vår fastighet och grönområdet, vilket skulle ge oss en
möjlighet att på ett mer naturligt vis plantera växtlighet och därigenom skapa en
avgränsning ut mot den tilltänkta utfarten.
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En utfart såsom i förslaget kan också antas medföra en ökad traﬁkvolym generellt, då
denna utfart troligen kommer att öka traﬁkﬂödet från övriga delar av Klöxhult. Ett ökat
traﬁkﬂöde ger förutom buller en ökad risk för olyckor. Vi och många med oss har barn
som dagligen cyklar till och från hemmet denna väg.
Om den föreslagna planen skulle antas önskar vi att kommunen säkerställer att det skapas
ordentliga och säkra cykelleder genom området, dels för att skapa en säker skolväg för
alla barn i området, men också för att underlätta för anställda på IKEA of Sweden som
idag tar bilen till jobb, men där en bekväm cykelväg skulle kunna motivera att välja cykel
före bil.
Planförslaget medger byggnation av ett parkeringshus på nuvarande parkeringsområde,
öster om Hallandsvägen. Detta område sträcker sig hela vägen mot Sunnerbogatan vilket
skulle kunna innebära att en ytterligare byggnad, utöver de exempel som visats från
IKEAs sida, kan uppföras i vår fastighets direkta närhet. Vi upplever ett parkeringshus
som ett synnerligen förfulande inslag i miljön, samt en konstruktion som skapar närmast
en vägg mot Hallandsvägen. Vi anser att om ett parkeringshus skall tillåtas alls, då endast
medge byggnation av sådant på den yta som är närmst rondellen, dvs maximalt halva den
beﬁntliga parkeringens nuvarande yta.
En sådan konstruktion skulle då också kunna sammanbyggas med en anslutning mot väg
120.
Med ovanstående i åtanke och utifrån den information som givits på träffar med
kommunen kring detta föreslår vi att:
I första hand låta nuvarande detaljplan kvarstå och föreslå att IKEA först undersöka
ALLA möjligheter till utnyttjande av beﬁntlig fastighetsinnehav. Det ﬁnns gott om mark
att bebygga kring Testlabbet samt på marken där tidigare Willys höll till, numera är även
denna byggnad en del av IKEAs fastighetsbestånd i Älmhult. På dessa ytor skulle
möjlighet till byggnation i ﬂera våningar kunna göras utan olägenhet för närboende, det
ﬁnns goda tillfartsmöjligheter och gott om yta för parkering.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Det finns möjlighet att köpa marken norr om fastigheten Backsippan 1. Området är
planlagt (detaljplan 0765- P85/9) för bostadsändamål, men med prickmark, vilken
betyder att mark inte får bebyggas. Köpet kan inte regleras i samband med
detaljplanändringen. Kommunen kommer inte ta kostnaderna för fastighetsregleringen.
Kontakta tekniska förvaltningen för mer information om markköp. Efter plansamrådet
har planområdesgränsen justerats så att den del som är planlagt för bostadsändamål
(detaljplan 0765- P85/9) inte ska ingå i det nya planområdet, för att möjliggöra
fastighetsregleringen.
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Urklipp från detaljplan 0765- P85/9

Naturområdet ökas lite inom planområdet (söder om Tulpanvägen) jämfört med gällande
detaljplan (Dpl P03/6).
Övriga synpunkter se under rubriken kommunledningsförvaltningens sammanfattande
kommentarer, punkt 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10.
Vitsippan 1
Miljöbalken:
Den enskilde medborgaren kan påverka beslutsunderlaget genom en aktiv medverkan i
samrådsprocessen och genom överklagande av beslut.
…
För att ha rätt att överklaga en detaljplan måste man under samråd eller utställning ha
framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.
…
Endast sakägare angränsande till planområdet är kontaktade. Vi menar att hela
villaområdet "gamla Klöxhult" samt det nya området Maskrosen ska kontaktas under
samrådsperioden, då nuvarande förslag kommer att förändra och öka trafiksituationen in
i/genom villaområdet betydligt.
Dessutom för att det kan tänkas påverka fastighet och egendom även för de som ej är i
direkt anslutning till föreslagen byggnation. Efter att Maskrosen byggdes fick flertalet
hus på Tulpanvägen rejäla översvämningar i sina källare pga bekymmer med
dagvattenavledning. Många fastighetsägare på Sunnerbogatan har också erfarit sprickor,
slukhål osv.
IKEA
Fantastiskt att ni vill säkerställa utveckling och tillväxt i Älmhult! Det vill vi med! Men
vi vill inte att ni bygger ut ännu mer mot vårt villaområde. Ni har så stora och fina ytor
på andra sidan Bäckgatan mot TestLab som inte är i direkt anslutning till ett villaområde,
och även vid gamla Willys och hela den stora parkeringen där. KH, ICOM, Meeting
Centre, Aktivitetshuset...
Vi ber er att tänka om och titta på hur ni kan bygga åt andra hållet istället, öster om
Bäckgatan, samt på parkeringsytan framför Blåsippans entre. Förbind sedan nya
huskroppar med befintliga Blå-/Gulsippan via gångbroar. Om det råder brist på
parkeringsplatser kan parkering i flera plan byggas öster om Bäckgatan på befintliga
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parkeringsytor.
Trafiksituationen i korsningen Tulpanvägen/Bäckgatan kan lösas genom att helt enkelt
inte ha personalparkering mellan Blåsippan och Hallandsvägen. Här kanske IKEA's
bilflotta samt hyrbilar kan stå istället, det skulle i princip nästan ta bort problemet i
korsningen. Man kan också tänka sig att stänga Tulpanvägen öster om Bäckgatan, för
infart (men kanske tillåta buss?) för att ännu mer minska risk för trafikstockning i
korsningen. Att som i förslaget bygga en ny utfart till Hallandsvägen uppe i backen på
Tulpanvägen och därmed dra in väldigt mycket trafik i ett bostadsområde ser vi som en
väldigt dålig lösning. Godsmottagningen som idag finns på Tulpanvägen föreslås flyttas
till Gulsippan med infart från Bäckgatan. Eller öster om Bäckgatan med en kulvert under
gatan direkt in till modellverkstaden.
På parkeringsytan norr om IKEA Hotell/Tillsammans, där idag hyrbilar parkeras, kan ett
lägenhetshotell byggas.
Ingenting är omöjligt, underbara framtid!
Älmhults kommun
Mycket bra att ni samarbetar med IKEA, men tänk efter en gång till hur ni samarbetar
med oss kommuninvånare som har investerat i våra hus och där vi vill trivas med barn
och barnbarn lång tid framöver. Låt oss tänka till och skapa ett Älmhult vi alla är stolta
över! Med nuvarande förslag är det inte vad vi kan säga!
Förslaget att vända det mesta mot villaområdet i form av utbyggnad av Blå-/Gul/Backsippan västerut och därmed i princip helt ta bort grönområdet som fungerar som en
skärm mellan kontor och bostäder är inte bra! Förslaget med utfarten till
Hallandsvägen uppe i backen på Tulpanvägen kommer medföra betydande störningar för
oss boende. Att dra trafiken ännu längre in i bostadsområdet för att i princip göra en Usväng ut på Hallandsvägen är inte ett bra förslag! Ska långtradarna som lämnar gods på
Blåsippan ens kunna göra denna V-sväng krävs betydande ingrepp på grönområdet söder
om Tulpanvägen/väster om Sunnerbogatan. Vidare, vi som bor här kommer drabbas flera
gånger av samma fordon, först västerut på Tulpanvägen, sedan österut på Hallandsvägen,
sen västerut på Hallandsvägen, efter att de vänt i rondellen. Det måste finnas en bättre
lösning, tex den ovan under rubrik IKEA.
Jobba med IKEA för att hitta ett sätt att dra trafiken BORT från villaområdet istället för
in i det. Då skulle vi kunna säga att ni har jobbat för att göra Älmhult bra tillsammans
med BÅDE näringsliv och invånare!
Grönområdet söder om Tulpanvägen/väster om Sunnerbogatan, tycker vi ska vara kvar
som det är. Förslaget med utfart till Hallandsvägen är inte bra!
IKEA's grönområde längs med Sunnerbogatan behöver vara kvar som det är. Dels som
en grön zon/skärm mellan kontor och bostäder men också för att ta hand om dagvatten.
De träd som idag finns lär tas ner om utbyggnad ska ske. Det är inte bra! Förslaget med
att anlägga dagvattendammar framför bostäderna längs Sunnerbogatan låter helt galet.
Vem vill ha det utanför sitt hem? Och det låter inte troligt att de skulle duga till att ta
hand om dagvattnet.
Vi är väldigt oroliga för vad som kommer hända med fastighetsvärdena om detaljplanen
ändras som i förslaget. Vem ansvarar i så fall för en eventuell förmögenhetsskada?
Vid utbyggnad västerut kommer Sunnerbogatan totalhaverera av all byggtrafik. Är det
ens lagligt med så tunga transporter inne i villaområdet?
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Vi är också väldigt oroliga över hur vårt hus och fastighet påverkas av all pålning och
förändring av markförhållanden och dagvattenhantering.
Kommunen har väl ingen skyldighet att ställa upp på och godkänna ett förslag om ändrad
detaljplan? Vi vill att kommunen "utmanar" IKEA och ger ett motförslag, som passar oss
invånare bättre.Tex det här med trafiksituationen och byggnationen västerut mot
bostäderna. Våga ställ krav på IKEA!
Ur er Planbeskrivning och våra synpunkter kopplat till denna:
Sidan 12 (35)
Farligt gods:
"Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods."
Att skapa en påfart till en sådan väg i anslutning till ett villaområde ser vi som en väldigt
dålig lösning med höjd säkerhetsrisk. Om det tvunget ska göras en
anslutning till Hallandsvägen ska denna göras öster om Sunnerbogatan.
Nivåskillnaden mellan Hallandsvägen och befintlig parkering kan inte vara omöjlig att
bygga bort, särskilt inte med tanke på att det ska vara medlöpande utfart! Eller ännu
hellre; Se vårt förslag under rubrik IKEA.
Sidan 14 (35)
Parkering:
Cirka 255 p-platser idag.
Trafik vid lunchtid och efter arbetsdag utanför vårt hus i uppförsbacke och därtill
lastbilar- nej tack! Se istället vårt förslag under rubrik IKEA
Sidan 15(35)
Syftet med detaljplanen:
" ... bra kopplingar mellan olika kontorsdelar ... 11
Skapa lösningar över och under Bäckgatan, gångtunnel till p-hus och kontor på
östra sidan av Bäckgatan.
Stäng av Tulpanvägen från Bäckgatan österut mot Meeting Centre, för minskad trafik i
korsningen Tulpanvägen/Bäckgatan.
Sidan 25 (35), samt er bild på sidan 20(35) Konsekvenser, miljökvalitet:
Luft påverkas! Utanför vårt hus kommer bilar och lastbilar som ska västerut på väg 120
att göra förbi vårt hus 3 gånger (!!!)
1. Förbi IoS mot villaområdet på Tulpanvägen, i uppförsbacke, stå och vänta,
svänga ut höger på väg 120,
2. köra 120 österut mot och genom rondell,
3. efter rondell västerut väg 120.
Sidan 26 (35)
Hälsa och säkerhet. Buller:
Bullernivån ökas!!! Ovan nämnda trafiksituation är ingen trafik vi har idag! Ni räknar
260 fordon. Tänk därtill stegen 1-2-3 ovan samt både lunchtid och efter arbetsdag, samt
lastbilar med leveranser. In i vårt villaområde. Varför?
Sidan 2 7 (3 5)
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Farligt gods:
" ... verksamhet ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd ... " " ... finns räcke som
hindrar avåkning ner mot parkering ... "
Men för oss boende? Är det ok att öppna upp väg 120 utanför oss och dessutom skapa en
risk med trängsel för att komma ut, risk för olyckor?
Sidan 2 8 (3 5)
Figur 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i
Älmhult.
Tabellen? Hur går resonemanget att öppna upp väg 120 med farligt gods utanför vårt
hus? 40 meter till vårt hus?
Sidan 29 (35)
Står inget i texten om de boendes situation, trafiksituationen osv som
"motstående intressen". Vi ser inget positivt alls med att dra in IKEA's trafik i vårt
område, ta bort naturområde och skapa en otrygg och på alla vis sämre situation!
Överväganden och motstående intressen:" ... verksamheten kommer närmare närliggande
fastigheter."
Sidan 30 (35)
VA-frågor: " ... de kommunala dag- och spillvattenledningar som ligger kvar i
Tulpanvägen så ska ägandet av dess övergå till fastighetsägaren."
Vad betyder det för oss att de kommunala dag- och spillvattenledningarna som ligger
kvar i Tulpanvägen ska ägandemässigt övergå till lKEA?
Sidan 34 (35)
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Landskapsbild: "De gröna ytorna kan minskas men förbättras med nya planteringar och
dagvattendammar."
Dessa kommentarer håller vi INTE med om! Befintlig gammal natur kommer inte att
kunna kompenseras med en asfalterad vändplats utanför huset. Dessutom rinner vattnet
nedför Tulpanvägen, inte åt sidan.
Buller: "Dygnsekvivalenta ljudnivån vid kringliggande bostadsbyggnadsfasad kommer
inte överstiga 60 dBA."
(260 bilar+ lastbilar) x (2ggr/dag) x (3 gånger om västerut på väg 120) = BULLER!
Trafik: "Liten trafikökning."
Nej, STOR trafikökning!
Trygghet: "Fler människor kommer att röra sig i området och därför kommer känslan av
trygghet att öka."
Ni vill dra in hundratals bilar och därtill lastbilar i vårt område, samt öppna upp till väg
120 där farligt gods transporteras. Vi kan inte på något vis se ökad trygghet för någon,
särskilt inte för våra våra barn och barnbarn. Tryggheten MINSKAS VÄSENTLIGT!
Och vad menas med ökad trygghet för att fler människor rör sig i området? På dagtid!
Och är det otryggt idag pga att det inte är kontorsbyggnader ända ut till Sunnerbogatan,
samt ökad genomfartstrafik på Tulpanvägen och Sunnerbogatan?
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Luft: "Detaljplanen bedöms varken påverka luft eller vatten."
Genom att dra in trafiken med hundratals bilar och lastbilar i villaområdet och
Tulpanvägens backe osv gör luftkvaliteten SÄMRE! Något annat kan ingen med gott
samvete påstå!
Hållbar utveckling: "Detaljplanen bör bidra till en ekonomisk, social och ekologisk
hållbar utveckling. Bland annat genom den centrumnära lokaliseringen av kontor, nära
kollektivtrafik, möjlighet att skapa nya arbetstillfällen."
Ja gör så, men inte genom att dra trafiken in i villaområden, det är på FEL håll!
Arbeta fram en lösning som inte stör de boende, tex öster om Bäckgatan, mot Meeting
Centre, Testlab, Willys osv.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Skyddsavståndet från Hallandsvägen är 25 meter för bostäder i max 4 våningsplan (se
även planbeskrivningen, under rubriken farligt gods). Fastigheten Vitsippan 1 har
avstånd från Hallandsvägen cirka 60 meter.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses
inte medföra så stora mängder ökad trafik att miljökvalitetsnormen påverkas.
Kommunala dag- och spillvattenledningar ägs av kommunen. Efter eventuella flytt av
dag- och spillvattenledningar kommer ledningarna att ägas av kommunen.
Behovsbedömningen justerades.
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 1; 2; 4;5;6;7; 8; 9; 10.
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Violen 2
Samrådstiden har varit för kort, för kort tid att hinna sätta sig in i alla detaljer.
DPn bör ha juridiskt angivna plushöjder: våningshöjd, taklisthöjd, mark höjd osv.
1.
Min synpunkt gällande DPn är att två olika plantyper möter varandra alldeles för tvärt.
Villastaden med spridd bebyggelse möter en tät, kompakt och kontinuerlig Arbetsplats
och Kontors stad. Det bör finnas en grön frizon (parkmark) dem mellan,
vilket höjer kvalitén på hela villaområdet och även kontors staden.
I dagsläget finns en sådan grön frizon, ett härligt grönområde med vacker björklund.
Här kan människor från både bostadsområdet och kontoren ströva fritt,
man kan sommartid äta sin lunch utomhus, här kan barn leka, hundar rastas.
Det utgör också en viktig distans mellan Villastaden och Kontors staden,
för undvikande av insyn dem emellan. Genom DPn minskas befintlig grön frizon
avsevärt! Den kvarvarande delen av frizonen blir för liten för att fungera som parkmark
och kommer skadas av byggverksamheten (uppgrävningar, pålningar, trädfällningar osv.)
En annan viktig aspekt är att denna mark som är naturmark med rik tillgång på dagvatten
är ostabil att bygga på, med flera problem som följd. Pålning, pumpning,
torrläggning…att bygga här innebär ett väsentligt ingrepp i naturen. Man påverkar de
naturliga dagvattenförhållandena genom torrläggning av marken. För en grön frizon
krävs tillgång till dagvatten och naturmark.
Älmhults kommun med Ikea som aktör saknar inte exploaterbar mark utan tvärtom,
i denna glesbygdskommun finns det gott om mark.
Mitt förslag är att istället lägga detta kontorskomplex öster om Bäckgatan, med närhet till
Testlabb, Aktivitetshus och station - man skulle på så vis hålla ihop Ikeabyggnaderna.
2.
Min synpunkt gällande DPn rör den nya utfarten från Sunnerbogatan.
Det innebär att vi som villaägare drabbas av mer trafik, buller, sämre luft,
farligare miljö speciellt för våra barn och äldre som rör sig där kontinuerligt.
Sammanfattningsvis kommer vi som villaägare att drabbas av tät trafik,
tät kontorsbebyggelse med insyn i våra privatliv, utplåning av grön frizon,
sätt skador på fastigheter och sist men icke desto mindre - minskade fastighetsvärden.
Detaljplanen här förkortad DPn
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
Konvaljen 3
Invändningar mot planerade verk
Vi protesterar starkt mot Blåsippan 4 m.fl. detaljplan på grund av effekten på oss som
privata invånare och på Ninja Production-verksamheten på Sunnerbogatan 20.
Två invånare, varav en är affärsägaren, och cirka 150 kunder per månad kommer att
påverkas negativt av byggnadsarbetena och den nya byggnadsutvecklingen.
Våra invändningar inkluderar:
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1. Skada för människor, hem och företag från marken vibrationer av konstruktion,
tung maskin och vägtrafik
Fastigheten på Sunnerbogatan 20 är cirka 100 år gammal. Många månader med tunga
vibrationer och lös material, från stora byggnadsarbeten i närheten, kommer att skada
byggnaderna och den lokala infrastrukturen. Vår egendom kan bli fysiskt instabil.
Därför är detta en allvarlig hälsorisk för mer än 150 personer per månad (både boende
och besökande kunder). Det är också en allvarlig finansiell risk för frisörsverksamheten
på Sunnerbogatan 20.
Alla invånare och besökare står inför en oacceptabel risk för vägtrafikskador och dödsfall
på grund av ökad tung maskin och andra fordon på olämpliga vägar.
2. Bullerförorening från byggnadsarbete, vägtrafik och ökad affärsverksamhet
Byggandet kommer att skapa en konstant hög nivå av bullerförorening som påverkar
boendens fysiska och psykiska hälsa och cirka 150 besökare per månad på
Sunnerbogatan 20.
Kunderna besöker Ninja Production-verksamheten på Sunnerbogatan 20 för frisör och
massage i ett lugnt och avkopplande läge. Om planen går framåt kommer verksamheten
inte längre att kunna fungera på grund av bullret. Detta kommer att vara en olägenhet för
hundratals kunder och kommer att leda till ekonomisk förlust för verksamheten.
Planen kommer att leda till förlust av träd och grönytor samt en ökad kommersiell
aktivitet
närmare privathem. Det innebär att den dagliga bullerföroreningen kommer att öka för
alla boende på kort och lång sikt.
3. Luftförorening från byggnadsarbete, vägtrafik och affärsverksamhet
Byggnadsarbete och maskiner kommer att skapa damm, avfall och rök som påverkar
hälsan och komforten på mer än 150 personer per månad på Sunnerbogatan 20.
Luftföroreningar kommer att skada invånarnas kortsiktiga och långsiktiga hälsa. Även
hårsalongaffären på Sunnerbogatan 20 måste stängas, eftersom luftkvaliteten kommer att
orsaka för mycket besvär för kunder och jag själv som ägare, Sawako Mackness.
Planen innebär förlust av träd och grönytor, med kontor närmare hem och mer industriell
verksamhet i området. Detta minskar den lokala luftkvaliteten både på kort och lång sikt,
vilket är ohälsosamt för såväl invånare som IKEA-arbetstagare.
4. Lägre livskvalitet på grund av förlust av träd, natur och grönytor
Planen är att ta bort betydande områden av grönytan, vilket leder till att träd, växter och
olika arter av vilda djur dör.
Detta minskar områdets biologiska mångfald och orsakar belastning på ekosystemet.
Bostadsgårdar påverkas negativt av de ekologiska förändringarna.
Området kommer att drabbas av en minskning av luftkvalitet och naturlig skönhet. För
invånare skadar detta både fysisk hälsa och psykisk hälsa.
5. Förlust av privatliv och naturligt ljus, för ett sämre liv hemma
Bostaden och verksamheten på Sunnerbogatan 20 kommer att förlora integritet och
naturligt ljus från byggnadsarbetet och de planerade IKEA-byggnaderna.
Det ökade antalet IKEA lokaler, människor och fordon gör området mindre
bostadsområde och mer kommersiellt. Hemmet blir mindre av ett privat utrymme och
mer av ett offentligt utrymme.
Detta har visat sig ha en negativ inverkan på mental hälsa.
6. Planen skadar också IKEA-verksamheten
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IKEAs vision är att "skapa ett bättre vardag hemma för de många människorna". Ändå
kommer
förslaget att minska livskvaliteten för företagets grannar.
I 'IKEA Sustainabilty Strategy 2018' anges också att "Vi vill ha en positiv inverkan på
människor och planeten. För oss handlar det om att balansera ekonomisk tillväxt och
positiva sociala
konsekvenser med miljöskydd och regenerering." Samma rapport ger "Skydda
ekosystemen och förbättra biologisk mångfald" som affärsengagemang.
Planen för Sunnerbogatan och Blåsippan kommer att skada det lokala ekosystemet och få
negativa konsekvenser för lokalbefolkningen och verksamheten. Endast IKEAverksamheten kan dra nytta av planen -vilket inte är en balanserad uppfattning.
För att vara ett trovärdigt varumärke och företag bör IKEA överväga alternativa planer
för tillväxt
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Trafiken på Sunnerbogatan kommer att vara oförändrat. Området är planlagt för
bostadsändamål och huvudsaklig användning ska vara bostad och inte verksamhet.
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 5;6;7; 9;10.
Gärdet 1
Office view inside our houses/privacy - invasion of privacy
Environmental regards, erosion, flooding, destroyed ground levels etc.
Estate property decreases - who would want to buy property next to a big office
where there is no privacy?
Property damages, housing foundations, cracks in walls because of ground
thumping.
Road 120 exit, destruction of the green areas, increased traffic on Sunnerbogatan.
The ponds, eventual plantation/removal of trees.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 3; 4;5;6; 8; 9; 10.
Maskrosen 16
Vid genomgång av förslaget till detaljplan för rubr. Område har jag funnit lite icke
korrekta uppgifter.
6. Dagvattenhantering
Står: ”en större andel takyta, vilket medför större dagvatten flöden än tidigare” ??
Kommer det att regna mer för att det blir tak istället för gräs? Knappast! Däremot kan
flödena bli större i ledningssystemet.
”Utdrag från Planbeskrivning.
Biltrafik
Huvudinfarten till planområdet och parkeringsplatser är från Bäckgatans norra del, via
Tulpanvägen. Den delen av Bäckgatan, vid cirkulationen och korsningen med
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Tulpanvägen, har en del problem gällande köer, korta avstånd mellan korsningar (otydlig
trafiksituation) samt konflikter mellan gång-, cykel och biltrafikanter.
Gång- och cykeltrafik
Det förekommer mycket gångtrafik mellan kontorshuset inom kv. Blåsippan och Ikeas
övriga verksamheter öster om Bäckgatan. Fotgängarna korsar i stor utsträckning
Bäckgatan mittför anslutningen till Tulpanvägen. Trafiksäkerheten behöver förbättras för
gång- och cykeltrafikanter. Söder om planområdet fins i öst/västlig riktning en gång- och
cykelväg mellan Rosenstigen och Bäckgatan. Denna gång- och cykelväg använder
skolbarn för att cykla till Klöxhultsskolan. Gång- och cykelvägen är planlagd men inte
byggt. Området är gräsbevuxen yta idag (se bild 10). Bäckgatans korsning med
Vallgatan, direkt söder om Rosenstigen och gång- och cykelvägen har också dålig
trafiksäkerhet.”
Angående Biltrafik anser jag att det inte talas om annan trafik än den som IKEA personal
genererar. Älmhult och områdena kring och nyttjare av Hallandsvägen
(genomfartstrafik), Bäckgatan (flera större arbetsplatser och besöksmål) med
kringliggande gator genererar både Tungtrafik, personbilar, cyklister och gående. Detta
nämns inte i belastningen kring rondell eller Bäckgatan. Här bör extra studier och
rationella, trafiksäkra lösningar presenteras/lösas.
Vid fulla parkeringar inom IKEA området innebär ett bilkörande (snurrande) för att finna
lediga platser in och ut från Tulpanvägen runt i Rondell. VART SEN? Vid Ikea Hotell –
söder om Testhuset mfl platser? Ingen klar struktur på trafikflödena!
Tulpanvägens användning och tillfart till Maskrosens bostäder på Konvaljvägen (ÄBO,s)
+ villor på Tulpanvägen. Hur löses detta?
Gatorna från V:a Ringvägen är stängda för genomfartstrafik utom Snapphanevägen o
Drivågatan. Trafikflödena generellt bör studeras och skapa säkra vägar och korsningar.
Utryckningsfordon på Bäckgatan (huvudväg för brandkår, ambulans och polis) vid
utryckning mot väster och norr. Hur säkerställs ”grön” väg?
Gång o Cykeltrafik
Här krävs bättre redovisning och lösning av trafiken från och till Klöxhults bostäder,
förskolor o skolor.
Här kan man inte bara hänvisa till något som inte tidigare knappast nyttjats
(Rosenstigen). Det är ett större flöde av trafikanter än som nämns, skolbarn! Passagen
över Bäckgatan inte den trafiksäkraste.
Redovisade cykelvägar; Rosenstigen in på Vallgatan och vidare in på IKEA området
framför KH är inte det som normalt används av de boende på Klöxhult.
Cykelvägar längs Tulpanvägen, Bäckgatan o Hallandsvägen (Viadukten) är huvudstråk
enligt erfarenhet. Cyklister från Norregård, Paradiset, Västra Bökhult, Möckeln, Hagabo
o Östra Älmhult Hur planeras deras vägar till och från kv Blåsippan? Detta med
anledning av den kampanj som nu startats av Kommunen om ökat cyklande.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 8; 10; 11.
Blåklinten 4
Här kommer våra synpunkter på föreslagen detaljplan blåsippan 4 mfl.
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- Vi tycker generellt att utökad kontorsyta bör ske på andra sidan Bäckgatan, där
Ikea redan har andra fastigheter och parkering.
Våra synpunkter gäller främst trafiksäkerhet, buller, skador på vår fastighet samt
omhändertagande av dagvatten. Sammantaget påverkar detta både vårt välbefinnande
samt potentiellt även värdet på vår fastighet.
- Vi är oroliga att det kommer bli ökad trafik (genomfart) på Sunnerbogatan med
ytterligare en in/utfart. Risken är stor att de som parkerar på befintlig parkering
längs väg 120 inte vänder ut mot rondellen utan tar vänster in mot Sunnerbogatan
och vidare ut mot Bäckgatan via Vallgatan. Det bor många barn längs gatan och
vi upplevde att under förra utbyggnaden ökade både tung och normal trafik på
Sunnerbogatan. En ökning till 310 bilar per dygn som beräknats är en klar
försämring av säkerheten och bullernivån på gatan. En cykelväg på rosenstigen är
en positiv förbättring, men ökar även risken för korsande trafik, främst av barn på
väg till skolan. Ökad mängd bilar är en fara för barnen.
- Vi yrkar på att tung trafik förbjuds på gatan med undantag för tex leveranser till
boende på gatan eller sophämtning och annan vägservice. Vi vill dessutom att
kommunen förbättrar säkerheten vid övergångsstället Vallgatan/Bäckgatan.
- under förra utbyggnaden av los pågick pålning i det förberedande arbetet under
flera månader, både under dagtid och kvällar. Vi är oroliga att ev pålning för det
föreslagna utbygget kommer närmare vår fastighet och riskerar att skada (genom
vibration) vår putsade fasad med sprickor som konsekvens samt i den gjutna
plattan. Kommer Ikea ersätta oss vid ev. skada?
- Vi är dessutom bekymrade av det buller maskiner etc. kommer orsaka under
byggandet påtagligt sänker vårt välbefinnande och trivsel i vårt hem och
närområde.
- dagvattenavrinning är redan idag ett problem på Sunnerbogatan och brunnarna i
korsningen Sunnerbogatan och rosengatan svämmar alltid över under våren och
vid häftiga regn. Hur ska detta tas om hand om en majoritet av parken med träd
tas bort?
- gröna ytor i bostadsområdet minskar radikalt vilket vi ser som en negativ
förflyttning för området.
- vi är oroliga att värdet på vår fastighet märkbart försämras till följd av bygget och
ovan nämnda konsekvenser för området
- Överlag anser vi att förslaget bör ses över igen med fler alternativ på andra sidan
Bäckgatan tagna i beaktande samt med tydligare planer på att förbättra
trafiksäkerheten generellt.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 2; 3;4; 5; 6; 7; 8; 9;10.
Konvaljen 1
Jag har hus på Sunnerbogatan 22, och mina synpunkter på tillbyggnaden av IKEA just
bakom oss är följande:
Jag tycker det är helt barockt att IKEA ska bygga dessa stora byggnader även närmare
oss, den sista byggnaden var stor nog och närma oss också. Jag vill först poängtera att jag
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inte satte mig emot när de ville göra om det till likande höjd och byggnad som det var
tidigare, ej heller satte jag mig emot om det skulle bli parkering.
Men detta är jag helt emot p.g.a. följande.
- Höjden på byggnaden blir att insyn på husen Sunnerbogatan blir mycket mer,
privatliv etc.
- Värdeminskning på våra hus.
- Helt emot att de ska få använda Sunnerbogatan som en genomfartsled!!! Varför? De
har Bäckgatan och Tulpanvägen. Och varför skulle de behöva en ny utfart? Vad är
anledningen för det? Sunnerbogatan är ett bostadsområde!
- Skador på fastigheter, sprickor osv.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 3;5;6; 9; 10.
Gärdet 3

Till den det berör.
Vi vill härmed med stor oro deklarera vår oro för påverkan av vår fastighet Vallgatan 14,
Gärdet 3, Älmhult, vid den tilltänkta tillbyggnaden av IKEA of Sweden AB:s fastighet
Blåsippan/Gulsippan/Backsippan.
Byggnaderna på fastigheten Vallgatan 14, Gärdet 3, är uppförda år 1920 och är av
träkonstruktion med reveterade fasader.
Följande punkter anser vi kunna påverka vår fastighet:
- Sättning i marken med dränering, husgrund och sprickor i fasaden som följd av
pålningsarbete.
Vi fick sprickor i fasaden vid pålningsarbetet vid byggnationen på fastigheten Gulsippan.
- Värdeminskning av vår fastighet.
- Sänkt grundvattennivå vid byggnation och efteråt.
Detta påverkar vår grävda brunn från år 1920. Sänkning av grundvattennivån gjordes vid
byggnationen på fastigheten Gulsippan, med följden att vår brunn sinade och detta lider
vi fortfarande av. Pga att IKEA of Sweden fortfarande pumpar för att torrlägga runt sin
fastighet Gulsippan.
- Insyn från fastighet Backsippan beroende på höjd på planerad fastighet.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 3; 4; 5; 6; 8; 9.
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53. Artikel
Gillis Nilsson arbetade själv med Ikeas produktinformation i 43 år. Han skapade även
dagens moderna Ikea logotype. Foto: JENS CHRISTIAN
Ikeas vagga har alltid varit småländska Älmhult. Där finns utöver ett av de största
varuhusen även stora delar av företagets övriga organisation.
Sammanlagt arbetar s 400 personer i lokaler som ligger utspridda på orten. 2 100 av dem
har sin placering i Ikea of Swedens verksamhet,
det bolag som ansvarar för sortiment och produktutveckling. I huset finns 52
nationaliteter.
Nu vill Ikea bygga ut verksamheten där ytterligare och i princip
fördubbla de lokaler Ikea of Sweden förfogar över.
Ikea vill enligt förslaget bygga ut byggnaden med 29 ooo
kvadratmeter. Bygget blir i 2-3 våningar. I fastigheten ska ytterligare 400 arbetsplatser
skapas till 2020.
-Vi fick reda på planerna för cirka en månad sedan, säger Gillis
Nilsson. Det var omtumlande uppgifter.
Nära tomtgräns
Orsaken är att utbyggnaden, om den beviljas av kommunen,
ytterligare närmar sig den befintliga bostadsbebyggelsen.
-De som hamnar närmast kommer att ha sitt hus bara 20-30 meter från det nya kontoret,
säger Gillis Nilsson.
Följden blir också ökad biltrafik och att husen sjunker i värde, enligt de missnöjda
villaägarna.
Gillis Nilsson kom själv till Älmhult för 61 år sedan och jobbade i 43 år med Ikeas
kataloger och annonser. Företagets moderna logotype är något av det han skapat.
- Man trodde ju aldrig det skulle bli så här stort. När jag började var vi bara 50 anställda i
hela företaget.
Gillis Nilsson trivdes dock och valde att stanna. 1968 byggde han sitt Gullringenhus i ett
kvarter i centrala Älmhult.
Där blev han 1985 granne med Ikeas då nya produktutvecklingsavdelning. 2014 byggdes
verksamheten ut ytterligare.
Alla upprörda
Och nu är det alltså dags igen - med en tillbyggnad som i volym är ungefär lika stor som
den redan befintliga.
Utbyggnaden ska enligt förslaget breda ut sig på en tomt Ikea redan äger - men som
delvis är prickad mark och ett område som fungerar som rekreationsmark för
allmänheten i dag.
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På drönarbilden ser man att bostadshusen redan i dag ligger nära Ikeas stora kontor. Flera
har föreslagit att Ikea löser in fastigheterna. Foto: JENS CHRISTIAN/
KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN
I princip alla grannar rasar över förslaget. De ser sina villor sjunka i värde. Många
beskriver hur nära den nya kontorsbyggnaden kommer.
-Ikea-folket kommer att ha full insyn i vårt vardagsrum. De ser rakt in i våra liv, säger
Niclas Lejon, vars hus kommer att ligga 20 meter från Ikea-byggnaden.
Han flyttade in för fem år sedan och utgick från att området var
färdigbyggt. Att Ikea tänkte ta ner ett grönområde för att bygga mer ingick inte i
tankarna.
-För mig går det på tvärs mot Ikeas grundvärderingar att värna det gröna, säger Niclas.
Sättningar i marken
Gillis Nilsson ser ett annat problem också.
-När de byggde ut förra gången fick de påla marken eftersom det är gammal sjöbotten.
Vid första utbyggnaden var det 500 betongpålar
som var 20 meter långa. Till den andra handlade det om 700.
Följden blev sättningar i marken och sprickor i husen. Problemet är att få
försäkringsbolaget att ta sådana kostnader.
-Efter andra utbyggnaden var sättningarna så stora att jag inte kunde klippa gräsmattan.
Ikea fick köra hit jord för att jämna ut
ojämnheterna.
Gillis Nilsson säger att han haft personliga möten med Ikeas ledning. Hans förslag är att
Ikea bygger ut längre bort, på andra sidan vägen.
En annan ide är att Ikea helt enkelt köper upp fastigheterna i
kvarteret. Sammanlagt handlar det om 17-18 villor som är berörda.
"Gjort justeringar"
Utbyggnadsplanerna hanteras nu av Älmhults kommun och Catarina Löwenadler, vice vd
på Ikea of Sweden, säger att företaget följer den demokratiska processen.
Kan ni inte gå grannarna till mötes och växa på annat håll?
- Vi vill följa Ingvars anda och vara kvar i Älmhult. Sedan har vi gjort justeringar och
tittat på andra lösningar så långt det varit möjligt. Vi har varit noga med att lyssna in alla
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aspekter. Problemet är att vi inte anser oss kunna dela på verksamheterna, de måste
hänga ihop, säger Catarina Löwenadler.
Ikeas ledning vill nu sätta spaden i jorden så fort det bara går.
- Jag tror inte detta hade hänt på Ingvars tid. Han myntade begreppet om den stora
Ikeafamiljen. Det har man tappat i dag, när man inte
längre tar vara på sin familj, säger Gillis Nilsson.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9;
Backsippan 2
Här kommer våra synpunkter på IKEAs nya detaljplan.
Vi ogillar detaljplanen för Blåsippan 4 av följande skäl:
- Pålningen av föregående byggnationer har skadat kringliggande tomter allvarligt och
gett skador på både infrastruktur, tomter samt byggnationer i form av sprickor och
sjunkhål till följd av markerosion, flera översvämningar har också uppstått på gatan
efter regn. Det råder överhängande risk att ytterligare pålning kommer att påverka
marken och kringliggande fastigheter högst negativt med likartade konsekvenser.
- Den nya planerade lastkajen kommer i synnerlighet att påverka vårt privatliv då man
tar ner de enda träden man har som insynsskydd till vår fastighet, fastigheten är extra
utsatt då den har stora fönster längs hela väggen på övervåningen där vi idag lever
större delen av vårt liv. Tar man ner träden kommer samtliga fönster från våning 2
och 3 att se rakt in i större delen av vår fastighet.
- Naturskönheten kommer helt att försvinna då vi får en lastkaj som granne istället för
en vacker björkpark.
- Under upp till 5 års tid kommer vi att störas av byggtrafik och buller varje dag då
byggnationen pågår vilket påverkar hälsan mycket negativt enligt flertalet studier. Vi
har även småbarn som kommer att påverkas av detta.
- Vi ser byggnationsområdet som en stor risk för flertalet småbarn som bor på gatan
gällande skador och tillbud.
- Förslaget av att uppföra dammar mellan IKEAs nya byggnation och våra hus ogillas
då drunkningstillbud är den absolut vanligaste dödsorsaken för små barn.
- Den nya utfarten som planeras att byggas ogillas då denna kommer att öka trafiken på
Sunnerbogatan, när det blir kö till utfarten kommer bilisterna högst troligen inte orka
vänta och kör därför istället på Sunnerbogatan för att komma fram snabbare, detta är
även fallet idag då IKEA anställdas hastighet på vägen långt överstiger
begränsningarna. Detta är särskilt oaktsamt då flertalet småbarn bor på gatan.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Övriga synpunkter se under rubriken kommunstyrelsens sammanfattande kommentarer,
punkt 4; 5; 6; 8; 9;10.
Älmhults bo
Älmhults kommun!
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Det är ingen ”Turning Torso” IKEA ska bygga. Grannarna beter sig konstigt! Bor
man centralt får man vara beredda på att det byggs annars får man välja att bo på
landet. Var tacksamma i stället att IKEA vill bygga till i Älmhult. Nu ska 100
personer varslas naturligtvis kan inte kommunen säga nej till ett företag som vill satsa
ännu mer i Älmhult och genererar med jobb i framtiden. Jag hoppas att kommunen
har sunt förnuft.
Jag tror inte ett dugg på att husen skulle vara värda mindre. Många vill bo centralt
nära jobb och skola. Slutta gnälla och vara negativa. Hoppas att kommunen är
positiv!

Kommunledningsförvaltningens sammanfattande kommentarer:
1. Planprocessen
När kommunen fattade beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan och startade en
planprocess, beslutade kommunen att detaljplanen ska handläggas med
standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet grundades
på att förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och är inte av betydande
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller
medföra en betydande miljöpåverkan.
Samrådstiden regleras inte för detaljplaner som handläggas med standardförfarande
enligt Plan- och bygglagen. Samrådstiden var drygt en månad vilket i sammanhanget får
ses som skäligt. Samrådstiden för utökat planförfarandet är minst tre veckor.
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande. Grunden
till detta är bland annat att planen kan vara av stor betydelse för allmänheten eftersom
ökad exploatering möjliggör en ökning upp till 500 arbetsplatser och nära kollektivtrafik
som är viktigt för regionens utveckling. Anslutning till väg 120 ändrar trafikfördelningen
inom området, vilket bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.
Fortsättningsvis handläggs planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Planoch bygglagen. Det innebär att planförslaget kungörs under granskningen och att
kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen antar detaljplanen.
Samrådskretsen ändras inte. Under granskningstiden ska kommunen hålla planförslaget
och planeringsunderlaget tillgänglig för alla som vill ta del av det. För utökat förfarande
ska granskningstiden vara minst tre veckor.
2. Alternativa lösningar
IKEA of Sweden AB har ansökt om planändring för Blåsippan 3 och 4 (nuvarande
Blåsippan 1) med avsikt att utöka kontorsytor inom dessa fastigheter.
Miljö- och byggnämnden gav miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. med syfte att skapa en mer ändamålsenlig och
flexibel detaljplan som håller över tid. Detaljplanen hanteras inom uppdragets
omfattning.
I översiktsplanen är området inom Blåsippan 1 utpekat som ett förtätningsområde.
Planändringen är i linje med översiktsplanens intentioner.
3. Fastighets- och ekonomiska frågor
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Fastighetsvärde

I detaljplaneringen ska både allmänna och enskilda intressen hanteras och en avvägning
göras. Det kommer bli en påverkan på befintlig bebyggelse i samband med förtätningen.
Kommunen ersätter inte presumtiva värdeförändringar på fastigheter. Dels finns det inte
krav på det i lagstiftningen, dels så har kommunen den generella hållningen, eftersom all
samhällsplanering kontinuerligt påverkar fastighetsvärden.
Många faktorer kan påverka på fastighetsvärdet. En av huvudfaktorerna är hur attraktivt
Älmhult är som boendeort med kommunikationer, serviceutbud och arbetsmarknad mm.
Markinlösen

Det är endast mark för olika allmänna intressen som kommunen kan lösa in. Det kan till
exempel handla om att en väg måste komma till stånd. Kommunen kan däremot köpa
fastigheter och det handlar oftast om mark som syftar till att exploateras för bostäder,
skolor och dylikt. Däremot löser kommunen inte in fastigheter som ligger i närheten av
ett område där förändring av markanvändning sker.
Kommunen kan lösa in mark inom planområdet för att säkerställa genomförandet av
planen under genomförandetiden. Genomförandetiden för detaljplanerna som ändras
har gått ut och inom planområdet ägs marken av IKEA Property AB och Älmhults
kommun.
Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas
för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Kommunen får även lösa in
mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för annat än enskilt
bebyggande (t.ex. avloppsreningsverk), om markens eller utrymmets användning för det
avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå (6 kap. 13 § PBL).
Skadeersättning

Kommunen betalar inte ut skadeersättning i det här fallet. Det är ett fåtal områden där
kommunen har krav att betala ut ersättning och i det här fallet är det inte tillämpligt.
Om detaljplanen medför skada för en enskild fastighetsägare som är så omfattande att
användningen av fastigheten synnerligen försvåras har markägaren rätt at begära
inlösen av fastigheten (10 kap. 13§ PBL), t.ex. helt avskuren tillkomst från gata.
Ersättning kan ges:
- för skada vid myndighets tillträde
- vid vissa förelägganden
- på grund av vägrat bygglov och marklov
- på grund av ändrad eller upphävd detaljplan. Denna punkt gäller om planen
ändras före genomförandetidens utgång och för ändring av användning eller
höjd beträffande gata eller väg.
- vid ny bestämmelse i detaljplan. Denna punkt gäller för skyddsbestämmelser för
särskild värdefulla allmänna platser och byggnadsverk.
4. Geotekniska och hydrologiska förhållanden
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En markteknisk undersökning har utförts för att klargöra geotekniska, hydrologiska och
miljötekniska förhållanden inom fastigheten Blåsippan 1 inför planerad exploatering.
Utredningen beskriver även uppskattad omgivningspåverkan i som kan uppstå samband
med exploateringen och åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan. Denna
utredning finns med som ett underlag till detaljplanen.
Geoteknik

Utförd undersökning visar att områdets ytliga jordlager till största delen består av
fyllningsjord (mulljord och stenig grusig sand), därunder påträffas organiska massor
(torv och gyttja) som vilar på friktionsjord (sand och sandmorän). Torvområdet bedöms
inte sträcka sig väster om fastigheten där befintlig bostadsbebyggelse bedöms vara
uppförd på fast mark.
Förslaget för grundläggning är pålgrundläggning (söder om befintliga byggnader) eller
djupare grundläggning med källarplan på moränen som återfinns under torven (länken
längs med Sunnerbogatan). Vid alternativet djupare grundläggning krävs installation av
sponter för att möjliggöra att den djupa schaktgropen som uppstår ska få plats inom
fastighetsgränserna och för att befintliga byggnader inom fastigheten inte ska ta skada
av schaktarbetena.
Grundvatten

Grundvattenmätningar utfördes i fyra punkter. Utförda mätningar visar att
grundvattenytan är något högre i norra delen av undersökningsområdet.
Grundvattenytan är avläst ungefär i nivå med underkant av påträffad torv. De lågt
avlästa grundvattennivåerna kan bero på att det enligt höstsäsongen är låga
grundvattennivåer. Eftersom området i omgivningen är tätbebyggt kan
grundvattennivåerna också vara påverkade av permanent grundvattensänkning i form av
avledning eller dränering.
Om det krävs en tillfällig sänkning av grundvatten under någon del av byggskedet ska
sättningskontroll av bland annat omkringliggande byggnader ske före, under och efter
byggnation. Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen inte skadas till följd av
avsänkningen. Detta enligt miljöbalken 11 kap. §12. I annat fall krävs tillstånd enligt
miljöbalken 11 kap. §9.
Källarplanet ska utformas så att permanent grundvattensänkning undviks.
5. Omgivningspåverkan i samband med grundläggningsarbetet och
åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan
Schaktarbeten kan orsaka ras och deformationer i marken, detta ska undvikas genom att
spontning utförs för de större och djupare schakterna och genom utförande av tillräckligt
flack släntlutning i övriga schakter. Installation av sponter och anläggningstrafik
genererar vibrationer i marken som kan orsaka sättningar som i sin tur kan medföra
sprickbildning och skador i närliggande befintliga byggnader och konstruktioner.
Tillfällig grundvattensänkning som krävs för att schakt och anläggningsarbeten ska
kunna ske i torrhet kan också orsaka sättningar i sig och i kombination med vibrerande
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arbeten. Anläggningstrafiken kan även orsaka skador och spårbildning i det lokala
vägnätet.
Det framgår från utredningen (Projekterings PM, geoteknik) att en riskanalys ska tas
fram inför arbetet eftersom schaktarbeten planeras intill befintliga vägar och byggnader.
Riskanalysen ska bland annat redovisa maximala vibrationer, deformationer och
markrörelser i samband med byggnation och tillåtna larm- och gränsvärden. Kontroll av
rörelser i byggnader, markytan, gatumark, sponter samt eventuella ledningar ska
utföras. Sprickbesiktningar, vibrationsmätning på och syn av närliggande byggnader
som kan bli berörda av markvibrationer från eventuell pålning och spontslagning ska
utföras. Nollmätningar avseende vibrationer på angränsande byggnader bör utföras
innan entreprenadarbeten påbörjas.
Det framgår från utredningen (sammanfattning av geotekniska förutsättningar) att för att
undvika skador orsakade av sättningar i kringliggande bebyggelse ska
vibrationsmätningar och mätningar av markrörelser ske kontinuerligt under byggtiden
så att eventuella rörelser i marken omedelbart upptäcks och arbeten kan stoppas innan
skador sker. Uppföljning ska göras genom inventering och besiktning innan
påbörjande av markarbeten och efter avslutande. En hydrogeologisk utredning ska
utföras innan byggskedet för att utreda eventuell påverkan av tillfällig
grundvattensänkning samt hur stort område som kan komma att påverkas av
avsänkningen. Vatten som pumpas upp vid grundvattensänkningen kan, om
tillsynsmyndighet kräver det, behöva provtas innan vattnet släpps ut i det kommunala
dagvattennätet för att kontrollera att inte förorenat vatten släpps ut.
Det framgår från utredningen (Projekterings PM, geoteknik) att kontroll avseende
grundvattenyta ska utföras utanför byggnader samt kontroll avseende eventuell
avsänkning av grundvattenyta 0,5 m under schaktbotten. Inför planerade markarbeten
samt tillhörande grundvattensänkningar skall en kontrollplan med tillhörande riskanalys
upprättas.
6. Störningar och skador under byggtiden
Störningar under bygget, byggtrafik, skador under byggtiden regleras delvis i
exploateringsavtalet. Byggtrafik till och från exploateringsområdet ska ske så att
störningarna begränsas i möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa
trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats.
Exploatören ansvarar för upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att
dessa görs i god tid innan avstängning. Redovisning av lösningar ska ske till kommunen
innan ansökan om startbesked enligt PBL.
Exploatören ansvarar även för återställande av skador på den andra partens egendom.
Kommer det krävas sprängarbete, pålning eller spontning ska dessa särskilt
riskbedömas, planeras och utföras så att skador på grund av den typen av arbeten
förebyggs.
Vid tekniskt samråd ska det krävas intyg att grundläggningen är lämplig för området
samt försiktighetsåtgärder.
Buller från byggplatser regleras Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid byggplatser.
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller
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för trafikbuller. Miljö- och byggnämnden har tillsyn för byggbuller och klagomål kan
skickas till miljö- och byggnämnden.
7. Vägtrafikbuller
Bullerberäkningen av vägtrafikbuller uppdaterades efter trafikutredningen för framtida
prognos för biltrafiken för 2040.
En av åtgärderna för att minska trafikpåverkan inom villaområdena är
genomfartsförbud på Sunnerbogatan. I trafikutredningen har trafiksituationen utretts
vid prognosåret 2040 med en ny utformning och planerad exploatering som visar att
trafiken blir oförändrad på Sunnerbogatan.
Med omfördelning av trafikrörelser i och med en ny utformning beräknas
vardagsmedelsdygnstrafik på Sunnerbogatan vid prognosåret 2040 att bli oförändrad,
260 fordon/dygn. Detta betyder att dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad blir oförändrad. Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnadsfasad inte överskrider 60 dBA idag.
Trafiken på Tulpanvägen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen är idag ca 150
fordon/dygn (enligt uppgifter från tekniska förvaltningen) ökar med 844 + 20 (tung
fordon) fordon/dygn men är under 1220 fordon dygn. Skyltad hastigheten är 40 km/h.
Avståndet från Tulpanvägens mitt till närmaste byggrätt inom bostadsbebyggelse är
minst 20 meter. Diagrammet nedan visar att dygnsekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad inte överskrider 60 dBA vid prognosåret 2040.
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Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller. Den röda punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid
bostadsfasad längs med Sunnerbogatan och den blåa punkten visar dygnsekvivalent ljudnivån vid
bostadsfasad längs med Tulpanvegen, mellan Sunnerbogatan och Konvaljvägen. Buller från
spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad (förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggnader).

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

Plan som visar sektionslinjerna.
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Illustrationer från ”Gestaltningsprinciperna”

Grönområdet väster om Sunnerbogatan är inom kvartersmark och är inte allmän
platsmark. Det finns allmänna platser med rekreation- och idrottsmöjligheter som
”Arnolds park” och fotbollsplanen, inom max 300 meter avstånd från bostäderna.
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Arnoldspark

Fotbollsplan

10. Trafik och anslutning till väg 120 (Hallandsväg), (se även trafikutredning
Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21)

Kommunen har tagit fram en trafikutredning som visar vilka trafikomfördelningar
föreslagna åtgärder medför. Analysen har utförts för dagens trafik och för scenario med
utökad exploatering av Blåsippan 1 i kombination förväntad trafikering år 2040.
Följande åtgärder föreslagits och utreds:
1.
Ny anslutning mellan Tulpanvägen och väg 120, där korsningen med väg 120
utformas med vänstersvängskörfält.
2.
Förbjuden utfart från kv. Blåsippan mot Bäckgatan (i Tulpanvägens
förlängning), d.v.s. endast infart från Bäckgatan blir tillåten.
3.
Tulpanvägens östra anslutning mot Bäckgatan stängs.
4.
Genomfartsförbud på Sunnerbogatan.
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Föreslagna åtgärder

ÅTGÄRD 1
Den nya korsningen skapar en ny anslutning till både Blåsippan 1 men också till
bostäderna kring Sunnerbogatan och Tulpanvägen. Syftet är att avlasta Bäckgatan, för
att förbättra trafiksituationen där, men även Sunnerbogatan. Den nya anslutningen ger
förbättrad tillgänglighet till bostadsområdet kring Tulpanvägen och Sunnerbogatan,
samtidigt som Sunnerbogatan avlastas, vilket leder till förbättrad trafiksäkerhet och
bullersituation där.
ÅTGÄRD 2
I dagsläget är anslutningen från Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) till
Bäckgatan öppen för trafik i alla riktningar. För att skapa en tydligare och säkrare
trafiksituation på framförallt Bäckgatan föreslås anslutningen enkelriktas så att bara
infart från Bäckgatan till Blåsippan 1 tilllåts.
Infart till parkeringen och lastintaget på Blåsippan 1 (i Tulpanvägens förlängning) kan
då ske från två håll, både via Bäckgatan och via den nya anslutningen till väg 120 och
Tulpanvägen, medan utfart bara är möjlig via den nya kopplingen till väg 120.
ÅTGÄRD 3
Den tredje åtgärden innebär att Tulpanvägens anslutning österifrån till Bäckgatan
stängs. Åtgärden syftar till att minska risken för konflikter på Bäckgatan mellan
motorfordon och cyklister och fotgängare.
ÅTGÄRD 3
Genomfartstrafik förbjuds på Sunnerbogatan mellan Tulpanvägen och Liljegatan. Detta
görs för att undvika ökade trafikmängder på Sunnerbogatan i samband med att utfarten
från blåsippan 1 till Bäckgatan stängs. På så sätt måste trafik både från Blåsippan 1,
men även från bostadsområdet längs Tulpanvägen, som ska söderut, köra ut via väg
120.
Framtida trafikrörelser vid prognosår 2040 med planerad exploatering
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Omfördelningen tillsammans med den tillkommande trafiken från IKEA:s utbyggnad
bidrar till en liten ökning av trafikflödet på huvudvägnätet. Det sker även en ökning av
trafiken på vissa av gatorna som ansluter direkt till IKEA:s verksamhetsområde så som
Vallgatan öster om Bäckgatan och Ikeagatan. I övrigt sker ingen förändring av
trafikflödena på lokalvägnätet.
I förhållande till den totala trafiken på infartsgatorna (väg 120 och Bäckgatan) till
området är den ökning av trafikflödet som sker som en följd av IKEA:s exploatering
mycket liten.
Den största trafikökningen som sker till följd av ökad exploatering och omfördelning i
nätet sker på Bäckgatan norr om cirkulationen där trafiken beräknas öka med 610
fordon.

Trafiksituationen vid prognosåret 2040 inklusive tillkommande trafik från IKEAs utbyggnad inom
Kv. Blåsippan med de trafikomfördelningar de föreslagna åtgärderna ger upphov till.

Anslutning till väg 120

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

Ny anslutning Tullpanvägen – väg 120. Urklipp från förprojekteringen.

Urklipp från D112.
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Gång- och cykeltrafik

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

Ny G/C väg

Gång- och cykelstråk kring det område som detaljplaneändringen omfattar.

Kommunledningsförvaltningen
2019-02-14
Paul Robertsson
Planeringschef

Arpine Minasyan
Planarkitekt
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 121 Uppförande av F–6 skola i Västra Bökhult
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera ny F-6 skola på Paradiset etapp 3.
Finansieringen består av att medel anslås i utbildningsnämndens budget för
årlig hyra av lokalerna som ägs av extern part, Bonovum AB. Den årliga
hyran uppgår preliminärt till 19 miljoner kronor där ca 15,5 miljoner kronor
avser hyra för skolan och 3,5 miljoner kronor avser hyreskostnad för ny
fullstor idrottshall. Hyra börjar erläggas från och med halvårsskiftet 2021
innebärande att för år 2021 ges en halvårseffekt på hyran.
2. Kommunfullmäktige beslutar att byggentreprenad ska upphandlas för ny F-6
skola i Paradiset etapp 3 och att denna byggentreprenad ska överlåtas till
extern byggherre, Bonovum AB.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utifrån Älmhults kommuns kraftiga befolkningstillväxt föreligger behov av att
ny F-6 skola uppförs. Den nya skolan behöver inrymma 4 paralleller och upp till
840 elever. Ny skola F-6 är planerad att uppföras på Paradiset etapp 3.
Gällande ägandeformer och struktur har i huvudsak fyra vägar prövats.
 Byggnation i kommunal regi.
 Byggentreprenad upphandlas av kommunen för att sedan överlåtas till
fastighetsförvaltare och kommunen går in som hyresgäst.
 Själva hyreskontraktet upphandlas, så kallad hyresvärdsupphandling.
 Externt ägande samt extern drift av verksamheten (friskola)
Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31 lämnat
förslag till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31
 Skrivelsen ”Rättsfrågor nybyggnation Västra Bökhult” daterad 2019-05-24
 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-05, § 54
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Eva Ballovarre (S) föreslår att F-6 skolan på Paradiset etapp 3 byggs i
kommunal regi.
Soili Lång-Söderberg (M) föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Elizabeth Peltolas förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Elizabeth Peltolas förslag
Nej-röst för bifall till Eva Ballovarres förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Elizabeth Peltolas
förslag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Tomas Harrysson (C)
Dan Blixt (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Senada Hodzic (L)
Dan Bülow (KD)
Eva Ballovarre (S)
Mattias Lindqvist (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (SD)
Elizabeth Peltola (C)

Ja-röst

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna menar att det är av vikt att redan från början titta på
driftskostnaden av en ny verksamhet och alternativet att låta en privat
entreprenör bygga och hyra ut skolan innebär en antagen utökad kostnad på
cirka 4 miljoner årligen. Utifrån kommunens juristers underlag ser vi också en
fara i att processen blir fördröjd samtidigt som behovet av skolan är tydligt.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3,
ägande och förvaltning
Ärendenummer KS 2018/136

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver stå
klar augusti 2021. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att
få in externa aktörer även inom det samhällsnyttiga området. Intressent finns för
ägande och förvaltande av lokaler för grundskola. För att uppfylla lagen om
offentlig upphandling LOU behöver byggentreprenad upphandlas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse
 Bilaga ”Rättsfrågorna”

Ärendebeskrivning
Utifrån Älmhults kommuns kraftiga befolkningstillväxt föreligger behov av att
ny F-6 skola uppförs. Detta behov är väl utrett och belagt. Den nya skolan
behöver inrymma 4 paralleller och upp till 840 elever. Ny skola F-6 är planerad
att uppföras på Paradiset etapp 3.
Gällande ägandeformer och struktur har i huvudsak fyra vägar prövats.
1. Byggnation i kommunal regi.
2. Byggentreprenad upphandlas av kommunen för att sedan överlåtas till
fastighetsförvaltare och kommunen går in som hyresgäst.
3. Själva hyreskontraktet upphandlas, så kallad hyresvärdsupphandling.
4. Externt ägande samt extern drift av verksamheten (friskola)
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att få in fler externa aktörer och
även då på de samhällsnyttiga verksamhetsområdena såsom skola och
omsorgsverksamhet. Detta gäller såväl byggnation och ägande av själva
verksamhetslokalerna samt även, då det är lämpligt, drift av verksamheterna.
Mot bakgrund av detta har den fortsatta beredningen fokuserat på någon av
lösningarna med extern part gällande den nya skolan. I detta arbete har
förvaltningen också värderat de rättsliga mekanismerna utifrån såväl lagen om
offentlig upphandling som statsstödsreglerna.
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Gällande statsstödsreglerna kan konstateras att offentlig instans inte ska ge
någon enskild aktör en ekonomisk fördel som snedvrider konkurrensen. I detta
fall blir marköverlåtelsen och särskilt till vilket pris den sker av särskild vikt.
Gällande lagen om offentlig upphandling kan konstateras att det så kallade
hyresundantaget inte är applicerbart i detta fall, Älmhults kommun vill ha en
påverkansmöjlighet kring vad det är för fastighet kommunen ska hyra.
Detta innebär då dels att markförsäljningspriset inte kan vara lägre än övrigt
markförsäljningspris i området samt att själva byggentreprenaden måste handlas
upp enligt lagen om offentlig upphandling.
Förvaltningen kan konstatera att det föreligger risker med alla fyra
tillvägagångssätten. Se bifogad bilaga ”Rättsfrågorna”. Förvaltningen har därför
genomfört en omvärldsspaning kring hur olika offentliga aktörer hanterar
frågorna och landat i den modell som prövats av flera offentliga aktörer, bland
annat Halmstad kommun och Region Skåne.
Förvaltningen har även värderat de ekonomiska implikationerna av alternativen
och främst alternativen byggnation i kommunal regi jämfört med kommunen
som hyresgäst. Då vi har en relativt nybyggd skola i form av Elmeskolan har
denna fått vara jämförelseobjekt då maximalt elevantal mellan denna skolan och
den nya är jämförbara. Skillnaden mellan objekten är att i samband med att den
nya skolan på Paradiset uppförs ska även en ny fullstor idrottshall uppföras
medan Elmeskolan saknar en sådan. Den interna hyreskostnaden för Elmeskolan
uppgår till ca 11,5 Mkr för själva skolan medan hyreskostnad för den nya skolan
med externa ägare beräknas bli ca 15,5 Mkr, med andra ord en skillnad om ca 4
Mkr per år. Därtill kommer anläggandet av en fullstor idrottshall kopplad till den
nya skolan där hyreskostnaden beräknas uppgå till ca 3,5 Mkr.
Förvaltningen förordar en lösning där kommunen genomför upphandling av
byggentreprenaden för ny F-6 skola enligt lagen om offentlig upphandling. När
upphandlingen är genomförd överlåts denna till extern part som sedan agerar
byggherre för uppförandet samt fastighetsägare och förvaltare. Älmhults
kommun hyr fastigheten av den externa parten. Viktigt i sammanhanget är att det
i upphandlingsunderlaget tydligt framgår att byggentreprenaden ämnas överlåtas
till extern part samt vilken denna externa part är.
Kommunledningsförvaltningen har fört dialog med intressenter kring såväl
byggnation och förvaltning av skollokaler samt drift av verksamheten. I nuläget
finns intressent som vill gå framåt med att bygga och förvalta lokal för
skolverksamhet. Denna aktör är Bonovum AB med vilken Älmhults kommun
har tecknat en avsiktsförklaring att uppföra skollokal.
Kommunledningsförvaltningen kommer att arbeta vidare med att försöka hitta
intressent även för att driva skolverksamheten men sådan aktör finns inte i
nuläget.
Avsikten är således att Älmhults kommun genomför upphandling av
byggentreprenad som sedan överlåts till Bonovum AB som hanterar uppförandet
av skolan samt därefter drift och förvaltning av lokalerna. Älmhults kommun
blir därmed hyresgäst hos Bonovum AB åtminstone initialt.
Då kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med att försöka hitta extern
aktör som driver skolverksamheten är det av avgörande betydelse att
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projektering och upphandlingsunderlag utformas så att skolan som uppförs inte
special anpassas i alltför stor utsträckning efter Älmhults kommuns önskemål då
det kan föranleda problem om annan aktör vill ta över verksamhetsdriften.
I samband med att byggentreprenaden överlåts till Bonovum AB tecknas
hyresavtal mellan Älmhults kommun och Bonovum AB.
Då den upphandlade byggentreprenaden överlåts till Bonovum AB övertar också
bolaget alla upparbetade kostnader för förprojektering samt utarbetande av
upphandlingsunderlag.
Då Älmhults kommun och mer specifikt utbildningsnämnden blir hyresgäster i
fastigheten behöver utbildningsnämnden medel anslagna för hyreskostnaden.
Detta blir då istället för sedvanligt investeringsbeslut för ny skola.
Hyreskostnaden beräknas uppgå till ca 19 Mkr per år där 15,5 Mkr avser
hyreskostnad för skolan och 3,5 Mkr avser hyreskostnad för ny fullstor
idrottshall.
Byggnation av ny skola påbörjas under hösten 2019.
Skolan ska stå klar i den omfattningen att minst två paralleller kan tas i bruk från
augusti 2021.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om
finansiering av ny F-6 skola på paradiset 3. Finansieringen består av att
medel anslås i utbildningsnämndens budget för årlig hyra av lokalerna som
ägs av extern part, Bonovum AB. Den årliga hyran uppgår preliminärt till 19
Mkr där ca 15,5 Mkr avser hyra för skolan och 3,5 Mkr avser hyreskostnad
för ny fullstor idrottshall. Hyra börjar erläggas från och med halvårsskiftet
2021 innebärande att för år 2021 ges en halvårseffekt på hyran.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att byggentreprenad ska
upphandlas för ny F-6 skola i Paradiset etapp 3 och att denna
byggentreprenad ska överlåtas till extern byggherre, Bonovum AB.

Paul Robertsson

Roland Eiman

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
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Rättsfrågor kring nybyggnation av skola i Västra Bökhult
Statsstöd och stöd till enskild näringsidkare
Statsstöd enligt EU-rättsliga regler
Ett stöd som stat, kommun eller landsting ger till en verksamhet som bedrivs på en marknad.
Det är en åtgärd som ska komma från offentliga medel och ge en ekonomisk fördel till vissa
företag och påverka handeln och konkurrensen inom EU.
En ekonomisk fördel behöver inte vara ett direkt ekonomiskt bidrag från en offentlig aktör
utan kan även vara ett indirekt bidrag, till exempel genom överlåtelse till ett inte
marknadsmässigt pris.
Om det är fråga om ett statsstöd och det inte har förhandsanmälts till kommissionen för
godkännande är stödet otillåtet i sig. 1
Om man bryter mot reglerna om statsstöd kan kommissionen besluta att medlemsstaten ska
kräva tillbaka stödet från stödmottagaren, med ränta. Även om det leder till att mottagaren går
i konkurs. Om beslutet om återkrav inte följs av medlemsstaten så kan kommissionen väcka
talan inför EU-domstolen. Medlemsstaten riskerar då att fällas för fördragsbrott med höga
böter som följd om medlemsstaten inte rättar sig efter beslutet.2
- Även svensk domstol kan pröva om en åtgärd utgör ett otillåtet statsstöd.
Stöd till enskild näringsidkare enligt kommunallagen (KL)
- Otillåtet enligt 2 kap. 8 § KL. Kräver synnerliga skäl för att medge, vilket nästan aldrig
finns.3
- Kan överklagas genom laglighetsprövning varvid beslutet blir ogiltigt. Finns dock kvar ett
civilrättsligt ansvar mellan parterna.

Överlåtelse (försäljning) av fastighet
1

Se t.ex. kommissionens beslut av den 30 januari 2008 om det statliga stöd C 35/06 (f.d. NN 37/06) som
Sverige har genomfört till förmån för Konsum Jämtland ekonomisk förening.
2 54 gånger har Sverige blivit stämt av EU-kommissionen för fördragsbrott mellan 1995-2016, det vill säga
anklagats för att inte följa EU:s regler. Men bara 32 stämningar har lett till dom och i 27 fall fälldes Sverige av
EU-domstolen.
3 Se RÅ 2010 ref. 119 prövade Högsta förvaltningsdomstolen Karlskoga kommuns överlåtelse av en fastighet.
Kommunen hade varken genomfört någon oberoende värdering eller något öppet anbudsförfarande. Se
exempelvis även KamR Jönköping i mål 2494-07 och KamR Sundsvall i mål 1715-06.
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Det finns inte någon lagreglerad skyldighet för kommuner att konkurrensutsätta en överlåtelse
av fastigheter.
Dock, ska en överlåtelse ske till marknadspris, annars riskerar överlåtelsen att utgöra ett
otillåtet statsstöd enligt EU-rättsliga regler eller ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare
enligt kommunallagen.
Enligt kommissionen kan marknadspriset fastställas genom antingen en konkurrensutsättning
genom upphandling eller genom oberoende expertvärdering.4
Såväl SKL, EU-kommissionen som Konkurrensverket anser att ett villkorslöst
anbudsförfarande (upphandling) är enda sättet att utesluta otillåtet statsstöd. 5
En oberoende värdering däremot innehåller en osäkerhet om det korrekta marknadsvärdet
eftersom det alltid i efterhand kan ifrågasättas om värderingen korrekt speglar
marknadsvärdet. Förfarandet innebär därmed en högre risk för att överlåtelsen ifrågasätts av
en eller flera konkurrenter eller av kommuninvånare eller fastighetsägare som har rätt att
begära laglighetsprövning av fullmäktiges beslut att godkänna överlåtelsen.
En överlåtelse av fastighet kan således angripas på följande sätt:
1. Kommunfullmäktiges beslut i frågan om överlåtelsen kan överklagas till
förvaltningsdomstol i en laglighetsprövning. Domstolen kan då – om den anser att
överlåtelsen utgör ett otillåtet statsstöd eller strider mot kommunallagen – upphäva
kommunfullmäktiges beslut.
2. Överlåtelse av fastigheter kan också bli föremål för utredning av Europeiska
kommissionen (kommissionen), som kan besluta att kommunen har utgett ett otillåtet
statsstöd. Kommissionens utredningar kan ta tre år från inlämnat klagomål till beslut.
3. En konkurrent till köparen kan väcka talan vid svensk domstol på statsstödsrättslig
grund.

Kontrakt om hyra eller byggentreprenad
Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller när en upphandlande myndighet - som
exempelvis en kommun - upphandlar byggentreprenader, varor, tjänster och

Se kommissionens meddelande om inslag av stöd vid myndigheters försäljning av mark och byggnader (EGT C
209, 10.07.1997, s. 3)
5 Se t.ex. kommissionens beslut av den 8 februari 2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/10) som Sverige har
genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB. I det beslutet anger kommissionen att förekomsten av ett
statligt stöd till förmån för köparen automatiskt utesluts när överlåtelsen sker genom ett villkorslöst
anbudsförfarande.
4
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byggkoncessioner. LOU gäller dock inte för kontrakt som bland annat avser förvärv av
fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt eller någon annan rättighet till fastighet.
Ett byggentreprenadkontrakt är enligt LOU 1 kap. 9 § upphandlingspliktigt.
När en upphandlande myndighet ska teckna ett rent hyresavtal med annan part så finns det i
LOU ett undantag till upphandlingsplikten vilket innebär att hyresavtal är undantagna krav på
upphandling. Detta gäller alltså när den upphandlande myndigheten har utsett en lämplig
hyreslokal som ägs av hyresvärden. Kommunen kan således teckna ett hyresavtal utan att det
föregås av en upphandling i dessa fall.
Hyresundantaget gäller dock bara redan uppförda byggnader. Ett kontrakt som gäller både
hyra och något annat (t.ex. uppförande av byggnad, omfattande anpassningar/ombyggnader
osv.) kallas för ett delat kontrakt och går inte under hyresundantaget.
Det ska markeras att det inte spelar någon roll vad parterna benämner ett kontrakt utan det är
kontraktets huvudsakliga syfte som avgör om en domstol behandlar det som hyresavtal eller
byggentreprenad i en överprövning.6
Överlåta byggentreprenad
Situationen med överlåtelse av upphandlad byggentreprenad anses av både EU och
medlemsstaterna vara problematisk och behöver fokuseras på. Utifrån nya EU-direktiv och
svenska bestämmelser som började gälla 2017 har både EU-domstolen och svenska domstolar
tagit upp sådana här mål för att markera hur reglerna är menade att tillämpas.
Att utgå ifrån - om det enligt lagens mening föreligger ett kontrakt mellan myndigheten och
den externa aktören så omfattas avtalet av upphandlingsreglerna och offentligrättsliga organ
är skyldiga att handla i enlighet med dessa. Ett kontrakt föreligger om den offentliga
myndigheten erhåller en prestation mot ett vederlag, och prestationen är av direkt ekonomiskt
intresse för myndigheten. För ett byggentreprenadkontrakt består prestationen i utförandet av
byggentreprenad. Ett direkt ekonomiskt intresse finns om myndigheten blir ägare till resultatet
av en byggentreprenad eller garanteras tillgång till anläggningarna som är föremål för
kontraktet för att använda för offentliga ändamål.
Man kan inte komma runt dessa regler genom att överlåta det upphandlade
byggentreprenadkontraktet avseende uppförandet av ny fastighet på kommunens mark till en
aktör som senare ska agera hyresvärd för lokaler där kommunen blir hyresgäst. Det är
kontraktets syfte som styr hur det ska behandlas ur upphandlingsperspektiv.7
Markanvisningsavtal
Finns ingen lagstiftning som direkt styr markanvisningsprocessen.
Kommunernas markförsäljningar regleras dels av allmänna regler i jordabalken och dels av
KL, PBL samt EU-rättsliga regler.
EU-domstolens dom i mål C -536/07 Kommissionen mot Tyskland, KamR i Göteborg i mål nr 43-97-18, FörvR i
Växjö i mål nr 3697-16 och Blekinge TR i mål nr T803-18
7 Se fotnot 6
6
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Framförallt kommunal- och EU-rättsliga regler påverkar kommunens agerande när det gäller
markanvisningar och innebär framförallt att kommunen inte får sälja mark under
marknadsvärdet. Då en markförsäljning kopplas samman med efterföljande
exploateringsåtaganden aktualiseras även lagen om offentlig upphandling.
Markanvisning och markförsäljning styrs främst av likställighetsprincipen i kommunallagen.
Viktigt att överlåta till marknadspris.
Sanktioner
1. En kommunmedlem eller fastighetsägare kan begära laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut. Beslutet kan i domstolen förklaras ogiltigt pga otillåtet statsstöd
eller otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Även om ett beslut upphävs för att det är
ogiltigt så kan ett civilrättsligt ansvar kvarstå (t.ex. ett affärsavtal mellan parterna).8
2. Europeiska kommissionen kan besluta om otillåtet statsstöd. Om det är fråga om ett
statsstöd och det inte har förhandsanmälts till kommissionen för godkännande är
stödet otillåtet i sig. Om man bryter mot reglerna om statsstöd kan kommissionen
besluta att medlemsstaten ska kräva tillbaka stödet från stödmottagaren, med ränta.
Även om det leder till att mottagaren går i konkurs. Om beslutet om återkrav inte följs
av medlemsstaten så kan kommissionen väcka talan inför EU-domstolen.
Medlemsstaten riskerar då att fällas för fördragsbrott med höga böter som följd om
medlemsstaten inte rättar sig efter beslutet. Även svensk domstol kan pröva om en
åtgärd utgör ett otillåtet statsstöd. 9
3. En konkurrent till köparen kan väcka talan vid svensk domstol på statsrättslig grund.
4. Avtal som ingås i strid mot LOU kan ogiltighetsförklaras. En kommun kan dömas till
böter i form av en upphandlingsskadeavgift på upp till tio miljoner samt så ska utförda
presentationer återgå. En leverantör som har lidit skada till följd att ett avtal har
ogiltighetsförklarats kan ha rätt till skadestånd enl. LOU.10

För kommunledningsförvaltningen på Älmhults kommun,

Elisabeth Olofsson

Felicia Sandberg

Kommunjurist

Jurist

Se fotnot 3
Se fotnot 1-2
10 Se t.ex. KamR i Stockholm i mål nr 2737-14, FörvR i Stockholm i mål nr 13345-15 och FörvR i Härnösand i mål
nr 700-17E där domstolarna dömde ut mångmiljonbelopp i upphandlingsskadeavgift
8
9
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 54 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult
(Majtorp 1:1) – förprojektering
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett
upphandlingsunderlag till uppförande av ny F-6 skola på Paradiset etapp 3.
2. Budget för förprojektering om 2 500 000 kr finansieras genom upplåning och
tillförs tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver stå
klar i augusti 2021. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att
få in externa aktörer även inom det samhällsnyttiga området. Dialoger har förts
med externa parter och kommunledningsförvaltningen vill nu ha ett uppdrag att
förprojektera, ta fram upphandlingsunderlag samt förslag på avtal med extern
part för ny skola om 4 paralleller i Paradiset.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11
 Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-15 § 13
 Utbildningsnämndens beslut, 2019-01-23 § 26
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2018-12-18 § 166
 Kommunstyrelsens beslut, 2018-12-04 § 230
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-02-11
Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3,
ägande och förvaltning
Ärendenummer KS 2018/136

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver stå
klar augusti 2021. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att
få in externa aktörer även inom det samhällsnyttiga området. Dialoger har förts
med externa parter och kommunledningsförvaltningen vill nu ha ett uppdrag att
förprojektera, ta fram upphandlingsunderlag samt förslag på avtal med extern
part för ny skola om 4 paralleller i Paradiset.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att få in privata aktörer på de
samhällsnyttiga verksamhetsområdena såsom skola och omsorgsverksamhet.
Detta gäller såväl byggnation och ägande av själva verksamhetslokalerna samt
även, då lämpligt, drift av verksamheterna.
Samtidigt har vi sedan tidigare ett fastslaget behov av ny skola på Paradiset
etapp 3 klar år 2021. Denna behöver inrymma 4 paralleller.
Kommunledningsförvaltningen har fört dialog med intressenter kring såväl
byggnation och förvaltning av skollokaler samt drift av verksamheten. I nuläget
finns intressent som vill gå framåt med att bland annat uppföra och förvalta lokal
för skolverksamhet. Denna aktör är Bonovum AB med vilken Älmhults kommun
har tecknat en avsiktsförklaring att uppföra skollokal.
Kommunledningsförvaltningen kommer att arbeta vidare med att försöka hitta
intressent även för att driva verksamheten men sådan finns inte just nu.
Avsikten är att Älmhults kommun hanterar upphandlingen av
byggentreprenaden inkluderande projektering som sedan överlåts till Bonovum
AB som hanterar uppförandet av skolan samt därefter drift och förvaltning av
lokalerna. Älmhults kommun blir därmed hyresgäst hos Bonovum AB
åtminstone initialt. Då kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med att
försöka hitta extern aktör som driver verksamheten är det av avgörande
betydelse att projektering och upphandlingsunderlag utformas så att skolan som
uppförs inte specialanpassas i alltför stor utsträckning efter Älmhults kommuns
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önskemål då det kan föranleda problem om annan aktör vill ta över
verksamhetsdriften.
Kommunledningsförvaltningen vill ha ett uppdrag av kommunstyrelsen att
tillsammans med tekniska förvaltningen arbeta fram ett konkret förslag på
uppförande av ny skola på Paradiset etapp 3 för årskurserna F-6. Skolan ska
inrymma 4 parallella årskurser och kunna rymma 800 elever. Uppdraget ska
innefatta förprojektering, upphandlingsunderlag, överenskommelse med
Bonovum AB om övertagande av upphandlad byggentreprenad samt
avtalsförslag mellan Älmhults kommun och Bonovum AB för hyreskostnad
inklusive drift och underhåll. Uppdraget hanteras i samverkan med
utbildningsförvaltningen. Förfrågningsunderlaget ska vara klart så att KSAU kan
fatta beslut den 21 maj om att förfrågningsunderlag för byggentreprenaden
skickas ut för anbud.
Parallellt med denna process förs förhandling med Bonovum AB kring
hyresavtal samt andra villkor för hyra av fastigheten.
Härefter behöver kommunstyrelsen göra ett ställningstagande kring hur vi går
vidare. I det fall kommunstyrelsen bedömer förslaget till hyresavtal och andra
villkor som rimliga går vi vidare med Bonovum AB som ägare och förvaltare av
fastigheten. Den upphandlade byggentreprenaden överlåts då till Bonovum AB.
Bonovum AB övertar då upparbetade kostnader för förprojektering samt
utarbetande av upphandlingsunderlag. I det fall hyresavtal och andra villkor inte
bedöms som rimliga överlåts inte byggentreprenaden till Bonovum AB utan
hanteras då istället av Älmhults kommuns fastighetsavdelning i sedvanlig
ordning. Detta beslut måste fattas av kommunstyrelsen senast den 10 september
innan tilldelningsbeslut gällande byggentreprenaden kan ske.
I det fall Bonovum AB äger och förvaltar byggnaden behöver
utbildningsnämnden äska om hyresmedel i budgetprocessen.
I det fall Älmhults kommun själv äger och förvaltar byggnaden behöver nytt
investeringsbeslut fattas, i dagsläget finns beslut om 150 Msek men i nuläget
bedömd kostnad att uppföra den nya skolan uppgår till 250 Msek.
Byggnation av ny skola påbörjas under hösten 2019.
Skolan ska stå klar att tas i bruk för minst två paralleller i augusti 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans
med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett konkret förslag till
uppförande av ny F-6 skola på Paradiset etapp 3 enligt ovanstående förslag.
Uppdraget hanteras i samverkan med utbildningsförvaltningen. Budget för
förprojektering om 2,5 Mkr att finansieras genom upplåning tillförs tekniska
nämnden.
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Paul Robertsson

Roland Eiman

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 122 Lokalbehov högstadium
Ärendenummer KS 2019/79

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola årskurs 7–9 ska byggas.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i samverkan med
kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
genast starta processen med att planera och återkomma med förslag på
lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.
3. Medel om 2,5 miljoner kronor för planering, förprojektering, kostnadskalkyl
och framtagande av förslag finansieras genom upplåning och tillförs tekniska
nämnden.
4. När förslag är upprättat ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut
om investeringsbudget samt kompensation i driftsbudget.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har påkallat behov, 2019-04-24 § 76, av utökade lokaler
för högstadium i Älmhult centralort senast hösten 2022.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredning kring lokalbehoven för
kommunens olika verksamheter fram till år 2030, baserad på
befolkningsprognoser. Även i denna utredning framkommer behov av utökade
lokaler för högstadium. Det är angeläget att planering påbörjas omgående varför
kommunledningsförvaltningen önskar ett politiskt beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 91
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15
 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 76
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltning
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Kommunstyrelsen

Lokalbehov årskurs 7-9
Ärendenummer KS 2019/79

Sammanfattning av ärendet
Nya lokaler för att täcka de kommande volymökningarna av elever i högstadium
behöver tillskapas. Lokalerna måste stå klara augusti 2022. Det är därför
angeläget att planeringen av dessa kommer till stånd omgående.
Kommunledningsförvaltningen önskar således ett politiskt beslut att planeringen
igångsätts.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse
 Utbildningsförvaltningens beslut ärendenummer UN 2018/116

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05 påkallat
behovet av utökade lokaler för högstadium i Älmhult centralort senast hösten
2022. Frågan har hanterats i utbildningsnämnden, ärendenummer UN 2018/116.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredning kring lokalbehoven för
kommunens olika verksamheter fram till år 2030 baserad på
befolkningsprognoser. Kommunledningsförvaltningens analys pekar även den på
att till höstterminen år 2022 behövs ytterligare lokaler för kommunens
högstadium.
Kommunledningsförvaltningen har även i samråd med utbildningsförvaltningen
samt tekniska förvaltningen utrett hur vi kan nyttja befintliga lokaler för ökade
volymer av grundskoleelever. Denna utredning innefattade att titta på möjlig
elevmängd i befintliga lokaler samt hur andra lokaler inom kommunens ägo kan
användas för skolverksamhet under en period för att förlänga tiden tills nya
lokaler måste byggas. Gällande ökade volymer för högstadium är befintliga
resurser fulla och ur ett verksamhetsperspektiv är vi nu i ett läge då nya lokaler
för högstadium måste byggas (steg 4 enligt 4-stegs principen).
Kommunledningsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har tittat på olika
möjligheter gällande placering av lokaler för ökad volym inom ramen för
högstadium. Förvaltningarna är överens om att en utbyggnad på dagens
högstadium Linnéskolan är att föredra framför andra alternativ. Anledningarna
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till detta är att förvaltningarna bedömer att det gynnar integrationen, att
Linnéskolan har ett stationsnära läge vilket underlättar för personal att pendla till
skolan samt att det är en kostnadseffektiv lösning.
Planen för fastigheten där Linnéskola är placerad en så kallad A-plan varför det
inte kommer att krävas någon planändring.
Kommunledningsförvaltning ser att en skola som totalt inrymmer knappt 1 000
elever kan uppföras på fastigheten inkluderande befintlig byggnation. Detta
täcker då lokalbehoven gällande högstadium fram till ca år 2032
Genomförande bör ske i två etapper där den första etappen ska stå klar augusti
2022 och nästkommande etapp stå klar ca 2027-2028.
Kommunledningsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen ser att det är av
stor vikt att skolan byggs till på ett sätt som skapar mindre enheter inom den
större enheten för att skapa förutsättningar att minska risken för kränkningar
samt för att skapa studiero.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta ett principbeslut om att
ny grundskola årskurs 7-9 ska byggas.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen
i samverkan med kommunledningsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att genast starta processen med att planera
och återkomma med förslag på lösning för ny grundskola årskurs 7-9,
lokalerna ska i första hand söka lösas inom fastigheten där befintlig
Linnéskola är belägen. Lokalerna ska stå klara senast augusti 2022. Medel
om 2,5 Mkr för planering, förprojektering, kostnadskalkyl och framtagande
av förslag att finansieras genom upplåning tillförs tekniska nämnden
3. När förslag är upprättat ska ärendet tas upp i fullmäktige för beslut om
investeringsbudget samt kompensation i driftsbudget.

Paul Robertsson

Rolkand Eiman

Planeringschef

Kommunchef
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Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Kommunledningsförvaltning
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se
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Utbildningsnämnden

Lokalbehov högstadium
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
I februari 2018 konstaterade utbildningsnämnden att det fanns ett behov av ett
nytt högstadium i Älmhults kommun. I samband med arbetet att ta fram underlag
inför beslut om ny skolorganisation, konstaterar förvaltningen att det senast 2022
behöver finnas en lösning på plats, för att kunna erbjuda våra högstadieelever
skolgång.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05

Ärendebeskrivning
För att ge god möjlighet till integration väljer Älmhults kommun att ha en
kommunal högstadieskola. Linnéskolan får växa och byggas ut med anpassade
lokaler för grundsärskolan och särskild undervisningsgrupp (Orion). Det är av
största vikt att skolan byggs till så att mindre enheter bildas i de fysiska
lokalerna för att minska risken för kränkningar och ge goda möjligheter
till studiero. Linnéskolan har också ett strategiskt läge, med promenadavstånd
till stationen, vilket gör det enklare att attrahera arbetskraft.
Linnéskolan har vanliga klassrum för att ta emot fler elever än 6, men det bli
svårt att klara undervisningen med slöjdsal, hemkunskapssal och laborationssal
för NO-undervisning (halvklass). Detta eftersom även grundsärskolan och två
grupper Orion behöver dessa salar. Likaså blir det trångt i idrottshallen med den
utökade idrotten i nya timplanen då grupperna ovan också använder denna, men
även Gemö 4-6.
Orion får egentligen inte plats i dagens lokaler, utan skulle behöva ta plats från
bild och musiksal. Temporärt är de i Fenix lokaler delar av dagen, men
elevantalet på Orion ökar redan läsåret 2019/20.
Även grundsärskolan behöver redan idag fler lokaler på Linné (de använder nu
ett grupprum vid hemkunskapen).
Fler elever än nämnda platser kräver även mer uppehållsytor. Dagens brist på
plats att vara på under raster och håltimmar skapar onödiga konflikter och
kränkningar.
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Överväganden
Utbildningsförvaltningen förordar en tillbyggnad av befintligt högstadium. Tre
skäl ligger till grund för detta. Förvaltningen gör bedömningen att det är
gynnsamt för integrationen i Älmhults kommun om det finns ett kommunalt
högstadium, som läser enligt svensk läroplan. Vidare har Linnéskolan ett
stationsnära läge som gör det enkelt för lärare och annan personal att pendla till
arbetsplatsen. Det tredje argumentet är att det borde vara kostnadseffektivt och
att markytan och detaljplanen tillåter utbyggnad.

Förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta principbeslut att en ny
grundskola för årskurs 7-9 alternativt tillbyggnad av befintligt höstadium, med tillhörande
enklare idrottshall, byggs
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att i samarbete med
utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen omgående starta processen
med att etablera en ny grundskola årskurs 7-9 och en enklare idrottshall.
3. När förslag upprättats ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut om
investeringsbudget och kompensation i driftsbudget
. 4. Utbildningsnämnden tar inte ställning till intern eller extern produktion/drift.

Roger Johansson

Underskrift

Förvaltningschef

Titel
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Beslutet skickas till
Obligatoriskt. En förteckning av vilka som ska få en kopia på beslutet.
Exempel:
Kommunchefen
Ekonomienheten
Socialnämnden
Om ärendet ska behandlas i flera instanser ska det framgå vilka beslut som ska
skickas till vem:
Exempel:
Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut:
Ekonomienheten
Kultur- och fritidsnämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 76 Lokalbehov högstadium
Ärendenummer UN 2018/116

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta principbeslut att en ny
grundskola för årskurs 7-9 alternativt tillbyggnad av befintligt högstadium,
med tillhörande enklare idrottshall, byggs
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att i samarbete med
utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen omgående starta
processen med att etablera en ny grundskola årskurs 7-9 och en enklare
idrottshall.
3. När förslag upprättats ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut
om investeringsbudget och kompensation i driftsbudget
4. Utbildningsnämnden tar inte ställning till intern eller extern produktion/drift
vid beslut om byggnation av ny högstadieskola på ny plats.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I februari 2018 konstaterade utbildningsnämnden att det fanns ett behov av ett
nytt högstadium i Älmhults kommun. I samband med arbetet att ta fram underlag
inför beslut om ny skolorganisation, konstaterar förvaltningen att det senast 2022
behöver finnas en lösning på plats, för att kunna erbjuda våra högstadieelever
skolgång.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05.
 Utbildningsnämndens utskotts förslag 2019-04-10, § 49
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tf. grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Tekniska nämnden
Utvecklingschef, Paul Robertsson

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 124 Svar på motion (C) om ökat
bostadsbyggande i hela kommunen
Ärendenummer KS 2018/16

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) i
uppdrag att utreda formerna för gemensamtägt bostadsbolag, klart 31
oktober.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslår i motion om ökat bostadsbyggande i hela
kommunen, daterad 2018-01-23, att Älmhults kommun snarast undersöker vilka
möjligheter kommunen har för att ge aktivt stöd till bostadsproduktion i hela
kommunen (dvs. de mindre orterna och landsbygden) – finansiering, rådgivning
etc.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att i första hand att använda det
kommunala bostadsbolaget för produktion av bostäder utanför centralorten. I
andra hand kan en lösning med gemensam bolagsbildning med privata aktörer
via ett kommunalt holdingbolag prövas, detta kräver i så fall vidare utredning för
hur det mer i detalj kan genomföras.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 79
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23
 Remiss till utvecklingsenheten 2018-01-31
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 2
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om ökat bostadsbyggande i hela kommunen
daterad 2018-01-23.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår bifall till motionen.
Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till motionen samt följande tilläggsförslag:
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda formerna för
gemensamtägt bostadsbolag, klart 31 oktober.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller motionen och finner att
kommunstyrelsen bifaller denna.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum
Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om ett ökat
bostadsbyggande i hela kommunen
Ärendenummer KS 2018/16

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet via Elizabeth Peltola har inlämnat motion om ökat
bostadsbyggande i hela kommunen. Den finansiella sidan bedöms av
kommunledningsförvaltningen vara den stora hämmande faktorn i
sammanhanget. Kommunledningsförvaltningen föreslår att i första hand används
det kommunala bostadsbolaget för produktion av bostäder utanför centralorten. I
andra hand kan en lösning med gemensam bolagsbildning med privata aktörer
via ett kommunalt holdingbolag prövas, detta kräver i så fall vidare utredning för
hur det mer i detalj kan genomföras.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning
Centerpartiet via Elizabeth Peltola har inlämnat motion om ökat
bostadsbyggande i hela kommunen. I motionen yrkas att Älmhults kommun
snarast undersöker vilka möjligheter kommunen har för att ge ett aktivt stöd till
bostadsproduktion i hela kommunen innefattande finansiering och rådgivning.
Vidare yrkas att Älmhults kommun arbetar aktivt med marknadsföring av alla
lediga tomter som kommunen äger samt undersöker intresset för en gemensam
kanal för marknadsföring av privat ägda tomter.
Gällande stöd till bostadsproduktion är svårigheten att få igång ett privat
bostadsbyggande utanför tillväxtorter ett generellt problem i hela landet. Givet
utbuds- och efterfrågemekanismerna blir andrahandspriset på jämförbara
fastigheter högre i en ort med ett högre tillväxtryck än i en ort där trycket är
lägre. Detta i sin tur skapar en högre riskexponering för den finansiella sektorn
som den är ovillig att ta.
Utifrån att den finansiella sektorn då söker vägar att minska sin riskexponering
kommer ofta förfrågningar till kommunsektorn/den enskilda kommunen kring
om kommunen på olika sätt kan ”gå in” för att hantera detta. Frekvent
förekommande är frågor kopplat till borgensförbindelser och så kallad
hyresgaranti. I praktiken innebär det att i princip all risk överförs till kommunen
eller ett kommunalt bolag. Kommunledningsförvaltningen anser att
konstruktioner som borgensförbindelser eller hyresgarantier bör undvikas.
255

Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum

2(3)

Ett tredje alternativ är att kommunen via ett holdingbolag går in i en gemensam
bolagsbildning med byggherre/byggherrar, såväl större aktörer som mindre
lokala aktörer. I en sådan bolagsbildning behöver i princip kommunens
holdingbolag endast äga en aktie men bär ändå risk vid finansiellt obestånd. Via
aktieägaravtal går att säkerställa att trots ett blygsamt aktieinnehav kan det
kommunala holdingbolaget ha ett stort inflytande över det enskilda
byggprojektet/gemensamma bolaget, i princip kan stipuleras att vid alla beslut
måste alla ägare i den gemensamma bolagsbildningen vara överens. Detta är i
princip en vetorätt som byggs in. Denna lösning är konstruktionsmässigt inte att
betrakta som borgensförbindelse som sådan men ger i princip samma effekt, det
vill säga att risken överförs från den privata sektorn till stora delar på ett
kommunalt ägt holdingbolag. Denna lösning kan användas vid produktion av
bostadsrätter där det kommunala holdingbolaget är involverat under den initiala
fasen med uppförande fram till dess att bostadsrätterna är sålda. Därefter lämnar
det kommunala holdingbolaget sina intressen i det gemensamägda byggbolaget.
I det fall projektet inte bär sig och holdingbolagets garanti för lånen utlöses bör
fastigheten/fastigheterna övergå till holdingbolaget som för beståndet vidare till
det kommunala bostadsbolaget.
Ovanstående modell är något som, om den ska prövas, behöver utredas
ytterligare.
En fjärde väg är att helt enkelt använda det kommunala bostadsbolaget till
produktion av bostäder i områden där den privata sektorn inte kan lösa det.
Grundskälet till att ha ett kommunalt bostadsbolag är just detta, att tillhandahålla
bostäder där marknaden inte kan/vill men där kommunen ändå bedömer att där
finns ett behov. I dagsläget har vi en stark marknad för bostadsproduktion i
centralorten varför produktion av bostäder där via det kommunala
bostadsbolaget är något som det egentligen inte finns behov av. Under dessa
förutsättningar kan därför dessa resurser användas för bostadsproduktion i andra
orter inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det senare alternativet med att använda
det kommunala bostadsbolaget till produktion av bostäder utanför centralorten är
den modell som bör användas i första hand. I de fall detta inte av olika skäl
lämpar sig kan modellen med ett gemensamt bolagsbildande via ett kommunalt
holdingbolag prövas. Denna kräver emellertid vidare utredning för att se hur det
bäst hanteras.
Gällande frågeställningen om marknadsföring av alla lediga tomter som
kommunen äger sker den idag på ett enhetligt sätt över hela kommunen.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i första hand använda det
kommunala bostadsbolaget för att producera bostäder utanför centralorten
och i andra hand pröva modellen med gemensamägt bostadsbolag med
byggherre via ett kommunalt holdingbolag. Den senare lösningen, om
aktuell, ska utredas i detalj av kommunledningsförvaltningen innan den
prövas.
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Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum

Paul Robertsson

Roland Eiman

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
ÄBO
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3(3)
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Remiss
2018-01-31
Kommunstyrelsen

1(1)

Sändlista

Utvecklingsenheten

Motion om ökat bostadsbyggande i hela
kommunen – begäran om yttrande
Ärendenummer KS 2018/16
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
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 125 Svar på motion (L) om ett
kommunikationssystem inom
utbildningsförvaltningen
Ärendenummer KS 2018/72

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion om att stimulera fram ett
kommunikationssystem inom utbildning, daterad 2019-04-18, att Älmhults
kommun ska:








Införa ett digitalt kommunikationssystem mellan föräldrar, elever och
skolan
Prioritera Linnéskolan
Utnyttja kommunikationskunnandet i kommunen
Tillsätta en projektledare eller samordnare om behov föreligger
Utnyttja den personal som vill och kan
Stimulera en höjning av personalens kompetens
Lära av privata skolor eller framgångsrika kommunala skolor

Utbildningsnämnden beslutade 2018-06-20, § 83, att överlämna yttrande enligt
utbildningsförvaltningens förslag daterad 2018-06-08 samt att utbildningsnämnden behandlar förslaget om handläggare i samband med internbudget 2019.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19, § 13, att återremittera ärendet till
utbildningsnämnden för uppdatering.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24, § 84, att föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-21, § 78 att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 78
 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 84
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-19, § 13
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
 Utbildningsnämndens beslut 2019-06-20, § 83
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08
 Utbildningsnämndens yttrande daterad 2018-06-08
 Motion (L) om kommunikationssystem inom utbildning
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-04-23, § 137
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 84 Kommunikationssystem inom
utbildningsförvaltningen
Ärendenummer UN 2018/96

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen
härmed anses som besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 att återremittera ärendet ”Svar på
motion (L) om ett kommunikationssystem inom utbildningsförvaltningen” för
uppdatering. Motionen handlar om ett förslag om att införa ett system för
kommunikation med vårdnadshavare och elever. Utbildningsnämnden lämnade
ett första svar daterat 2018-06-20.
IST Lärande är en digital plattform som används idag på skolorna i Älmhult som
verktyg för omdöme och utvecklingssamtal, idag sker detta till störst del i åk 7-9
och gy men även i övriga stadier. En ny version av IST lärande är på införande
för i drift hösten 2019 med därefter en process med utbildningar för lärare och
rektorer under kommande läsår. En del i denna utveckling är att vårdnadshavare
ska få tillgång till bedömningar, omdömen och åtgärdsprogram.
Vårdnadshavaren ska även kunna förbereda sig inför och kommentera
utvecklingssamtal.
(Läs mer här: https://www.ist.com/sv/istlarande-vh )
Ansvarig för införandet av systemet är IKT-pedagogen, tillsammans med
förstelärare med IKT inom sitt ansvarsområde

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
 Utbildningsnämndens yttrande daterat 2018-06-20
 Utbildningsnämndens utskotts förslag 2019-04-10, § 55
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Roger Johansson

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2019-04-05
Kommunledningsförvaltning
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Kommunikationssystem inom
utbildningsförvaltningen
Ärendenummer UN 2018/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 att återremittera ärendet ”Svar på
motion (L) om ett kommunikationssystem inom utbildningsförvaltningen” för
uppdatering. Motionen handlar om ett förslag om att införa ett system för
kommunikation med vårdnadshavare och elever. Utbildningsnämnden lämnade
ett första svar daterat 2018-06-20.
IST Lärande är en digital plattform som används idag på skolorna i Älmhult som
verktyg för omdöme och utvecklingssamtal, idag sker detta till störst del i åk 7-9
och gy men även i övriga stadier. En ny version av IST lärande är på införande
för i drift hösten 2019 med därefter en process med utbildningar för lärare och
rektorer under kommande läsår. En del i denna utveckling är att vårdnadshavare
ska få tillgång till bedömningar, omdömen och åtgärdsprogram.
Vårdnadshavaren ska även kunna förbereda sig inför och kommentera
utvecklingssamtal.
(Läs mer här: https://www.ist.com/sv/istlarande-vh )
Ansvarig för införandet av systemet är IKT-pedagogen, tillsammans med
förstelärare med IKT inom sitt ansvarsområde

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
 Utbildningsnämndens yttrande daterat 2018-06-20

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen
härmed anses som besvarad.

Roger Johansson

Underskrift
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Tjänsteskrivelse
2019-04-05

Förvaltningschef

2(2)

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 13 Svar på motion (L) om ett
kommunikationssystem inom
utbildningsförvaltningen
Ärendenummer KS 2018/72

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till
utbildningsnämnden för uppdatering, svar senast 2019-03-28.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) har inkommit med en motion om att stimulera fram ett
kommunikationssystem inom utbildning. Motionären föreslår att Älmhults
kommun ska:
 Införa ett digitalt kommunikationssystem mellan föräldrar, elever och skolan
 Prioritera Linnéskolan
 Utnyttja kommunikationskunnandet i kommunen
 Tillsätta en projektledare eller samordnare om behov föreligger
 Utnyttja den personal som vill och kan
 Stimulera en höjning av personalens kompetens
 Lära av privata skolor eller framgångsrika kommunala skolor
Utbildningsnämnden beslutade den 20 juni 2018 att överlämna yttrande enligt
utbildningsförvaltningens förslag daterad 2018-06-08 samt att utbildningsnämnden behandlar förslaget om handläggare i samband med internbudget 2019.
Utbildningsnämndens yttrande redogör för utbildningsförvaltningens digitala
kommunikationsmöjligheter mellan skola och föräldrar. Kommunikationsmöjligheterna innefattar verktyget IST Lärande och Teams i Office 365. Därtill
framgår det av yttrandet att utbildningsnämnden upphandlar ett skoladministrativt verksamhetssystem. Vidare redogör yttrandet för förvaltningens
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-02-19

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

arbete avseende kompetensutveckling och kollegialt lärande samt handläggare
för samordning och utbildning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-06-20 § 83
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08
 Utbildningsnämndens yttrande daterad 2018-06-08
 Motion (L) om kommunikationssystem inom utbildning, 2018-04-19
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-04-23 § 137
_____
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2018-11-08
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
daniel.nilsson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Svar på motion (L) om ett kommunikationssystem
inom utbildningsförvaltningen
Ärendenummer KS 2018/72

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) har inkommit med en motion om att stimulera fram ett
kommunikationssystem inom utbildning. Motionären föreslår att Älmhults
kommun ska:
-

Införa ett digitalt kommunikationssystem mellan föräldrar, elever och skolan
Prioritera Linnéskolan
Utnyttja kommunikationskunnandet i kommunen
Tillsätta en projektledare eller samordnare om behov föreligger
Utnyttja den personal som vill och kan
Stimulera en höjning av personalens kompetens
Lära av privata skolor eller framgångsrika kommunala skolor

Utbildningsnämnden beslutade den 20 juni 2018 att överlämna yttrande enligt
utbildningsförvaltningens förslag daterad 2018-06-08 samt att utbildningsnämnden behandlar förslaget om handläggare i samband med internbudget 2019.
Utbildningsnämndens yttrande redogör för utbildningsförvaltningens digitala
kommunikationsmöjligheter mellan skola och föräldrar. Kommunikationsmöjligheterna innefattar verktyget IST Lärande och Teams i Office 365. Därtill
framgår det av yttrandet att utbildningsnämnden upphandlar ett skoladministrativt verksamhetssystem. Vidare redogör yttrandet för förvaltningens
arbete avseende kompetensutveckling och kollegialt lärande samt handläggare
för samordning och utbildning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag







Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-06-20 § 83
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08
Utbildningsnämndens yttrande daterad 2018-06-08
Motion (L) om kommunikationssystem inom utbildning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-04-23 § 137

Överväganden
Utbildningsnämndens yttrande saknar en bedömning om motionen bör bifallas,
avslås eller anses besvarad. Av utbildningsnämnden beslut framgår att
269

Tjänsteskrivelse
2018-11-08

2(3)

utbildningsnämnden avser att ta ställning till motionens förslag om handläggare1
i samband med nämndens internbudget för 2019 och inte i samband med
kommunfullmäktiges behandling av motionen. Enligt kommunallagen ska dock
en motion beredas på så sätt att kommunfullmäktige kan ta ställning till
motionen. Ärendetypen är inte delegerad. Motionen bör därför behandlas av
kommunfullmäktige i sin helhet.
Kommunledningsförvaltningen överlämnar till kommunstyrelsens arbetsutskott
att lämna förslag till beslut.

Förslag till beslut


1

Projektledare/samordnare
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2018-11-08

3(3)

Daniel Nilsson

Roland Eiman

Kommunsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 83 Motion om kommunikationssystem inom
utbildningsförvaltningen-yttrande
Ärendenummer UN 2018/96

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag daterat
2018-06-08.
2. Utbildningsnämnden beslutar behandla förslaget om handläggare i samband
med internbudget 2019.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär in yttrande kring Bo Bergsjös (L) motion ” Stimulera
fram ett kommunikationssystem inom utbildning!”. Sista svarsdag är 2018-0812.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08
 Utbildningsförvaltningens svar till yttrande, daterat 2018-06-08
 Motion ”Stimulera fram ett kommunikationssystem inom utbildning!”,
daterad 2018-04-18.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tf verksamhetschef Jörgen Rosén
Verksamhetschef gy/komvux Samuel Svensson
IKT-strateg Peter Lundström

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

272

Utdragsbestyrkande

Förslag till yttrande
2018-06-08

1(2)

Utbildningsförvaltningen
Förnamn Efternamn
Telefon
E-post

Yttrande till motionen ”Inför snarast ett digitalt
kommunikationssystem mellan föräldrar/elev och
skolan!”
Det finns idag digitala kommunikationsmöjligheter mellan skola och föräldrar,
men det kan förbättras och det förbättras - vi är i en process för att det ska bli så.
På följande sätt har digital kommunikation mellan skola och föräldrar skett tills
idag:


Linnéskolan och Gemöskolan använder gemolinne.se idag där föräldrar
har koll på läxor och prov.



Haganässkolan och Linnéskolan använder frånvarorapportering via en
tjänst där förälder ringer och knappar in elevs frånvaro. Samma tjänst
rapporterar med meddelande via sms till förälder när lärare rapporterar
elevs frånvaro av okänd orsak.



Haganässkolan använder lärplattformen It´s Learning och IST Lärande i
kommunikation kring lärandet, planering, bedömning och
utvecklingssamtal.



Under några år från 2010 och framåt hade Älmhults kommun tjänsten
Unikum där lärarna skrev in och kommunicerade elevernas individuella
utvecklingsplaner (IUP). Av olika orsaker valde utbildningsförvaltningen
att avsluta tjänsten efter att avtalet gått ut, bland annat för att det fanns ett
missnöje med tjänsten vilket i sig bidrog till lågt användande av
föräldrar.

Idag är arbetet igång på alla grundskolor i kommunen med användandet av
verktyget IST Lärande, en plattform för lärande, planering, omdöme, utvecklingssamtal och kommunikation. Vi är även inne i en utveckling av hur vi kan
använda Teams i Office 365, där vill vi att föräldrar ska kunna få åtkomst för att
se följa sina barns utveckling i det dagliga lärandet.
Utbildningsförvaltningen är mitt inne i en upphandling för skoladministrativt
verksamhetssystem där det kravställs digitalisering och säkerhet enligt GDPR i
alla processer i kommunikationen mellan föräldrar/elev och skola, inom skola
och mellan skola och myndigheter. Detta gäller alla för att få en likvärdighet
från förskola, genom hela grundskolan till gymnasiet och vux. Viktigt idag är
också av säkerhetsskäl att all digital kommunikation kring elev ska ske med
tvåfaktorsinloggning/kryptering både från skola och föräldrar.
Projektledning/samordnare:
För att detta arbete ska fungera på ett effektivt sätt är utbildningsförvaltningens
förslag att en handläggare för samordning och utbildning ska anställas.
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Förslag till yttrande
2018-06-08

2(2)

Kompetensutveckling:
Idag sker ett kollegialt lärande kring användandet av IST Lärande i skolorna.
Samtidigt har vi under studiedagar om skolans digitalisering, nu senast 3 april,
workshops i detta verktyg samt i Teams.
Lär av andra:
Intryck tas av andra framgångsrika exempel. Ett exempel är att i dag ingår
kommunen i ett nätverk för IKT-samordnare som arrangeras av regionen där
både kommuner och friskola ingår, där utbyts erfarenheter och framgångsrika
exempel kring skolans digitalisering där bl.a. kommunikation förälder/elev och
skola ingår. I den upphandling som pågår är detta en av de prioriterade frågorna
att jämföra olika system och ta intryck av hur andra arbetar.
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Tjänsteskrivelse
2018-06-08
Utbildningsförvaltningen
Jörgen Rosén
Jorgen.rosenalmhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Motion om ett kommunikationssystem inom
utbildningsförvaltningen - yttrande
Ärendenummer UN 2018/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär in yttrande kring Bo Bergsjös (L) motion ” Stimulera
fram ett kommunikationssystem inom utbildning!”. Sista svarsdag är 2018-0812.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08
 Utbildningsförvaltningens svar till yttrande, daterat 2018-06-08
 Motion ”Stimulera fram ett kommunikationssystem inom utbildning!”,
daterad 2018-04-18.

Ärendebeskrivning
I motionen från Bo Bergsjö (L) föreslås








Inför snarast ett digitalt kommunikaitonsssystem mellan föräldrar/elev
och skolan!
Prioritera Linnéskolan!
Utnyttja kommunikationskunnandet i kommunen!
Tillsätt en projektledare eller samordnare om det behövs!
Utnyttja den personal som vill och kan!
Stimulera en höjning av personalens kompetens!
Lär av privata skolor eller framgångsrika kommunala skolor!

Det finns idag digitala kommunikationsmöjligheter mellan skola och föräldrar,
men det kan förbättras och det förbättras – utbildningsförvaltningen är i en
process för att det ska bli så. I förvaltningens förslag till yttrande beskrivs den
digitala kommunikationen mellan skola och föräldrar samt arbete med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. För närvarande pågår upphandling av
skoladministrativt verksamhetssystem där det kravställs digitalisering och
säkerhet enligt GDPR i alla processer i kommunikation mellan föräldrar/elev
och skola, inom skola och mellan skola och myndigheter. För att detta arbete ska
fungera på ett effektivt sätt föreslår förvaltningen att en handläggare för
samordning och utbildning anställs.

275

Tjänsteskrivelse
2018-06-08

2(2)

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag daterat
2018-06-08.
2. Utbildningsnämnden beslutar behandla förslaget om handläggare i samband
med internbudget 2019.

Jörgen Rosén

PO Johansson

Tf verksamhetschef grundskola

förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tf verksamhetschef Jörgen Rosén
Verksamhetschef gy/komvux Samuel Svensson
IKT-strateg Peter Lundström
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 137 Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande motioner har inlämnats till dagens sammanträde:
 Motion från Bo Bergsjö (L) om kommunikationssystem inom utbildning, dnr.
KS 2018/72
 Motion från Ida Ekdahl (C) om vintercyklande i Älmhults kommun, dnr. KS
2018/75

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 126 Slutredovisning investeringar
Ärendenummer KS 2018/31

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringar och lägger
den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om investeringsbudget
2018-11-26, § 233, att investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
återredovisas till fullmäktige. Investeringar överstigande 2 miljoner kronor som
avviker mer än 3 procent ska också redovisas till fullmäktige. Ekonomienheten
har sammanställt slutredovisning av investeringar.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 86
Tekniska nämndens beslut 2019-05-21, § 63
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03
Slutredovisning Elmeskolan, 2019-04-05
Slutredovisning Sporthall Haganäs, 2019-04-05
Slutredovisning – Ombyggnation av norra och del av södra Esplanaden,
2019-04-01
 Slutredovisning – Torvströvägen, 2019-04-01
 Slutredovisning – Torngatans förlängning – Vattengatan, 2019-04-01
 Slutredovisning – VA Hallaryd, 2019-04-05
 Slutredovisning – överföringsledning Älmhult och Delary, 2019-03-29
 Slutredovisning – intagsstation Delarymagasinet, 2019-04-05
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 233
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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TN 2019/2
2019.55

Sammanträdesprotokoll
2019-05-21

2019-05-29

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 63 Slutredovisningar 2019
Ärendenummer TN 2019/2

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar godkänna följande slutredovisningar:









Elmeskolan
Sporthall Haganäs
Ombyggnation av norra och del av södra Esplanaden
Torvströvägen
Torngatans förlägning – Vattengatan
VA Hallaryd
Överföringsledning Älmhult och Delary
Intagsstation Delarymagasinet

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande slutredovisningar:









Elmeskolan
Sporthall Haganäs
Ombyggnation av norra och del av södra Esplanaden
Torvströvägen
Torngatans förlägning – Vattengatan
VA Hallaryd
Överföringsledning Älmhult och Delary
Intagsstation Delarymagasinet

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget vid sammanträde den 26
november 2018. Investeringar överstigande 10 miljoner kronor skall
återredovisas till fullmäktige. Investeringar överstigande 2 miljoner kronor som
avviker mer än 3 procent ska också redovisas till fullmäktige.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Slutredovisning – Elmeskolan, 2019-04-05
 Slutredovisning – Sporthall Haganäs, 2019-04-05
 Slutredovisning – Ombyggnation av norra och del av södra Esplanaden,
2019-04-01
 Slutredovisning – Torvströvägen, 2019-04-01
 Slutredovisning – Torngatans förlängning – Vattengatan, 2019-04-01
 Slutredovisning – VA Hallaryd, 2019-04-05
 Slutredovisning – Överföringsledning Älmhult och Delary, 2019-03-29
 Slutredovisning – Intagsstation Delarymagasinet, 2019-04-05

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) föreslår att ändra beslutsformuleringen genom att
specificera varje godkänd redovisning samt lägga till ett beslut om att
slutredovisningarna skall skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förvaltningens förslag med tilläggsförslag och finner
att presidiet bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2019-05-06
Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg
camilla.hallberg@almhult.se

1(1)

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 ITinvesteringar 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 ITinvesteringar 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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Slutredovisning investering
2019-04-05

1(2)

Tekniska förvaltningen
Kristin Täljsten
0476-55 128
Kristin.taljsten@almhult.se

Slutredovisning av investeringsprojekt VA Hallaryd
Dnr budgetbeslut: Dnr budgetbeslut: 2014/156, 341, § 26 daterat 2015-02-23
Ekonomisk sammanställning
Projekt

Inkomst
Utgift
netto

Total budget

Totalt utfall

Avvikelse
Budget/bok

11 000 000

9 900 000

1 100 000

Dokumentation för projekt med anslag överstigande 10 mkr
Syftet med projektet
Både vattenverket och avloppsreningsverket i Hallaryd var i mycket dåligt skick
och behövde rustas upp. För avloppsreningsverket fanns även ett tvingande föreläggande om åtgärd från tillsynsmyndigheten med krav på utsläppsvärden som
inte kunde uppnås i befintlig anläggning. Nybyggnad av avloppsreningsverket
och ombyggnad av vattenverket har genomförts.
Orsaker till ev. avvikelser
Projekten gick mycket bra och det var mindre oförutsedda kostnader än beräknat
därför kunde projektet genomföras under budget.
Konsekvens vid negativ avvikelse
Ingen negativ avvikelse har gjorts. Att projekten har kunnat genomföras till en
lägre kostnad innebär att även kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än beräknat vilket påverkar driftbudgeten positivt.
Tidsplan
Ombyggnad av vattenverket blev 4 månader försenat pga. att upphandlingen
överklagades.
Delaktighet
Tekniska förvaltningen var delaktig i projektet.
Huvudansvarig för projektet

Kristin Täljsten
VA-chef
……………………………………………………………
Titel, namnförtydligande
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2019-04-05

Bilaga:
Komponentindelning och nyttjandetid
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2(2)

Slutredovisning
2019-03-29

1(2)

Tekniska förvaltningen
Kristin Täljsten
0476-55128
Kristin.taljsten@almhult.se

Slutredovisning av investeringsprojekt – överföringsledning mellan Älmhult och Delary
Dnr budgetbeslut: 2014/156, 341, § 26 daterat 2015-02-23
Ekonomisk sammanställning
Inkomst
Utgift
netto

Total budget

Totalt utfall

Avvikelse
Budget/bok

0
103 000 000

0
56 963 586

46 036 414

Dokumentation för projekt med anslag överstigande 10 mkr
Syftet med projektet
För att säkra leverans av Älmhults dricksvatten har befintlig vattenförsörjningen
förstärkts med ett ytterligare intag av råvatten. Numera finns råvattenintag i södra Möckeln och i Delarymagasinet där det även finns möjlighet till anslutning av
nödvatten från Lillån. Projektet har bidragit till att vi har fått ett reservvatten för
Älmhults tätort vilket minskar riskerna för ett leveransavbrott vid t. ex. en förorening av råvattenintaget. I samband med anläggandet av överföringsledningen
för råvatten mellan Älmhult och Delary har även dricks- och spillvattenledningar
lagts ned. Det innebär att befintligt avloppsreningsverk och vattenverk i Delary
har tagits ur bruk och Delary försörjs numera med vatten och avloppstjänster
från Älmhult.
Orsaker till ev. avvikelser
Orsaker till avvikelsen är att den uppskattningen av kostnaden för att anlägga
överföringsledningen har varit högt skattad jämfört med den verkliga kostnaden.
Projektet har genomförts tillsammans med Trafikverket som ett samverkansprojekt i samband med ombyggnad av väg 120.
Konsekvens vid negativ avvikelse
Ingen negativ avvikelse har gjorts. Att projekten har kunnat genomföras till en
lägre kostnad innebär att även kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än beräknat vilket påverkar driftbudgeten positivt.
Tidsplan
Projektet påbörjades 2012 och planerades att vara klart till sommaren 2017 men
projektet avslutades inte förrän till våren 2018. Anledningen till förseningen var
att dricksvattenledningen fick spolas ren under flera månader innan anslutning
kunde ske till befintligt dricksvattennät. Förseningen riskerade att störa planerna
med att komma igång med ombyggnad av Älmhults vattenverk enligt uppsatt
tidplan.
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Slutredovisning
2019-03-29

2(2)

Delaktighet
Projektet drevs av tekniska förvaltningen och Trafikverket.
Huvudansvarig för projektet

VA-chef, Kristin Täljsten
……………………………………………………………
Titel, namnförtydligande
Bilaga:
Komponentindelning och nyttjandetid
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Slutredovisning investering
2019-04-05

1(2)

Tekniska förvaltningen
Kristin Täljsten
0476-55 128
Kristin.taljsten@almhult.se

Slutredovisning av investeringsprojekt
- intagsstation Delarymagasinet
Dnr budgetbeslut: 2017-04-04, § 66, Dnr 2016/106, 341
Ekonomisk sammanställning
Projekt

Inkomst
Utgift
netto

Total budget

Totalt utfall

Avvikelse
Budget/bok

11 000 000

14 400 000

-3 400 000

Dokumentation för projekt med anslag överstigande 10 mkr
Syftet med projektet
För att säkra leverans av Älmhults dricksvatten har befintlig vattenförsörjningen
förstärkts med ett ytterligare intag av råvatten. Numera finns råvattenintag i södra Möckeln och i Delarymagasinet där det även finns möjlighet till anslutning av
nödvatten från Lillån. Projektet har bidragit till att vi har fått ett reservvatten för
Älmhults tätort vilket minskar riskerna för ett leveransavbrott vid t. ex. en förorening av råvattenintaget.
Orsaker till ev. avvikelser
Den budgeten som fanns för projektet innefattade bara entreprenadkostnaden så
det fanns inga pengar avsatta för byggaktörkostnader och oförutsedda kostnader.
I detta projektet har ca 25 % varit byggaktörkostnader (2,4 Mkr) och oförutsedda
kostnader (1 Mkr). Byggaktörkostnaderna i detta projekt har innefattat:
-

En ny vattendom med tillstånd från mark- och miljödomstolen. Tillståndsansökan har tagits fram genom konsulter inom hydrogeologi och juridik. Konsulterna har även medverkat vid domstolsförhandling.

-

Projektering av anläggningen genom konsulter

-

Projektledning, kontroll och byggledning genom konsulter

-

Bygglov, utsättning

Oförutsedda kostnader har varit tilläggskostnader i form av
-

Markarbeten för en ventilkammare som inte konsulten hade angett i handlingarna för entreprenaden.

-

Tillkommande kostnader för montering av extra intag i intagsstationerna i
Möckeln och Delary magasinet. Detta medför att vi kan ansluta en mobil
pump vid lågt vattenstånd i Möckeln eller ansluta till Lillån för att få nödvatten i en krissituation.

-

Ökade kostnader för bergsprängning
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2019-04-05

2(2)

Konsekvens vid negativ avvikelse
För vattenförsörjningsprojektet har kommunen startat en fond i enlighet med
reglerna i vattentjänstlagen. Fonden är till för att finansiera de ökade kapitaltjänstkostnaderna som kommer att drabba VA-avdelningens driftsbudget i samband med investeringsprojekt. Fonden är kopplad till projektet med Älmhults reservvattenprojekt och det finns avsatt 30 Mkr i fonden. Konsekvenserna av att
investeringskostnaderna har ökat för anläggandet av intagsstationen i Delary innebär att även kapitaltjänstkostnaderna ökar vilket bidrar till att ett större uttag
behöver ske från fonden för att balansera upp driftbudgeten.
Tidsplan
Tidplanen blev förskjutet med några månader pga. att projektet med överföringsledningen mellan Älmhult och Delary var förskjutet. Intagsstationen kunde inte
tas i bruk innan överföringsledningen kopplats in till stationen.
Delaktighet
Tekniska förvaltningen var delaktig i projektet.
Huvudansvarig för projektet

Kristin Täljsten
VA-chef
……………………………………………………………
Titel, namnförtydligande
Bilaga:
Komponentindelning och nyttjandetid
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Sammanträdesprotokoll
2018-11-26

Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunfullmäktige

§ 233 Investeringsbudget 2019
Ärendenummer KS 2018/31

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2019 enligt framlagt
förslag från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
2. Investeringar överstigande 10 miljoner skall redovisas till fullmäktige.
3. Investeringar på över 2 miljoner kronor som avviker mer än 3 procent skall
redovisas till fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystem för Älmhults kommun beslutar kommunfullmäktige om
investeringsbudgetramen för den kommande mandatperioden samt principbeslut
om genomförande av strategiska investering som ska genomföras under
kommande mandatperiod.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade förslag till
investeringsbudget 2019 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den
26 juni 2018. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2018
presenterade Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna förslag till
investeringsbudget 2019.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018 att fastställa
investeringsbudget 2019 enligt framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna
och Kristdemokraterna. Därtill beslutade kommunfullmäktige att investeringar
överstigande 10 miljoner ska redovisas till fullmäktige samt att investeringar
överstigande 2 miljoner kronor som avviker mer än 3 procent ska redovisas till
fullmäktige.

Beslutsunderlag





Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-06 § 206
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 § 137
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-27 § 183
Kommunstyrelsens tillika Centerpartiets, Moderaternas och
Kristdemokraternas förslag till investeringsbudget 2019

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2018-11-26

Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunfullmäktige

 Socialdemokraternas, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till
investeringsbudget 2019

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) och Bo Bergsjö (L) föreslår att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Eva Ballovarre (S) föreslår i tillägg att investeringsbudget 2019 inkluderar
1. en boulehall med en budget om 5 000 000 kronor
2. en bokbil med en budget om 300 000 kronor
Bo Bergsjö (L) föreslår att Ballovarres tilläggsförslag avslås.
Michael Öberg (MP) föreslår i tillägg till Ballovarres förslag att:
1. lägga till en boulehall för Älmhults tätort i investeringsplanen enligt Eva
Ballovarres tilläggsförslag
2. investering av en boulehall i Älmhults tätort sker i nära samverkan med såväl
civilsamhället som näringslivet.
3. Uppdrag ges att ta fram lämpligt förslag.
Elizabeth Peltola (C) föreslår att Ballovarres och Öbergs tilläggsförslag avslås.
Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
Ballovarres tilläggsförslag och finner att det avslås.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång uppläses och godkänns:
Ja-röst för avslag till Ballovarres tilläggsförslag.
Nej-röst för bifall till Ballovarres tilläggsförslag.
Med 23 ja-röster mot 15 nej-röster (3 frånvarande) avslår kommunfullmäktige
Ballovarres tilläggsförslag.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunfullmäktige

Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) meddelar att Öbergs förslag inte läggs fram
för beslut då Ballovarres förslag avslagits.
Omröstningsresultat
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Inga Karlsson (M)
Jakob Willborg (M)
Viktor Emilsson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Sofia Herbertsson (C)
John-Arne Sandström (C)
Senada Hodzic (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein
(KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Mattias Lindqvist (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Jan Fagerberg (MP)
Börje Tranvik (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson

Ersättare

Tord Åkesson (M)

Ja-röst
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

Frånvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Selin Hult (C)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Patricia Schooner

Carl-Bertil Bertilsson (V)
Michael Öberg (MP)
X
X
X
X

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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(SD)
Lennart Strand (-)
Bo Mazetti-Nissen (M)

X
X
23

15

3

_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 127 Delårsrapport 1 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/50

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för Älmhults kommun.
2. Kommunfullmäktige ger nämnder med prognostiserat budgetunderskott i
uppdrag att redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen
senast per delårsrapport 2.
3. Kommunfullmäktige ger de nämnder där prognosen visar ej godtagbar
måluppfyllelse i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att uppnå godtagbar
måluppfyllelse och återkomma till kommunstyrelsen senast per delårsrapport
2.
4. Kommunfullmäktige beslutar att styrelse och nämnder erhåller
volymkompensationer enligt nedan, för år 2019:






Utbildningsnämnden 24 900 000 kronor (varav 10 000 000 kronor är
ramhöjande inför år 2020)
Socialnämnden 12 000 000 kronor (varav 4 000 000 kronor är
ramhöjande inför år 2020)
Tekniska nämnden 1 000 000 kronor
Kommunstyrelsen 1 172 000 kronor
Gemensamma nämnden 140 000 kr

5. Kommunfullmäktige avsätter 500 000 kronor för att inspirera personalstyrda
åtgärder.
6. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av volymkompensationer sker
genom omdisponering av anslag under kommunstyrelsens övriga poster i
enlighet med Alliansen, prognos per delårsrapport 1
7. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens uppdrag att utöka
dagverksamheten för människor med demens gäller från budget 2020.
8. Kommunfullmäktige beslutar att medel till ledarskapsutveckling gäller från
budget 2020.
9. Kommunfullmäktige uppdrar till styrelse och nämnder att till delårsrapport 2
återkomma med förslag till åtgärder för budget i balans i enlighet med de nya
budgetförutsättningarna 2019.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

10. Kommunfullmäktige beslutar att månadsrapporter från utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden ska lämnas till kommunstyrelsen.
11. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska förvaltningen ska följa upp sina
mål och redovisa enligt angivna arbetsformer.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt delårsrapport 1 där det bland annat
framkommer att:
 23 av 38 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas under året. 4 av 38 mål
bedöms inte uppfyllas under året. 11 av 38 mål går inte att mäta eller att data
saknas.
 Kommunens samlade prognos per mars månad 2019 påvisar ett förväntat
resultat om 1,6 miljoner kronor, vilket innebär 0,2 % av skatter och
statsbidrag mot budgeterade 1,5 %. Investeringarna bedöms inte utföras enligt
plan under året.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 82
Alliansen, prognos per delårsrapport 1
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26
Delårsrapport 1

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna (Alliansen)
föreslår att:
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsrapport 1.
2. Kommunfullmäktige ger nämnder med prognostiserat budgetunderskott i
uppdrag att redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen
senast per delårsrapport 2.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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3. Kommunfullmäktige ger de nämnder där prognosen visar ej godtagbar
måluppfyllelse i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att uppnå godtagbar
måluppfyllelse och återkomma till kommunstyrelsen senast per delårsrapport
2.
4. Styrelse och nämnder för år 2019 erhåller volymkompensationer enligt
nedan:
 Utbildningsnämnden 24 900 000 kronor (varav 10 000 000 kronor är
ramhöjande inför år 2020)
 Socialnämnden 12 000 000 kronor (varav 4 000 000 kronor är
ramhöjande inför år 2020)
 Tekniska nämnden 1 000 000 kronor
 Kommunstyrelsen 1 172 000 kronor
 Gemensamma nämnden 140 000 kr
5. 500 000 kr avsätts för att inspirera personalstyrda åtgärder.
6. Finansiering av volymkompensationer sker genom omdisponering av anslag
under kommunstyrelsens övriga poster i enlighet med Alliansen, prognos per
delårsrapport 1
7. Socialnämndens uppdrag att utöka dagverksamheten för människor med
demens gäller från budget 2020.
8. Medel till ledarskapsutveckling gäller från budget 2020.
9. Uppdra till styrelse och nämnder till Delårsrapport 2 återkomma med förslag
till åtgärder för budget i balans i enlighet med de nya budgetförutsättningarna
2019.
Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg:
1. Att kommunstyrelsen ska begära månadsrapporter från utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden.
2. Att utbildningsnämnden tillförs pengar så att inga besparingar behöver göras
på skolan – men att de systematiskt arbetar med effektiviseringar som inte
påverkar kvaliteten för verksamheten.
3. Att tekniska förvaltningen ska följa upp sina mål och redovisa enligt angivna
arbetsformer.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag och
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Ballovarres
tilläggsförslag nr. 1 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Ballovarres
tilläggsförslag nr. 2 och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till tilläggsförslaget
Nej-röst för avslag till tilläggsförslaget
Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster avslår kommunstyrelsen tilläggsförslag nr 2.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Tomas Harrysson (C)
Dan Blixt (M)
Soili Lång-Söderberg
(M)
Senada Hodzic (L)
Dan Bülow (KD)
Eva Ballovarre (S)
Mattias Lindqvist (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (SD)
Elizabeth Peltola (C)

Ja-röst

Nej-röst
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
7

4

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Delårsrapport I Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 1.
23 av 38 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas under året. 4 av 38 mål
bedöms inte uppfyllas under året. 11 av 38 mål går inte att mäta eller att data
saknas.
Kommunens samlade prognos per mars månad 2019 påvisar ett förväntat resultat
om 1,6 mkr, vilket innebär 0,2 % av skatter och statsbidrag mot budgeterade 1,5
%. Investeringarna bedöms inte utföras enligt plan under året.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag











Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, (denna skrivelse)
Delårsrapport 1
Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, §78
Socialnämnden beslut 2019-04-24, §36
Tekniska nämndens beslut
Kommunstyrelsen beslut 2019-05-07
Polisk verksamhet beslut 2019-05-07
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Miljö- och byggnämndens beslut
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2019-04-08, §25

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om ny styrmodell med tidplan för
uppföljningar under budgetåret. Föreliggande rapport avser ekonomi,
verksamhet och måluppföljning. Nämnderna har lämnat delårsrapporter till
kommunledningsförvaltningen enligt tidplan.
23 av 38 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas under året. 4 av 38 mål
bedöms inte uppfyllas under året. 11 av 38 mål går inte att mäta eller att data
saknas. Tekniska nämnden har avstått att följa upp sina mål med resultat av data
saknas för 4 av målen.
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Kommunens samlade prognos per mars månad 2019 påvisar ett förväntat resultat
om 1,6 mkr, vilket innebär 0,2 % av skatter och statsbidrag mot budgeterade 1,5
%. Totalt innebär det en negativ budgetavvikelse om 13,6 mkr fördelad enligt
nedan:
Nämnderna
Finansen
Skatter och generella statsbidrag
Finansnetto

58,7 mkr (negativ budgetavvikelse)
24,4 mkr (positiv budgetavvikelse)
10,9 mkr (positiv budgetavvikelse)
9,8 mkr (positiv budgetavvikelse)

Alliansen beslutade i samband med budgetbeslut 2019 att avsätta anslag för
volymkompensation centralt på finansen. I liggande prognos finns för år 2019
anslag motsvarande 24 mkr netto att fördela till verksamheterna avseende
volymökningar. Beloppet kan endast avse år 2019 eftersom budget 2020
behandlas i kommunfullmäktige i november 2019. Befolkningsökningen har för
kommunen inneburit en förstärkning i skatteprognosen motsvarande 10,9 mkr.
Värt att fundera på är att nettokostnadsutvecklingen i prognos 2019 jämfört med
bokslut 2018 motsvarar 11,3%, medan skatteutvecklingen i prognos 2019
jämfört med bokslut 2018 motsvarar 5,3%. Kommunens
nettokostnadsutveckling bör inte överstiga kommunens skatteutveckling
eftersom det på sikt innebär ett ”gap”. Finansnettot beror på det fördelaktiga
ränteläge som föreligger. Med ett lån om 910 mkr innebär 1% ränteökning 9,1
mkr. Befintlig prognos utan vidare åtgärder innebär ett positivt resultat för
kommunen, men innebär också att inget av kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås.
Investerings- och exploateringsuppföljning ska göras i delårsrapport 1. Av dessa
redovisningar framgår att planerade investeringar inte kommer att utföras under
innevarande år. Eventuella avvikelserapporter ska enligt övergripande
verksamhetsplan för ledning och styrning överlämnas till kommunfullmäktige.
De nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser eller riskerar att inte
uppnå måluppfyllelse år 2019 ska utifrån givna uppdrag utarbeta åtgärdsplaner
som ska redovisas till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har inte följt upp
några resultatmål år 2019 enligt kommunstyrelsens anvisningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens delårsrapport
1.
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till nämnder med
prognostiserat budgetunderskott att redovisa åtgärdsplan för budget i balans
till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2.
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till de nämnder där prognosen
visar ej godtagbar måluppfyllelse att ta fram åtgärdsplan för att uppnå
godtagbar måluppfyllelse och återkomma till kommunstyrelsen senast per
delårsrapport 2.
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Johny Duhr

Elisabeth Steen Ekstedt

Kommuncontroller

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Respektive nämnd
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Delårsrapport mars 2019
Omvärld
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i
det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning. Ytterligare
svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med SKL:s relativt
pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar SKL:s nuvarande bedömning den
makroprognos som presenterades i ”Ekonomirapporten, december 2018”.
Prognosen är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar med
nära 1 procent. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när den årliga BNP-tillväxten i
genomsnitt har varit 2,8 procent. De senaste årens höga sysselsättningstillväxt är inte möjlig att upprätthålla,
dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften,
dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar – i hög grad har de senaste
årens sysselsättningsuppgång gynnats av en växande befolkning. Därtill väntas svagare tillväxt såväl för
inhemsk efterfrågan som för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är
minskningen av bostadsbyggandet. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP-tillväxten blir 2019
negativt – en tydlig kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till BNP-tillväxten
(med omkring 0,5 procentenheter årligen).
Älmhults kommuns känner av trycket på att expandera verksamheterna för att möta det ökande
välfärdsbehovet, likaså trycket på att investera i ny infrastruktur för att kunna hantera den ökande
populationen, konkurrensen om arbetskraft med pendlingsnära kommuner känns av och inte minst det
ökande gapet mellan kommunens intäkter och kostnader märks av under perioden fram till år 2020.
Det är dock två delar som skiljer Älmhults kommun från flertalet likvärdiga kommuner som bör kunna ge
kommunen en liten fördel, det första är att Älmhults kommuns tillväxt till större andel består av familjer där
medlemmarna i yrkesverksam ålder befinner sig i sysselsättning, och det andra är att skattekraften i
kommunen är betydligt högre än genomsnittet. För att Älmhults kommun ska kunna hantera den framtida
utmaningen är det troligtvis det recept som SKL framför som gäller även för kommunen, det vill säga en
kombination av åtgärder bestående av effektiviseringar, nedprioriteringar och nya intäktskällor.

Måluppföljning
Kommunens övergripande mål är att befolkningen på sikt ska öka till 20 000 invånare. Kortsiktigt är målet
att befolkningen ska öka med minst en procent per år. Vid årsskiftet 18/19 var 17 568 personer folkbokförda
i kommunen. Den preliminära ökningen efter februari månad uppgick till knappt 0,2 procent (27 personer)
och antalet invånare uppgick till 17 595 personer.
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I delårsrapporten har nämnderna lämnat en prognos av resultatmålen. Uppföljningen visar att 5 procent av
nämndernas resultatmål är uppfyllda, 55 procent bedöms uppfyllas under året”, och 11 procent bedöms inte
uppfyllas under året. 29 procent saknar data/är inte mätbara. Tekniska nämnden har inte gjort någon
bedömning av sina resultatmål. Mätningar av kommunstyrelsens gemensamma resultatmål görs genom
medarbetarenkät och medborgarenkät under hösten.

Antal
201903
Resultatmål som är uppfyllt
Resultatmålet bedöms uppfyllas under året
Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under året
Ej mätbara/data saknas*
Summa

2
21

Procent
201903
5%
55%

Antal Procent
2018
2018
18
38%
9
19%

4

11%

8

17%

11
38

29%
100%

13
48

27%
100%

*varav 4 mål avser tekniska nämnden.
Redovisning av samtliga resultatmål och hur de har uppnåtts finns under avsnitten för respektive nämnds
redovisning.

Uppdrag i kommunens budgetdokument 2019
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.
Kommentar: Ledningsgruppen har tagit ansvar för detta och adjungerar in olika kompetenser från
förvaltningarna i olika projekt och utvecklingsprocesser (exempel på där så sker är i digitaliseringsarbetet,
samordnad fordonsflotta, förnyat arbetssätt ekonomiskt bistånd/självförsörjning, samhällsbyggnadsprocessen
och lokalförsörjningsprocessen).
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 (5,0 mkr) som avsätts under
kommunstyrelsen.
Kommentar: Socialförvaltningen har fått detta uppdrag från kommunchefen. De leder arbete där även
arbetsmarknadssamordnaren, digitaliseringsledaren och IT-avdelningen deltar i arbetet.
Kommunchefen får i uppdrag att genom samverkan ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 5,5
mkr.
Kommentar: Ett antal effektiviseringsförslag/delprojekt har tagits fram och kommunchefen har delat ut
följande uppdrag:









Samordnad, effektiv, hållbar fordonsflotta. Deadline 1 juni 2019
Effektivisering av processer och därefter digitalisering. Rapport 30 juni
Uppföljning av alla avtal (-1 miljon år 1 därefter 500 tkr). Uppdraget slutfört e-handelsprojekt
påbörjat.
Översyn av riktlinjerna för exploatering för att öka intäkterna. Deadline 31/12 2019
Standardisering av lokaler. Deadline 31/12 2019
Ta fram en effektiv lokalförsörjningsprocess. Deadline 30/6 2019
Förbättra investeringsprocessen. Uppdraget är slutfört.
Inför processorienterat arbetssätt. Deadline 4/9 2019
4
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Alla uppdrag är tidsatta och tidigare redovisade i kommunstyrelsen. För varje uppdrag ska ekonomisk
konsekvensbedömning göras och samtliga uppdrag ska vara redovisade innan året slut.
En modell för ”En väg in” – för näringslivets kontakter med kommunen tas fram och implementeras.
Kommentar: Arbetet är påbörjat. Ett särskilt utvecklingsprojekt, ”Förenkla helt enkelt” för att förbättra och
samordna den kommunala servicen inleds under april 2019.
Förslag tas fram om vilka verksamheter som skulle vara lämpliga/möjliga att konkurrensutsättas.
Kommentar: Sammanställning har gjorts. Förvaltningen avvaktar svar från kommunstyrelsen huruvida man
ska gå vidare och ta fram förslag på konkurrensutsättning av konkreta verksamheter.
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.
Kommentar: Ansvarig tjänsteman har utsetts, men uppdraget har på grund av arbetsanhopning
(administration av EU-valet) inte kunna verkställas.
Genomföra dialoger i lämplig form för att hitta samarbeten mellan kommun och föreningsliv/civilsamhället.
Kommentar: Uppdraget har delats ut och arbetet har påbörjats.
Skapa ett fungerande förvaltningsövergripande integrationsarbete.
Kommentar: Uppdraget har givits till integrationssamordnaren och ledningsgruppen har gett vägledning till
integrationssamordnaren.

5
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Ekonomisk analys
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Prognos
2019
-278 000
1 231 215
67 000
1 020 215

985 861

34 354

-347 723
1 198 654
65 789
916 720

-847 548
-177 483
-3 734
7 000
-1 550

-849 749
-164 338
-3 734
16 800
-15 161

2 201
-13 145
0
-9 800
13 610

-803 453
-170 046
-5 922
5 349
-57 352

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 550

-15 161

13 610

-57 352

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Budget Budget2019 avvikelse

Utfall 2018

Det prognosticerade ekonomiska resultatet för helåret uppgår till +1,6 mkr. Jämfört med utfallet 2018 har
verksamhetens intäkter, ex. migrationsverket och skolverket sjunkit. Verksamhetens kostnader har ökat till
följd av den demografiska utvecklingen.
SKL:s prognos efter februari för skatteintäkter, generella bidrag och utjämning indikerar överskott +10,9 mkr
jämfört med budget. Budget 2019 är baserad på 17 500 invånare när det gäller skatter, generella statsbidrag
och utjämning. Utfallet (17 502 invånare) ligger i paritet med budget. Skatteprognosen är SKL:s från 2 maj.
Skatter, bidrag och utjämning
Belopp i tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Invånarantal
Skattesats
Skatteintäkter före utjämning
Slutavräkning 2017
Slutavräkning 2018
Slutavräkning 2019
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Utjämningssystem för LSS-kostnader
Statsbidrag kommunal fastighetsavgift
Bidrag kommunsektorn
Totalt

17 084
20,96
806 934
-2 434
-1 042
0
108 313
29 726
2 687
-22 549
32 385
9 535
963 555

17 500
20,96
857 941
0
0
-11 201
108 705
36 422
2 382
-21 847
33 503
8 182
1 014 087

Skatte- Avvikelse
prognos
2019
17 502
2
20,96
857 941
0
0
0
0
0
-10 393
808
108 705
0
36 422
0
12 290
9 908
-21 861
-14
33 503
0
8 424
242
1 025 031
10 944

Finansnettot är kommunens räntekostnader minus ränteintäkter och prognostiseras till en nettokostnad på 3,3
mkr. Det är en förbättring med 9,8 mkr jämfört med budget. Kommunens låneskuld per den 31 mars uppgår
till 910 mkr. Förbrukning av investeringsbudget ska följas och eventuellt behövs ytterligare lån tas under
hösten 2019.

6

314

Balansräkning

Prognos
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Utfall
2018

94 759

1 209 982
73 584
156 571
1 440 137

-5 118
89 641

73 508
18 229
60 094
151 831
1 591 968

-61 154
28 488

245
34 893
130 300
187 395
352 833
1 944 801

25 730

610 832
57 352
610 832

2 449

13 129
26 519
39 648

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående arbeten
Summa materiella anläggningstillgångar

1 154 982
59 584
582 271
1 796 837

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Medfinansiering statlig infrastruktur
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

73 508
15 300
57 289
146 097
1 942 934

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

250
62 393
130 300
6 848
199 791
2 142 725

260 945
2 114 237

612 382
1 550
612 382

586 652
15 161
586 652

14 550
28 519
43 069

14 579
26 041
40 620

1 182 318
304 956
1 487 274

1 216 000
270 966
1 486 966
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989 365
304 956
1 294 321

2 142 725

2 114 237

28 488

1 944 801

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
*varav årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar pensioner
Avsättningar sluttäckning deponi
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH
SKULDER

7
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1 702 078

151 215
1 853 293

Kassaflödesanalys
tkr

Kommun
2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för upplösning av bidrag till statlig
infrastruktur

1 550
67 000
2 805

Justering gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

3 421
0
-77 365

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) av exploateringsfastigheter
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och lager
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0
-27 500
-5
0
-30 094

-2 589

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-425 700
0
0
0
-425 700

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) övriga långfristiga skulder
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

271 524
0
0
0
2 929
0
274 453

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0

Årets kassaflöde

-181 341

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

187 395
6 054
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Finansiellt mål
För att uppnå en långsiktig finansiell hållbarhet och trygga kommunens verksamhet i framtiden, så behövs en
god ekonomi. Kommunfullmäktige har med anledning av detta fastställt tre finansiella målsättningar för
Älmhults kommun.




Resultatmålet är 1,5 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning för 2019. Prognosen
visar på ett smärre överskott om +1,6 mkr, vilket medför att målet inte uppfylls.
Soliditeten på årsbasis ska förstärkas med 0,5 procentenheter. Prognosen innebär att soliditeten
försämras från 17,3 till 16,1 procent, vilket medför att målet inte är uppfyllt.
Självfinansieringsgraden av investeringar ska över en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 60
procent. Utfallet uppgår till drygt 40 procent vilket medför att målet inte är uppfyllt.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram reviderade finansiella mål för ekonomin
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning för budget 2020 – 2022.

Balanskrav
I kommunallagen regleras det så kallade balanskravet som innebär att kommunen för ett
räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska
beslut fattas om på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas
in i balanskravet.
RUR, mkr

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Årets resultat

1,6

57,4

31,7

13,5

9,3

6,9

Balanskravsresultat
1,5 % av skatter och generella
bidrag
Årets reservering till RUR

1,6

19,5

26,9

13,5

8,2

6,9

15,2

9,6

9,4

8,3

7,9

7,7

0,0

36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerad RUR

36,2

36,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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RÄKENSKAPER
Driftsbudget, tkr

Netto
Budget
2019

Årsprognos
mars 2019

Budget
avvikelse
2019

Netto
bokslut
2018

9 682

9 682

0

8 143

Nämnder/styrelser
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd för familjerätt

50 204
74 698
1 440
9 195
36 261
428 932
319 848
1 046

52 357
76 737
1 440
8 866
36 261
470 813
332 368
1 504

2 153
2 039
0
-329
0
41 882
12 520
458

47 423
73 001
1 471
5 690
33 436
382 694
315 638
1 246

Övriga poster under kommunstyrelsen
Pensionsåtaganden
KS strategiska satsningar, ordinarie
Strategiska lönesatsningar
Utvecklingspott
Ej fördelad driftskostnad inv.
Återstående ej fördelade driftskostnader inv.
Intern skadereglering
Löneökningar 2019
Förändring semesterlöneskuld
Övriga kostnader
Reserv resursfördelning, volym
Buffert 2019
Entreprenad
Samordningsvinst
Buffert SN
Utökning dagverksamhet demensvård
Ledarskapsutveckling
Avgår interna poster
Verksamhetens nettokostnader

27 957
436
1 638
-150
2 333
8 864
100
23 545
0
0
10 000
5 181
-2 500
-5 500
5 000
2 500
1 000
-25 849
985 861

25 000
436
1 638
0
2 333
5 000
100
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
-25 320
1 020 215

-2 957
0
0
150
0
-3 864
0
-3 545
0
0
-10 000
-5 181
2 500
5 500
-5 000
-2 500
0
529
34 354

19 588
811
0
0
16 333
0
-215
0
4 928
594
25 441
0
0
0
0
0
0
-19 502
916 719

-849 749
-164 338
-3 734
16 800

-847 548
-177 483
-3 734
7 000

2 201
-13 145
0
-9 800

-803 453
-170 046
-5 922
5 349

-15 161

-1 550

13 610

-57 352

Politisk organisation

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten fastställdes i november i kommunfullmäktige. Investeringar överstigande 10 mkr skall
redovisas till kommunfullmäktige. Investeringar på över 2 mkr som avviker mer än 3 procent skall redovisas
till fullmäktige. I budget 2019 sker redovisning av investerings- och exploateringsbudget separat under
tekniska nämnden.
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Totalt

96 815
139 000
4 525
650
1 060
7 200
17 250
266 500

59 150
55 000
5 700
1 025
100
6 500
6 000
133 475

62 400
35 500
152 500
600
100
4 000
24 500
279 600

45 700
19 500
2 500
0
100
2 000
4 500
74 300

264 065
249 000
165 225
2 275
1 360
19 700
52 250
753 875

Exploateringsbudget, tkr

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Totalt

Teknisk nämnd

27 500

40 900

87 000

32 400

187 700

Investeringsbudget, tkr
Teknisk nämnd
- skattekollektivet
- taxekollektivet
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och byggnämnd
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Summa investeringar totalt

För att underlätta prognosuppföljning och tydliggöra ansvarsfördelningen har fullmäktige beslutat överföra
8,6 mkr från utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 till tekniska nämndens investeringsbudget 2019.
Avser tre projekt 3,6 mkr för projektet bygghall Haganäs, 3,5 mkr för projektet matsal och rektorsexpedition
Linnéskolan samt 1,5 mkr för projektet passagesystem Haganäs från utbildningsnämndens.
Investeringsredovisning, tkr

Budget
2019

Årsprognos
mars 2019

Budget
avvikelse
2019

Bokslut
2018

Tekniska nämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnd
Politisk verksamhet
Summa investeringar totalt

244 415
4 525
650
1 060
7 200
8 650
0
266 500

339 756
4 525
650
1 110
7 200
7 663
0
360 904

-95 341
0
0
-50
0
987
0
-94 404

110 877
1 107
5 473
0
2 371
43 308
54
163 190

Tekniska nämndens investeringsprognos för 2019 inkluderar kommande beslut om tilläggsbudget 2018 som
ska behandlas i fullmäktige under april. Miljö- och byggnämnden har begärt en tilläggsbudgetering på 250
tkr. Alla planerade projekt kommer att genomföras under året förutom primärkart flygfoto, detta projekt
behöver flyttas till vinter/vår 2020.

Exploateringsredovisning
Exploateringsredovisning, tkr

Budget
2019

Årsprognos
mars 2019

Budget
avvikelse
2019

Bokslut
2018

Tekniska nämnd

27 500

42 944

15 444

2 285

Tekniska nämndens exploateringsprognos för 2019 inkluderar kommande beslut om tilläggsbudget 2018 som
ska behandlas i fullmäktige under april.
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NÄMNDSREDOVISNINGAR
POLITISK ORGANISATION
1. Resultatmål – Prognos
-

2. Ekonomi - Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos

Verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Nämnder
Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Kommunalt partistöd
Kursverksamhet förtroendevalda
Revision
Allmänna val
Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunstyrelsens förfogande
Summa

Bokslut 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
DR 1 2019

791
3 398
1 986
14
11
774
58
777
334
0
0
8 143

947
3 770
2 430
22
14
775
105
819
500
200
100
9 682

947
3 770
2 430
22
14
775
105
819
500
200
100
9 682

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Politisk verksamhet beräknas, trots lite hög förbrukning efter mars, att hålla budget på helår. Partistödet för
2019 är utbetalt i sin helhet. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har delvis nya ledamöter vilket kan
ändra kostnadsbilden något. Ännu är det dock för tidigt att se om så är fallet. I prognosen är beräknat att
förfogandemedel under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kommer att bli förbrukade i sin helhet.

2.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
2.3 Investeringar - Prognos
-
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KOMMUNSTYRELSEN
1. Resultatmål - Prognos
Antal arbetstillfälle ska öka med 1 % per år

Kommentar: Svårt att bedöma så här tidigt på året, men utifrån avstämning med näringslivet görs
bedömningen att målet kommer att nås.
Titel

Mål

Arbetstillfällen i kommunen

Bedömning

11 012

Insiktsmätning

Kommentar: Senaste mätning sent under 2018 gav värde 76 och lägst 75 är målbilden. Resultatet var
bättre jämfört med resultatet 2015.
Titel

Mål

Insiktsmätning

Bedömning

75

Antal nyetableringar

Kommentar: Ännu tidigt på året och svårt att med hög grad av säkerhet uttala sig om antalet
nyetableringar de kommande åtta månaderna. Sett till antalet nyetableringar under den senaste
tolvmånadersperioden nås ändå målet sannolikt.
Titel

Mål

Nyetableringar

Bedömning

95

Bygga minst 100 bostadsenheter per år

Kommentar: Utifrån avstämning av antalet inkomna bygglovsansökningar görs bedömningen att ca
130 nya bostäder kommer att produceras under året.
Titel

Mål

Antal byggda bostadsenheter

100

Bedömning

Planberedskap för 500 bostadsenheter

Kommentar: Planberedskapen är fortsatt god och vi har nu ett antal planer framtagna och under
framtagande och som är attraktiva för bostadsproduktion. Fokus i framtagandet av nya detaljplaner
är inte bara volym utan även attraktivitet gällande både placering och utformning.
Titel

Mål

Planberedskap för antal bostadsenheter

500

Bedömning

Förbättrad rankingplats varje år enligt Aktuell Hållbarhet

Kommentar: Kommunen har klättrat på rankingen under förra året. Mätningen för 2019 inte utförd
ännu men med tanke på de insatser kommunen gjort bedöms att kommunen även innevarande år
klättrar på rankinglistan.
Titel

Mål

Bedömning

Miljöranking

Stolta invånare

Minst 75 % av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult
Kommentar: Ingen utvärdering genomförs under 2019.
Titel

Mål

Stolta kommuninvånare

75%
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Bedömning

Titel

Mål

Kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och
fokusområden*

90%

Medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska
förutsättningar och aktuella läge*

90%

Kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag*

100%

Medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund*

100%

Medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare*

Bedömning

90%

Kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de
kontaktar kommunens anställda**

100%

Alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och
80% inom 1 dygn**

100%

*Ingen bedömning gjord. Medarbetarenkät genomförs under hösten 2019.
**Ingen bedömning gjord. Servicemätning genomförs i oktober 2019.

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Efter första kvartalet finns ingenting som tyder på att resultatmålen inte kommer att uppfyllas. Det finns
därför i nuläget inget behov av ytterligare aktiviteter eller åtgärder för att resultatmålen ska kunna nås.
Däremot finns fortfarande ett antal mål som kommer att vara svårbedömda framför allt för en del av dem inte
kommer att mätas under året.

2. Ekonomi - Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Totalt visar kommunstyrelsen en helårsprognos på ett underskott på 2 153 tkr. Av underskottet är 2 396 tkr
hänförligt till ännu ej beslutade åtgärder. Detta innebär att, bortsett från effektiviseringsposten, beräknar
kommunstyrelsen att på helåret att visa ett överskott på 243 tkr.
Överskottet under fysisk och teknisk planering kommer sig av att stadsarkitekttjänsten varit vakant samt
andra kortare vakanser inom planverksamheten.
Ett mindre underskott kommer att uppstå på näringslivsfrämjande åtgärder, detta beror på lägre intäkter för
företagargalan än planerat.
Under posten gemensamma verksamheter finns bland annat effektiviseringsposten (-2 396 tkr). Andra poster
som finns här är en ökad hyreskostnad på 523 tkr gällande kommunhuset efter omfördelningen av hyror i
samband med att socialförvaltningens individ- och familjeomsorg flyttade till externa lokaler. Däremot är
städkostnaden för lokalerna sänkt vilket genererar ett överskott på 130 tkr. Ekonomiavdelningen visar ett
positivt resultat på 561 tkr hänförligt till vakanshållning av tjänst detta för att bidra till en budget i balans på
förvaltningen.

Verksamhet
Övrig politisk verksamhet
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
Näringslivsfrämjande åtgärder
Konsument- och energirådgivning
Turistverksamhet
Miljö, hälsa och hållbar utveckling
Allmän kulturverksamhet, övrigt
Flyktingverksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder
Buss-, bil- och spårbunden trafik
Gemensamma kostnader
Effektiviseringspost
Summa

Bokslut 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
DR 1 2019

3 593
272
882
209
948
796
523
-5
795
2 415
36 995
0
47 423

3 555
952
1 301
219
819
936
525
0
1 699
3 060
39 534
-2 396
50 204

3 848
671
1 320
219
819
936
525
0
1 699
3 060
39 260
0
52 357

-293
281
-19
0
0
0
0
0
0
0
274
-2 396
-2 153
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2.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Utöver effektiviseringsposten så går förvaltningen med överskott. Förvaltningen har tidigare presenterat
åtgärder för en budget i balans för kommunstyrelsen. Samtliga förslag, förutom förslaget gällande
Hypergene, har avslagits. Förvaltningen kommer att återkomma med ett konkret förslag om ersättning av
beslutsstödsystemet. Politiken behöver ge förvaltningen vägledning inom vilka områden man kan tänka sig
åtstramningar.

2.3 Investeringar - Prognos

Projektnr
20013

20014

20015

20290

Projektnamn
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Nätverksutrustning Utgift
Netto
Inkomst
Övriga investeringar Utgift
Netto
Inkomst
IT-investeringar, övrigt Utgift
Netto
Digitalisering

Prognos
Budget årsbokslut Avvikelse
2019
2019 DR 1 2019
0
0
0
1 000
1 000
0
1 000
1 000
0
0
0
0
500
500
0
500
500
0
0
0
0
2 025
2 025
0
2 025
2 025
0
0
0
0
1 000
1 000
0
1 000
1 000
0

Investeringsbudgeten beräknas hållas.
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Ack
utfall
0
0
0
0
0
0
0
309
309
0
0
0

Ack.
Ack
Ack Avvikelse
Budget prognos
DR 1
0
0
0
1 000
1 000
0
1 000
1 000
0
0
0
0
500
500
0
500
500
0
0
0
0
2 025
2 025
0
2 025
2 025
0
0
0
0
1 000
1 000
0
1 000
1 000
0

TEKNISK NÄMND
1. Resultatmål - Prognos
Förvaltningen har påbörjat ett förändringsarbete avseende resultatmål enligt antagen styrmodell för
kommunen. Detta innebär att tekniska nämnden kommer att utforma nya resultatmål i dialog med den
tekniska förvaltningen inom ramen för pågående budgetprocess för 2020. Detta innebär att uppföljning av
tidigare angivna resultatmål inte bedöms ändamålsenligt och värdeskapande för pågående verksamhetsår.

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Nya resultatmål är under beredning inom ramen för budgetarbetet 2020–2022.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning – Prognos
Verksamhet
Teknisk nämnd
Teknisk administration
Fysisk och teknisk planering
Näringslivsbefrämjande åtgärder
Gator och vägar
Parker och lekplatser
Räddningstjänst
Kris och beredskap*
Totalt egentlig verksamhet
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Skog- och tätortsnära skog
Totalt affärsverksamhet
Lokalförsörjning
Lokalvård
Teknisk service
Totalt intern service
Kostenheten
Summa

Bokslut Budget Prognos Avvikelse
2018
2019
2019 DR 1 2019
0
4 127
-462
27
15 552
1 782
18 427
34
39 487
0
0
-56
-56
-774
-1 000
62
-1 712
35 283
73 002

850
4 008
1 019
680
13 340
1 460
18 629
-126
39 860
0
100
410
510
427
0
275
702
33 626
74 698

850
4 008
1 019
680
13 340
1 460
18 629
-126
39 860
0
100
410
510
427
0
275
702
35 665
76 737

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 039
-2 039

*/ Verksamhetsområdet Kris- & Beredskap delfinansieras genom statliga bidrag enligt överenskommelse
mellan Länsstyrelser och MSB.
Tekniska förvaltningen redovisar ett underskott om 2 039 tkr efter mars månad. Underskottet kan härledas
till kommunens kostverksamhet och tidigare redovisad obalans mellan uppdrag och budget. Förslag på
åtgärder enligt nedan.
Kris och säkerhets verksamhet: Enligt reglementet har uppdraget tillförts ansvar så som Rådet för
brottsförebyggande arbete, Arbetet mot våldsbejakande extremism, Folkhälsa samt Försäkringsfrågor. Dock
har ekonomiska förutsättningar för 2019 inte tilldelats för arbete inom dessa områden. Budgetförutsättningar
kommer att äskas från och med 2020.
Fastighetsverksamheten: I väntan på kommunstyrelsens beslut avseende inriktning och verksamhet för Per
Hörbergården i Virestad belastas fastighetsavdelningen med hyreskostnader för lokalerna med ca 100 kkr per
månad. Underskottet belastar fastighetsavdelningens driftbudget.
Renhållningsverksamheten: Under 2019 kommer ett utredningsarbete att genomföras i syfte att klarlägga
hur kommunerna och Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) kan hantera kostnader deponier,
sluttäckning och lakvattenanläggningarna. Detta kan innebära att kostnader för viss renhållningsrelaterad
verksamhet belastar skattekollektivet och måste finnas med i budgetunderlaget för 2020.
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2.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Kostverksamheten redovisar fortsatt ett underskott. Underskottet är i huvudsak kopplat till två verksamhets
områden:
 Elmeskolan kök har medfört behov av rekrytering av personal dock har budget för ökade
personalkostnader inte tillförts förvaltningen. Underskott har redovisats för verksamhetsåret 2017 och
2018 med ett äskande om 2,5 milj. kr/år för att uppdraget skall hamna i balans. Åtgärd om inte
ekonomiska medel tillförs bör förvaltningen erhåller ett utredningsuppdrag om verksamhetsförändring
med förslag på kök som kan samordnas och avvecklas i syfte att nå budget i balans.
 Matabonnemangen inom särkiltboende är underfinansierat med anledning av att avgiften inte höjts sedan
2014. Detta medför ett underskott på ca 1,8 miljoner per/år som subventioneras med skattemedel.
Underskottet föreslås hanteras genom justering av avgiften för matabonnemang från och med första juli
2019 enligt särskild tjänsteskrivelse. Dock förutsätter detta att beslut tas i fullmäktige senast i maj 2019.

2.2 Investeringar - Prognos
Analys och kommentar
Investeringsprognosen för 2019 inklusive beslut om tilläggsbudget 2018. Konsekvensen av att beslut om
tilläggsbudget inte sker för än vid kommunfullmäktige i april är att detta skapar osäkerhet om vilka ramar
som gäller för investeringsprojekten. Vidare innebär detta att vissa projekt får avvakta till
budgetförutsättningar är beslutade.
Slutredovisning av investeringsprojekt redovisas som bilagor till denna rapport. Följande projekt
slutredovisas: Elmeskolan, Nya Haganäshallen, Överföringsledning Älmhult – Delaryd, Intagstation
Delaryd, VA Hallaryd, Torvströvägen, Vattengatan och Centrum (Esplanaden).
Vidare kommer tre pågående projekt redovisas till styrgrupp ur tekniska nämnden den 2 maj i syfte att ge en
lägesbeskrivning avseende projektens framdrivning, avvikelser och kostandsprognos samt beredning av
beslut om eventuella åtgärder. Projekten som ska redovisas är: Markentreprenad paradiset, Vattenverket och
Simhallen.

Projekt och nummer
14500 Va-sanering samtliga
områden
15400 -

Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Slamhantering
Netto
15500 Inkomst
Nytt
Utgift
styrsystem/fiberanslutning
Netto
15520 Inkomst
Utgift
Skyddsområden vattentäkter Netto
15560 Inkomst
Utgift
Uppdatering pumpstationer Netto
15571 Inkomst
Utgift
Pumpstation Paradiset
Netto
15600 Inkomst
Maskinutrustning mm ARV, Utgift
VV
Netto
15630 - Inkomst
Utgift
VA Boastad överf ledning
Netto
15790 Inkomst
15850 Inkomst
Om- tillbyggnad vattenverk Utgift
Älmhult
Netto
Summa VA

Budget
2019

0
8 000
8 000
0
2 000
2 000
0
1 000
1 000
0
500
500
0
2 000
2 000
0
1 000
1 000
0
2 500
2 500
0
5 000
5 000
0
0
114 000
114 000
136 000

Prognos
årsbokslut Avvikelse
2019 DR1 2019

0
10 000
10 000
0
9 000
9 000
0
1 000
1 000
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
2 500
2 500
0
1 000
1 000
0
0
138 359
138 359
163 859

0
2000
2000
0
7000
7000
0
0
0
0
-500
-500
0
0
0
0
-1000
-1000
0
0
0
0
-4000
-4000
0
0
24359
24359
27 859
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Avvikelse ack
budget/ack
Ack utfall Ack budget Ack prognos
utfall

0
5 245
5 245
0
2 468
2 468
0
1 477
1 477
0
0
0
0
54
54
0
14
14
0
284
284
0
0
0
0
0
39 015
39 015
48 557

0
16 000
16 000
0
15 000
15 000
0
2 500
2 500
0
500
500
0
2 000
2 000
0
1 000
1 000
0
2 500
2 500
0
5 000
5 000
0
0
166 000
166 000
210 500

0
16 000
16 000
0
15 000
15 000
0
2 500
2 500
0
500
500
0
2 000
2 000
0
1 000
1 000
0
2 500
2 500
0
5 000
5 000
0
0
180 000
180 000
224 500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 000
14 000
14 000

Projekt och nummer
10341 -

Inkomst
Utgift
Stationsplan, centrum, Stortorget
Netto
10370 Inkomst
Utgift
Trafiksäkerh, fys hinder
Netto
10462 Inkomst
Utgift
Ö Esplanaden träd o belysning
Netto
10550 Inkomst
Utgift
Torvströvägen
Netto
12620 Inkomst
Utgift
Renovering bro vid Gemla Netto
10830 Inkomst
Utgift
Förlängn N Ringvägen
Netto
14100 Inkomst
Utgift
GC-vägar samtl områden Netto
14101 Inkomst
Utgift
Cykelbana Ryfors-Delary Netto
14200 Inkomst
Utgift
Asfaltprogram toppbeläggn Netto
14620 Inkomst
Utgift
Gatuåtgärder, byte vägmärken
Netto
14622 Inkomst
Utgift
Byte dagvattenpumpstationerNetto
14630 Inkomst
Utgift
Hundrastgård
Netto
14660 Inkomst
Utgift
Lekplatser förnyelse
Netto
14663 Inkomst
Utgift
Lekplats Hagabo
Netto
14740 Inkomst
Utgift
Hagabo Vattenrike
Netto
14800 Inkomst
Utgift
Gatuutrustning
Netto
14930 Inkomst
Utgift
Industristamspår
Netto
18300 Inkomst
Utgift
Fordon och maskiner
Netto
Summa gator, gc-vägar, lekplatser

Budget
2019

0
6 000
6 000
0
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
10 000
10 000
0
500
500
0
750
750
0
9 000
9 000
0
1 000
1 000
0
2 000
2 000
0
125
125
0
400
400
0
800
800
0
0
0
0
1 000
1 000
0
300
300
0
2 000
2 000
37 375

Prognos
årsbokslut Avvikelse
2019 DR1 2019

0
0
0
0
1 500
1 500
0
3 000
3 000
0
0
0
0
2 000
2 000
0
5 000
5 000
0
1 500
1 500
0
750
750
0
9 000
9 000
0
1 000
1 000
0
1 500
1 500
0
125
125
0
400
400
0
800
800
0
2 000
2 000
0
1 000
1 000
0
300
300
0
2 000
2 000
31 875

0
-6 000
-6 000
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
-5 000
-5 000
0
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 500
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Avvikelse ack
budget/ack
Ack utfall Ack budget Ack prognos
utfall

0
0
0
246
246
-130
0
-130
0
13 166
13 166
0
0
0
0
264
264
0
30
30
0
0
0
0
35
35
0
51
51
0
8
8
0
2
2
0
26
26
0
0
0
-395
0
-395
-395
16
-379
0
0
0
0
0
0
12 924

6 000
6 000
0
2 500
2 500
-130
3 000
2 870
0
14 000
14 000
0
2 000
2 000
0
12 000
12 000
0
1 500
1 500
0
750
750
0
9 000
9 000
0
1 000
1 000
0
2 000
2 000
0
125
125
0
400
400
0
800
800
-395
2 000
1 605
-395
1 000
605
0
300
300
0
2 000
2 000
59 455

6 000
6 000
0
2 500
2 500
-130
3 000
2 870
0
14 000
14 000
0
2 000
2 000
0
12 000
12 000
0
1 500
1 500
0
750
750
0
9 000
9 000
0
1 000
1 000
0
2 000
2 000
0
125
125
0
400
400
0
800
800
-395
2 000
1 605
-395
1 000
605
0
300
300
0
2 000
2 000
59 455

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Projekt och nummer
17020 -

Inkomst
Utgift
Linnéskolan anpassning
Netto
17060 Inkomst
Utgift
Tillbyggnad Bokhultet fsk Diö Netto
17150 Inkomst
Utgift
Kommunhuset anpassning
Netto
17230 Inkomst
Utgift
Renovering Bäckgatan
Netto
17240 Inkomst
Utgift
Entrétorg kommunhuset
Netto
17262 Inkomst
Utgift
Stationshuset Älmhult
Netto
17290 Inkomst
Utgift
Brandstation Liatorp
Netto
17320 Inkomst
Utgift
Fastighetsmiljöer
Netto
17350 Inkomst
Utgift
Simhall Haganäs
Netto
17400 Inkomst
Utgift
Förädlingsprojekt
Netto
17471 Inkomst
Utgift
IT-nät äldreboende
Netto
17472 Inkomst
Utgift
Kamera, larm, låssystem
Netto
17474 Inkomst
Utgift
Passagesystem Haganäs
Netto
17480 Inkomst
Utgift
Stinsahuset
Netto
17860 Inkomst
Utgift
Bygghall/tält Haganäs
Netto
17910 Inkomst
Utgift
Klöxhult kök renovering
Netto
17920 Inkomst
Utgift
Ombyggnad avdelningskök Netto
20410 Inkomst
Utgift
Kosten inventarier
Netto
Summa fastighet

Budget
2019

0
3 500
3 500
0
0
0
0
1 000
1 000
0
500
500
0
700
700
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
26 700
26 700
0
18 790
18 790
0
750
750
0
2 000
2 000
0
1 500
1 500
0
2 000
2 000
0
3 600
3 600
0
0
0
0
1 500
1 500
0
500
500
65 040

Prognos
årsbokslut Avvikelse
2019 DR1 2019

0
3 500
3 500
0
2 773
2 773
0
700
700
0
500
500
0
0
0
0
6 865
6 865
0
5 200
5 200
0
2 000
2 000
0
69 153
69 153
0
20 000
20 000
0
500
500
0
2 000
2 000
0
1 500
1 500
0
2 000
2 000
0
3 600
3 600
0
10 500
10 500
0
4 100
4 100
0
1 200
1 200
136 091

Avvikelse ack
budget/ack
Ack utfall Ack budget Ack prognos
utfall

0
0
0
0
2773
2773
0
-300
-300
0
0
0
0
-700
-700
0
6865
6865
0
5200
5200
0
0
0
0
42 453
42 453
0
1 210
1 210
0
-250
-250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 500
10 500
0
2 600
2 600
0
700
700
71 051
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0
211
211
0
1 527
1 527
0
70
70
0
400
400
0
0
0
3 135
3 135
0
6 354
6 354
0
2 514
2 514
0
7 041
7 041
0
18 859
18 859
0
159
159
0
80
80
0
37
37
-188
1 977
1 789
-188
339
151
0
741
741
0
1 454
1 454
0
488
488
45 010

0
3 500
3 500
0
4 300
4 300
0
1 000
1 000
0
1 000
1 000
0
700
700
0
10 000
10 000
0
6 500
6 500
0
3 500
3 500
0
70 000
70 000
0
25 790
25 790
0
1 650
1 650
0
2 000
2 000
0
1 500
1 500
-188
2 500
2 312
-188
3 600
3 412
0
11 500
11 500
0
6 000
6 000
0
1 200
1 200
155 864

0
3 500
3 500
0
4 300
4 300
0
1 000
1 000
0
1 000
1 000
0
700
700
0
10 000
10 000
0
6 500
6 500
0
3 500
3 500
0
70 000
70 000
0
25 790
25 790
0
1 650
1 650
0
2 000
2 000
0
1 500
1 500
-188
2 500
2 312
-188
3 600
3 412
0
11 500
11 500
0
6 000
6 000
0
1 200
1 200
155 864

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Projekt och nummer
20500 Räddningsutrustning
20510 Fordon FIP/IVPA/Ledning
20511 Bas-bil 4 2676010 ny
20542 Andningsluftkompressor
20551Kommunikation och ledning
Summa räddningstjänsten

Budget
2019

Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto

Summa totalt

Prognos
årsbokslut Avvikelse
2019 DR1 2019

0
300
300
0
0
0
0
4 200
4 200
0
400
400
0
100
100
5 000

0
931
931
0
500
500
0
4 200
4 200
0
400
400
0
900
900
6 931

244 415

338 756

Avvikelse ack
budget/ack
Ack utfall Ack budget Ack prognos
utfall

0
631
631
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
800
800
1 931

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
931
931
0
500
500
0
4 200
4 200
0
400
400
0
900
900
6 931

0
931
931
0
500
500
0
4 200
4 200
0
400
400
0
900
900
6 931

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95 341 106 491 432 750 446 750

14 000

2.3 Exploateringar - Prognos

Projekt och nummer
11501 -

Inkomst
Utgift
V Bökhult etapp 1
Netto
11502 Inkomst
Utgift
V Bökhult etapp 2
Netto
11503 Inkomst
Utgift
Paradiset 3 och skola
Netto
10110 Inkomst
Utgift
Norregårds fsk Vita Korset Netto
10111 Inkomst
Utgift
Stinsen 2 Busstorget
Netto
10115 Inkomst
Utgift
Diö Kattesjön etapp 2
Netto
14760 Inkomst
Utgift
Hagabo bostadsområde
Netto
10106 Inkomst
Utgift
Handelsområde väg 120
Netto
10107 Inkomst
Utgift
Pumpen 1
Netto
10344 Inkomst
Utgift
Gunnar Gröpe 2 o 4
Netto
10345 Inkomst
Utgift
Hagahem
Netto
19650 Inkomst
Utgift
Hvita Korset
Netto
Inkomst
Utgift
Övriga MEX-projekt
Netto
SUMMA EXPLOATERING

Budget
2019

0
0
0
0
3 220
3 220
0
3 128
3 128
0
530
530
0
2 231
2 231
0
1 935
1 935
0
0
0
0
4 425
4 425
0
120
120
0
0
0
0
500
500
0
5 275
5 275
0
6 136
6 136
27 500

Prognos
årsbokslut Avvikelse
2019 DR1 2019

0
1 000
1 000
0
10 600
10 600
0
12 776
12 776
0
530
530
0
1 900
1 900
0
0
0
0
2 965
2 965
0
500
500
0
120
120
0
5 578
5 578
0
500
500
0
5 275
5 275
0
1 200
1 200
42 944

0
1 000
1 000
0
7 380
7 380
0
9 648
9 648
0
0
0
0
-331
-331
0
-1 935
-1 935
0
2 965
2 965
0
-3 925
-3 925
0
0
0
0
5 578
5 578
0
0
0
0
0
0
0
-4 936
-4 936
15 444
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Avvikelse ack
budget/ack
Ack utfall Ack budget Ack prognos
utfall

-19 315
22 000
2 685
0
7 500
7 500
0
13 547
13 547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 268
2 268
0
500
500
0
0
0
0
3 422
3 422
0
0
0
0
5 124
5 124
0
0
0
35 046

-23 220
20 970
-2 250
-18 274
17 574
-700
-23 936
20 000
-3 936
-350
530
180
-6 617
4 841
-1 776
0
1 935
1 935
0
3 890
3 890
-25 000
23 675
-1 325
-2 117
1 466
-651
0
9 000
9 000
0
500
500
-8 120
8 025
-95
0
6 136
6 136
10 908

-23 220
22 000
-1 220
-18 274
17 574
-700
-23 936
20 000
-3 936
-350
530
180
-6 617
4 841
-1 776
0
1 935
1 935
0
3 890
3 890
-25 000
23 675
-1 325
-2 117
1 466
-651
0
9 000
9 000
0
500
500
-8 120
8 025
-95
0
6 136
6 136
11 938

0
1 030
1 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 030

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
1. Resultatmål - Prognos
-

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos

Verksamhet
Överförmyndarnämnden
Summa

Bokslut
2018
1 471
1 471

Budget Prognos Avvikelse
2019
2019 DR 1 2019
1 440
1 440
0
1 440
1 440
0

En gemensam överförmyndarnämnd har bildats för Älmhult, Ljungby och Markaryds kommun från och med
2019.

2.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
-

2.3 Investeringar - Prognos
-

21

329

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
1. Resultatmål – Prognos
Gott bemötande
Titel

Mål

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen

100%

Kommentar: Ingen enkätuppföljning under året
Tydlig information
Titel

Mål

MoB Tydlig information

98%

Kommentar:Ingen enkätuppföljning under året
Snabb ärendehantering
Titel

Mål

MoB Snabb handläggning

100%

Kommentar: Ingen enkätuppföljning under året

Alla målen bedöms uppfyllas under året.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning – Prognos

Verksamhet
Nämnd och styrelseverksamhet
Byggande
Mätning och kartor
Administration
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedel
Bostadsanpassning
Summa

Bokslut 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
DR 1 2019

105
-771
1 043
1 857
809
536
1 700
5 279

202
-977
1 862
4 282
1 484
213
2 129
9 195

202
-977
1 862
3 953
1 484
213
2 129
8 866

0
0
0
329
0
0
0
329

På verksamhet administration bokfördes 2018 intäkter motsvarande 2 500 tkr för byggbonus.
Därav det goda resultatet 2018.

Det finns för tillfället inget som ser ut att göra att miljö- och byggnämnden inte kan hålla budget under 2019.
Personalkostnaderna är i fas med budget och kostnaderna för bostadsanpassning är hittills låga. Avvikelsen
på administrationen beror på en vakant administratörstjänst under cirka en månad samt att
förvaltningschefstjänsten inte är tillsatt. Hur många vakanta månader det kommer att bli återstår att se.

2.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
-
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2.3 Investeringar – Prognos

Projektnr

Projektnamn
Inkomst

28081

28082

28083

28084

28085

28086

28087

Miljö- och byggreda Utgift

Netto
Inkomst
Totalstation
Utgift
Netto
Inkomst
Digital
bygglovshantering Utgift
Netto
Inkomst
Primärkarta flygfoto Utgift
Netto
Inkomst
GPS-utrustning
Utgift
Netto
Inkomst
Mätutrustning
Utgift
Netto
Inkomst
Övrigt
Utgift
Netto

Prognos
Budget årsbokslut Avvikelse
2019
2019 DR 1 2019
0
0
0
300
300
0
300
300
0
0
0
0
0
-451
-451
0
-451
451
0
0
0
260
260
0
260
260
0
0
0
0
200
0
200
200
0
200
0
0
0
150
0
150
150
0
150
0
0
0
50
50
0
50
50
0
0
0
0
100
49
51
100
49
51

Ack
utfall
0
0
0
0
451
451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ack.
Ack
Ack Avvikelse
Budget prognos
DR 1
0
0
0
300
300
0
300
300
0
0
0
0
0
-451
451
0
-451
451
0
0
0
260
260
0
260
260
0
0
0
0
200
0
200
200
0
200
0
0
0
150
0
150
150
0
150
0
0
0
50
50
0
50
50
0
0
0
0
100
49
51
100
49
51

För projektet totalstation har miljö- och byggnämnden begärt en om budgetering på 250 tkr. GPS-utrustning
är en del av projektet varav denna budget kommer att användas till totalstationen. Merkostnaden på 51 tkr
täckt av projektet övrig. Alla planerade projekt kommer att genomföras under året förutom primärkart
flygfoto, detta projekt behöver flyttas till vinter/vår 2020.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
1. Resultatmål – Prognos
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2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos

Verksamhet
Politisk verksamhet
Gemensamma kostnader
Allmän kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Simhall
Ungdomsverksamhet
Bibliotek
Kulturskola
Summa

Bokslut Budget Prognos Avvikelse
2018
2019
2019 DR 1 2019
160
178
178
0
435
675
630
45
2 664
2 847
2 648
199
13 561
13 980
14 074
-94
2 920
3 312
3 312
0
2 480
3 380
3 380
0
8 208
8 262
8 411
-149
3 009
3 198
3 199
-1
33 437
35 832
35 832
0

Totalt ser ekonomin under året ut att gå ihop. Prognosen visar ett underskott inom fritidsverksamheten och
biblioteket på totalt 244 tkr. Detta beror på högre hyror och städkostnader än aviserat. Dessutom ser
biblioteket problem med att klara en procents minskning av budgetramen vilket beslutades av nämnden att
samtliga verksamheter skulle göra under 2019. För bibliotekets del rör det sig om 80 tkr.
Överskott förväntas uppstå på kulturverksamheten kopplat till vakant tjänst. För att få ekonomin att gå ihop
så har det i prognosen tagits 45 tkr från bufferten.
Ekonomin på fritidsgården och kulturskolan ser bra ut. Fritidsgården har i början av året kunna hålla ner
antalet arbetade timmar från timvikarier eftersom man kunnat använda en av de nyanställda fältsekreterarna.
I början av april blev det klart att Älmhults kommun fått 509 tkr för sommarlovsaktiviteter! Dessa kommer
att användas till sommarlovsaktiviteter för unga mellan 6-15 år av fritidsgården, biblioteket,
fritidsavdelningen i samarbete med föreningar och nytt från i år även av kulturstrategen.

2.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
-

2.3 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr

Projektnamn
Inkomst

24001

24002

Anpassning lokaler
Utgift
Blohmé

Netto
Inkomst
Överflytt till Folkets
Utgift
hus
Netto

Prognos
Budget årsbokslut Avvikelse
2019
2019 DR 1 2019
0
0
0
150
150
0
150
150
0
0
0
0
500
500
0
500
500
0

De två budgeterade projekten beräknas att användas under året.
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Ack
utfall
0
0
0
0
0
0

Ack.
Ack
Ack Avvikelse
Budget prognos
DR 1
0
0
0
150
150
0
150
150
0
0
0
0
500
500
0
500
500
0

UTBILDNINGSNÄMND
1. Resultatmål – uppföljning
Under 2019 kommer det systematiska kvalitetsarbetet att stärkas med inriktningen att utvecklas som en
lärande organisation. Arbetet utvecklas genom kollegialt lärande inom och mellan yrkesgrupper och på olika
nivåer.
Samverkan för bästa skola går in i år 2 under 2019. Nulägesanalysen är under färdigställande och insatser
planeras tillsammans med Skolverket för kommande två läsår. Tre skolor samt huvudmannagrupp deltar i
projektet men övriga skolor kommer att få ta del av liknande arbetssätt från och med våren 2019.

Barns lärande och utveckling i förskola
Titel
Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur förskolan arbetar med
barnets lärande och utveckling.

Mål
85%

Bedömning

Kommentar:
Målet för förskolan, att 85 % av vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med barnets lärande
och utveckling, förväntas nås. Mätning sker genom trivselenkät under våren.
Förskolan har arbetat aktivt med bland annat normkritiskt förhållningssätt, digitala lärverktyg och, källkritik
för att utveckla barnens lärande. På föräldramöten inom förskolan kommuniceras utbildningens syfte och
mål. Förskolans styrdokument vägleder personalen med mål och riktlinjer som förklaras för
vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ges inblick i förskolans aktiviteter för lärande och utveckling via så
kallade dokumentationsväggar och sociala medier. Prioriterade utvecklingsområden är normkritiskt
förhållningssätt, digitalisering samt inflytande och delaktighet.
Från och med den 1 juli 2019 får förskolan en ny läroplan. Implementeringsarbetet är redan i gång och
kommer att fortsätta under kommande år.

Barns lärande och utveckling i fritidshem
Titel
Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur fritidshemmet arbetar
med barnets lärande och utveckling.

Mål
85%

Bedömning

Kommentar:
Vårdnadshavarnas syn på barnets lärande och utveckling mäts i trivselenkät som genomförs under april-maj.
En stor utmaning är att öka svarsfrekvensen.
Fritidshemmen har sedan hösten 2018, efter Skolinspektionens tillsyn, fokuserat mer på uppdraget lärande
och utveckling. Det har skett bland annat genom att säkerställa att aktiviteter sker utifrån läroplanens mål och
informera vårdnadshavare om verksamheten. Arbetet förväntas påverka att andelen vårdnadshavare som är
nöjda ökar, men målet på 85 % är väldigt högt att gå till från tidigare års resultat. Därför förväntas inte målet
nås fullt ut under 2019. Fokus på fritidshemmen kommer att fortsätta genom uppföljning på rektorsträffar
och verksamhetsbesök. Prioriterade utvecklingsområden är inflytande och delaktighet, synliggöra fritidshem
och förskoleklass i kvalitetsarbetet och likvärdighet/kön. Fördjupad analys kommer att ske av förutsättningar
för fritidshemmen, som till exempel andelen utbildad och legitimerad personal. Utgångsläge ska vara
aktiviteter för förbättrad verksamhet.

Meritvärde årskurs 9
Titel
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9

Mål
227

Bedömning

Kommentar:
Utifrån betyg höstterminen 2018 finns det risk för att ett genomsnittligt meritvärde på 227 poäng inte nås,
vilket är ett högt mål jämfört med tidigare års resultat. På skolan sker ett aktivt arbete för att höja kvaliteten i
undervisningen samt arbeta främjande och förebyggande. Specialpedagogisk kompetens finns knutet till
varje arbetslag, språkutvecklande arbetssätt pågår och det lokala elevhälsoteamet samarbetar kontinuerligt
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med Centrala Barn- och Elevhälsan. Samarbetet syftar till mer främjande och förebyggande arbete och att
adekvata åtgärder sätts in på ett tidigt stadium. För 2019 är arbete med att skapa en kunskapskultur och
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet prioriterat.

Uppnått kunskapskraven i årskurs 6
Titel
Andel i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Mål
80%

Bedömning

Kommentar:
Utifrån betyg höstterminen 2018 finns det risk för att målet om andel elever som nått kunskapskraven i alla
ämnen i årskurs 6 inte kommer att nås. Cirka 67 % uppnådde kraven, men för att placera sig bland de 25 %
bästa kommunerna förväntas resultatet behöva stiga till cirka 80 %. Centrala Barn- och Elevhälsans
inriktning är att arbeta ytterligare mer främjande och förebyggande. Det sker till exempel genom att
regelbundet träffa skolornas lokala elevhälsoteam. Det har gjort det möjligt att komma in på tidigt stadium
för att ge råd och handledning samt sprida goda exempel. För att öka måluppfyllelsen på sikt bedöms fler
tidiga insatser vara nödvändiga. Ett prioriterat område under 2019 är att identifiera tidiga insatser och ta fram
en övergripande plan för hur dessa insatser ska organiseras. Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
är också prioriterat.

Gymnasieelever med examen inom fyra år
Titel
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, inkl IM, kommunala skolor

Mål
75%

Bedömning

Kommentar:
Under 2018 sjönk andel elever med examen inom fyra år till 68 %, från att tidigare år legat på en nivå mellan
74 % och 79 %. Stora skillnader finns mellan könen. Under 2018 sjönk andelen pojkar på
högskoleförberedande program med examen avsevärt. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår på skolan efter
Skolinspektionens tillsyn. Stort fokus är på examensmål och anpassningar. Detta bör göra att kvaliteten i
undervisningen ökar. Andelen med examen inom fyra år förväntas dock inte öka eftersom det är fler elever
som gått ett eller två år på introduktionsprogram innan nationellt program.
Prioriterade områden för 2019 är att utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och arbete med att skapa
en kunskapskultur i skolan.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftredovisning - Prognos

Verksamhet
Nämnd och styrelseverksamhet
Ledning
Förskola
Öppen förskola (Familjecentral)
Fritidshem
Grundskola
Särgrundskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundskola vuxenutbildning
Övergripande vux
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare
Summa

Bokslut 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
DR 1 2019

955
7 474
95 051
1 283
18 097
174 230
9 212
66 818
2 488
1 970
5 328
970
329
554
-2 065
382 694

1 365
8 588
107 141
1 370
23 089
194 353
9 925
70 620
2 275
1 980
5 187
1 047
1 178
814
0
428 932

1 394
7 548
110 537
1 370
23 520
221 800
10 461
78 688
2 895
1 846
6 804
1 367
1 073
1 288
222
470 813

-29
1 040
-3 396
0
-431
-27 447
-536
-8 068
-620
134
-1 617
-320
105
-474
-222
-41 881

27

335

Utbildningsnämnden prognostiserar efter mars ett resultat om 470,8 mkr jämfört med budgeterade 428,3 mkr
vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 41,9 mkr. Den negativa budgetavvikelsen kan hänföras till
volymökningar, ökade personalkostnader och lägre intäkter, främst i form av minskade bidrag från
migrationsverket och statsbidrag.
Kostnadsökningen mellan bokslut 2018 och budget 2019 i tabellen ovan beror på att den gamla
resursfördelningsmodellen hanterade volymkompensation (22,9 mkr) och driftsbidrag (15,2 mkr) från
Kommunstyrelsen som en intäkt istället för som anslag vilket inte ger rättvisande bild och därför är åtgärdat
år 2019.
Älmhults kommun har ett mål om 1 % befolkningsökningen som 2018 blev 2,4 %. Detta påverkar den
volymökning som utbildningsnämnden haft och som det ser ut fortfarande kommer ha. Utifrån den
befolkningsprognos som ligger till grund för budget 2019 så fanns det i ålderskategorin 1–18 år redan fler
faktiskt folkbokförda när årets påbörjades än det ligger i budget. Efter avläsningen 21 mars så är det 4 152
folkbokförda medan det i befolkningsprognosen visar att det 31 december 2019 ska finnas 4 160
folkbokförda i Älmhults kommun i detta åldersspann. Tittar man uppdelat i ålderskategorierna visar det att
förskolan ligger under befolkningsprognosen medan både grundskolan och gymnasiet ligger över. Då det är
svårt att pricka helt rätt i ålderskategorierna så finns här en viss felmarginal, men tittar man på helheten så är
det fler folkbokförda än budget och det är framförallt grundskolan som sticker ut.
De ökade personalkostnaderna beror bland annat på nyanställningarna utifrån volymökningarna inför
höstterminen 2018 (20 mkr) som nu ger helårseffekt, men även nyanställningarna inför hösten 2019 för detta
årets volymökningar. Detta innebär att det finns en eftersläpning i personalkostnaderna eftersom de
utökningar som görs i samband med att nya klasser skapas inte får full genomslagskraft förrän året efter. Det
innebär att det oavsett om inga nyanställningar görs året efter så kommer kostnadsmassan öka jämfört med
innevarande år och medel behöver tillföras.
Eftersom merparten av kommunens grundskolor är fulla idag så har Elmeskolan i höst fått dela ytterligare
klasser vilket innebär att det för tillfället är några klasser med ett lägre antal elever än vad det egentligt skulle
kunna vara. Kortsiktigt är detta inte kostnadseffektivt, men delningen medför att den volymökningen som
prognostiserats under 2020 bedöms kunna hanteras i befintliga klasser utan ytterligare utökningar utifrån hur
det ser ut nu.
Det har också skett volymökningar utifrån antal elever som går i fristående grundskolor i kommunen. Detta
innebär att kostnaderna för utbetalning av elevpeng beräknas bli högre än budgeterat.
De lägre intäkter beror på minskade statsbidrag (drygt 3 mkr) men framförallt lägre ersättning från
migrationsverket (drygt 12 mkr). Prognosen för bidragen från Migrationsverket är gjord med stor försiktighet
då utbetalningarna sjunkit den senaste tiden. Att ha med sig är dock att till skillnad från riktade statsbidrag
från till exempel skolverket så finns kostnader kvar för denna grupp då integrationen till det svenska
samhället många gånger tar mer än 24 månader som bidraget från migrationsverket betalas ut under. På
gymnasiet är detta extra tydligt då antalet överåriga är betydligt högre nu efter flyktingströmmen 2016/2017
än tidigare år. Detta beror på att många nyanlända får gå både två och tre år extra utöver de ordinarie
gymnasieprogrammen beroende på hur många år de behöver gå förberedande utbildning för att kunna läsa
gymnasieprogram.

2.2 Åtgärder vid befarade avvikelser
Åtgärdsplan är under framtagning dock har åtgärder i form av extra vakansprövning vid rekrytering och
återhållsamhet vid inköp redan införts i avvaktan på ytterligare beslut om åtgärder.
På grund av volymökningarna föreslår utbildningsförvaltningen också att nämnden ska göra anspråk på den
volymkompensation som finns reserverad centralt hos kommunstyrelsen som en del i att nå en budget i
balans.

28

336

2.3 Investeringar - Prognos

Projektnr
26000

26001

26111

26411

26421

26431

26511

26521

Prognos
Budget årsbokslut
2019
2019

Projektnamn
Investeringar UTB

Inventarier grsk/fth

0
4 829

0
3 402

0
1 427

0
0

0
4 829

0
3 402

0
1 427

Netto

4 829

3 402

1 427

0

4 829

3 402

1 427

0
400

0
840

0
-440

0
0

0
400

0
3 350

0
-2 950

Netto

400

840

-440

0

400

3 350

-2 950

Inkomst
Utgift

0
500

0
500

0
0

0
70

0
500

0
500

0
0

Netto

500

500

0

70

500

500

0

Inkomst
Utgift

0
1 001

0
1 001

0
0

0
74

0
1 001

0
1 001

0
0

Netto

1 001

1 001

0

74

1 001

1 001

0

0
196

0
196

0
0

0
8

0
196

0
196

0
0

Netto

196

196

0

8

196

196

0

Inkomst
Utgift

0
714

0
714

0
0

0
31

0
714

0
714

0
0

Netto

714

714

0

31

714

714

0

Inkomst
Utgift

0
960

0
960

0
0

0
0

0
960

0
960

0
0

Netto

960

960

0

0

960

960

0

0
50

0
50

0
0

0
0

0
50

0
50

0
0

Inkomst
IT-utrustningar grsk/fth Utgift
Akustikanpassning
grsk/fth
Inventarier gy/vux

Inkomst
IT-utrustningar gy/vux Utgift

Netto
Totalt utbildningsnämnden

Ack.
Avvikelse
DR 1

Inkomst
Utgift

Inkomst
Verksamhetssystem Utgift

Inventarier fsk

Avvikelse
DR 1 2019 Ack utfall Ack Budget Ack prognos

50

50

0

0

50

50

0

Inkomst
Utgift

0
8 650

0
7 663

0
987

0
183

0
8 650

0
10 173

0
-1 523

Netto

8 650

7 663

987

183

8 650

10 173

-1 523

Utbildningsnämnden prognostiserar 7,7 mkr jämfört med budgeterade 8,7 mkr. I prognosen finns en viss
osäkerhet utifrån att vissa planerade investeringar enligt den nya ekonomistyrningsprocessen borde hanteras
av tekniska. Tills frågan är utredd finns medlen för dessa investeringar reserverade i prognosen och möjliga
att överföra till tekniska nämnden om det skulle bli aktuellt.
Den investering som efter mars prognostiseras att inte hålla beslutad budget är nytt verksamhetssystem.
Beslutad budget är 0,4 mkr medan prognosen nu är 3,4 mkr totalt för hela projektet. Projektet beräknas
slutföras under våren 2021. En viss osäkerhet finns fortfarande i prognosen då avtalet inte är påskrivit med
leverantören ännu. Separat avvikelserapportering kommer göras till kommunstyrelsen.
Eftersom utbildningsnämnden 2018 drog över sin investeringsbudget med drygt 1,0 mkr föreslog nämnden i
samband med bokslut 2018 att täcka underskottet med investeringsmedel för 2019. Då ärendet inte är
beslutat i Kommunfullmäktige än så har detta ännu inte reglerats men förutsetts hanteras med den positiva
budgetavvikelsen om 1,0 mkr.
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SOCIALNÄMND
1. Resultatmål - Prognos
Socialnämnden har beslutat om 6 resultatmål kopplade till fem av kommunfullmäktiges inriktningsmål för
2019. Förvaltningen gör bedömningen att samtliga mål kommer att uppfyllas under året.
Inriktningsmål beslutat av kommunfullmäktige, grunduppdrag
Socialnämndens verksamhet ska präglas av respekt, värdighet och trygghet
Resultatmål: 90 % av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygghet i kontakten.
Bedömning: Resultatmålet bedöms uppfyllas under året.
Inriktningsmål beslutat av kommunfullmäktige, utveckling - KAN
Genom att snabbt kunna erbjuda lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar
tryggheten bland förvaltningens målgrupper.
Resultatmål: Alla personer som söker kontakt med socialförvaltningen får kontakt senast nästkommande
vardag.
Bedömning: Resultatmålet bedöms uppfyllas under året.
Resultatmål: Alla brukare som har behov av stöd/insats har en namngiven kontakt och vet när uppföljning
av stödet/insatsen ska göras.
Bedömning: Resultatmålet bedöms uppfyllas under året.
Inriktningsmål beslutat av kommunfullmäktige, utveckling - VILL
Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet
Resultatmål: 90 % av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygghet i kontakten.
Inriktningsmål beslutat av kommunfullmäktige, utveckling - VILL
Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög
tillgänglighet.
Resultatmål: Medborgaren upplever att det är enkelt att få kontakt med rätt funktion.
Bedömning: Resultatmålet bedöms uppfyllas under året.
Inriktningsmål beslutat av kommunfullmäktige, utveckling - VET
På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. ”Story
telling” är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.
Resultatmål: Medborgarna har kunskap om vilket stöd som socialförvaltningen kan erbjuda.
Bedömning: Resultatmålet bedöms uppfyllas under året.

2. Ekonomi - Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos

Verksamhet
Nämnd
Gemensamma kostnader
IFO
Äldreomsorgen
OF
Summa

Bokslut 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
DR 1 2019

212
-3 598
55 707
184 879
78 438
315 638

160
15 688
47 601
188 792
67 657
319 898

160
13 497
53 395
192 497
72 819
332 368

0
2 191
-5 794
-3 705
-5 162
-12 470
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Förvaltningen - Socialnämnden antog en internbudget för 2019 och som planerades inom den ram som
kommunfullmäktige beslutat om för socialnämnden. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen skrevs följande:
“Den föreslagna budgeten ger inga utrymme för volymökningar vilket förvaltningen ändå bedömer kommer
att ske under året. Förvaltningen kommer under 2019 att arbeta med nyckeltal och omvärldsanalyser för att
kunna säkerställa en bättre kontroll på hur volymökningarna och volymförändringar påverkas av olika
faktorer samt hur det påverkar framåt för behov av budgetmedel”. Arbetet är påbörjat och i nämndens
budgetförslag för 2020 kommer detta att finnas med som underlag.
Socialnämnden förväntas att gå med underskott, 12 470 tkr. Åtgärder för att minska underskottet pågår inom
förvaltningen.
Individ – och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 5 793 tkr. De stora delarna av
underskottet beror på ökade kostnader för försörjningsstöd och för placeringar. Försörjningsstödet
prognosticerar för ett underskott på 6 100 tkr och för placeringar beräknas ett underskott på 530 tkr. På grund
av ett högt inflöde av ärenden och för att kunna hantera ärenden inom lagstadgad tid har konsulter använts
till en kostnad av 380 tkr kr. Det finns också en viss överanställning inom verksamheten som till en
prognostiserad kostnad av 1 500 tkr.
Omsorgen funktionsvariation (OF) prognosticerar ett underskott med 5 162 tkr. Detta beror främst på ett
ökat antal beviljade timmar inom personlig assistans och att verksamheten utför insatser hos tre brukare i
väntan på beslut från Försäkringskassan.
Vård och omsorg prognosticerar ett underskott med 3 704 tkr kronor. Främsta anledningen är ett
personalintensivt ärende inom hemtjänsten, en ökning av antal platser inom särskilt boende och ökade behov
inom hemtjänsten i form av dubbelbemanning. Öppnandet av 8 platser på Elmiersgården röd är inlagt i
budgeten men däremot saknas täckning för delar av bemanningen vilket resulterar i ett underskott.
Myndighet/Hälso-sjukvård prognostiserar i sin helhet en budget i balans. Inom verksamheten balanseras
underskott med överskott bland annat genom att pensionsavgång inte ersätts utan arbetsuppgifterna
omfördelas.
IFO: En genomgång av överanställningarna kommer att göras. Om någon väljer att avsluta sin anställning
kommer en översyn av behov av tillsättning att göras vilket gör att verksamheten på sikt kommer i balans
gällande anställd personal. Ett aktivt arbete för samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling är på gång
och har sin grund i KIR1-projektet. Samverkan syftar till att den enskilde ska bli självförsörjande och på det
sättet minskar behovet av försörjningsstöd. Robotiseringen av ansökningar om försörjningsstöd är ytterligare
ett medel för att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Detta genom att tjänstepersonerna får mer tid att
fokusera på de individer som behöver stöd till egenförsörjning. Det är dock svårt att prognostisera när dessa
nya arbetssätt ger effekt i form av minskat utbetalt försörjningsstöd.
Ett kontinuerligt arbete pågår mellan socialsekreterare och stödenheten för att, i nya och pågående
placeringar, minska placeringslängd och för att öka antalet personer som kan få stöd hemma. En översyn av
avtalen med konsulentstödda familjehem och med HVB kommer att göras under maj månad.
Från och med mars månad redovisas statistik kring försörjningsstöd på socialnämndens sammanträde och ett
arbete är påbörjat med analys av vad ökningarna beror på.
OF: Verksamheten arbetar utifrån brukarnas behov, personalen arbetar mellan enheterna och enhetscheferna
ser ständigt över vilket bemanningsbehov som fodras. Bemanningen förstärks tillfälligt för att minska
kostnaden för fyllnadstid och övertid.
Korttidsverksamheten Lingonet säljer platser till andra kommuner vilket ger intäkter. Verksamheten på
Lingonet anordnar lägervistelse för barn och ungdomar och på så sätt minskas köp av lägervistelse utanför
kommunen.
Ett samarbete mellan Baldersgatans boende (OF) och stödboendet (IFO) har påbörjats. Detta för att minska
kostnaden för att ha jour röda dagar, nätter och helger på stödboendet samt dubbelbemanning på
Baldersgatans boende. Kostnaden för 2,3 årsarbetare fördelas mellan verksamheterna.
1

KIR = Kompetensförsörjning i realtid
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Under året har verksamheten en person som går i pension och som inte kommer att ersättas utan
arbetsuppgifterna omfördelas. Detta ger en besparing på 210 tkr.
VO: Verksamheten arbetar utifrån brukarnas behov, personalen arbetar mellan enheterna och enhetscheferna
ser ständigt över vilket bemanningsbehov som fodras. För att öka frisknärvaron och arbetsmiljön arbetar
verksamheten med ESF-projektet "Bryta trenden". En satsning som bedöms ska ge positiva resultat
framöver.
Övergripande: Förvaltningen har påbörjat arbetet med nyckeltal och omvärldsanalyser för att kunna
säkerställa en ännu bättre kontroll på hur volymökningar och volymförändringar påverkas av olika faktorer
samt hur det påverkar framåt för behov av budgetmedel.
Ett aktivt arbete med att efterhand minska överanställningar i samband med att processer och flöden ses över.
Förvaltningen fortsätter arbetet med månatliga uppföljningar för samtliga chefer i samarbete med
ekonomienheten i syfte att ha kontroll på budget.
Därutöver har förvaltningen en hyreskostnad för plan 4 och 5 på Nicklagården, cirka 800 tkr. Lokalerna står
outnyttjade då de inte är ändamålsenliga för att bedriva särskilt boende i men förvaltningen kan inte säga upp
delar av ett hus och på så vis minska nämndens underskott. I samarbete med övriga förvaltningar, främst med
tekniska förvaltningen, arbetar vi för en optimal lokalförsörjning för Älmhults kommun. En strategisk
process som syftar till att säkerställa att kommunen har kostnadseffektiva och ändamålsenliga
verksamhetslokaler.
Driftsredovisning per verksamhetsområde
Individ och familjeomsorg, IFO
Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 5 793 tkr. De stora delarna av underskottet
beror på ökade kostnader för försörjningsstöd och för placeringar. Försörjningsstödet prognosticerar för ett
underskott på 6 100 tkr och för placeringar beräknas ett underskott på 530 tkr. På grund av ett högt inflöde av
ärenden och för att kunna hantera ärenden inom lagstadgad tid har konsulter använts till en kostnad av 380
tkr. Det finns också en viss överanställning inom verksamheten som till en prognostiserad kostnad av 1 500
tkr.
Individ- och familjeomsorgen växer. Från 1 april ingår boendestödjarna, som tidigare varit organiserade
inom omsorg funktionsvariation, i stödenheten tillsammans med familjebehandlare, fältsekreterare och
stödboendemedarbetare. Den nybildade enheten utbildas tillsammans i Funktionell FamiljeTerapi (FFT).
Denna utbildning finansieras av statliga medel. Enheten får också utbildningen Familjeband som är en
utbildning för att, i grupp, ge anhöriga stöd i relationen till den närstående och för att öka förståelsen kring
samspelet i familjen. Samarbete har också startats med en enhet inom OF vad gäller nattpersonal på
stödboendet i syfte att hålla kostnaderna nere.
Målet för stödenheten är att i olika former och med olika möjligheter, utifrån de olika kompetenser som finns
tillgängliga, arbeta för att minska kommunens placeringar av barn, unga och vuxna. I de ärenden där en
placering ändå anses nödvändig ska den var kort och innehålla en plan tillsammans med stödenheten.
Ett aktivt förebyggande arbete pågår inom alla enheter. En regelbunden kontakt för möjlighet till dialog finns
mellan socialsekreterare och rektorer, men även med barn- och ungdomspsykiatri, andra delar av region
Kronoberg, polis och åklagare.
Arbetet med ”Barnens bästa gäller i Kronoberg” fortgår. En styrgrupp och en arbetsgrupp är etablerad som är
i början av sitt arbete. Processledarna från regionen kommer att komma till Älmhult för en första,
övergripande information till tjänstepersoner och politiker.
Det är ett stort inflöde av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Social-förvaltningen har fått ett tvådelat
uppdrag från kommunstyrelsen för att få fler från bidrag till självförsörjning. Ena delen är att etablera
arbetssätt mellan olika aktören för att fler ska blir självförsörjande. Del två är att robotisera delar av
handläggningsprocessen. Det sistnämnda ger möjlighet till en snabb bedömning för den enskilde men även
tidsutrymme för tjänstepersoner att kunna arbeta mer med de personer som behöver stöd för att komma i
sysselsättning.
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De höga placeringskostnaderna kvarstår. Enheterna jobbar gemensamt för att förebygga placeringar genom
att stödenheten bistår med insatser med täta uppföljningar. Den senaste tiden har behovet av nya placeringar
varit något lägre, dock är det för tidigt att avgöra om det är ett trendbrott.
Personalkostnaderna inom IFO är höga. Konsulter har använts fram till 2019-03-31. Verksamheterna har
överanställningar som motiverats med det höga inflödet av ärenden, många ärenden med skyddsbehov och
placeringar. Detta har gjort att det inte har varit möjligt att hantera utredningar inom lagstadgad tid på en
personalstyrka enligt gällande budget. När flytten av IFO skedde till Stena-huset försvann även servicen via
kommunreceptionen och den egna receptionen behöver bemannas. Medel har rekvirerats från Socialstyrelsen
i syfte att göra anställningar för att stärka den sociala barn och ungdomsvården.
Omsorg funktionsvariation, OF
OF prognosticerar ett underskott. Behovet av stöd och insatser har ökat inom funktionshinderområdet. Idag
har 6 personer beslut om boende enligt LSS och en person ett beslut om boende enligt SoL som väntar på
verkställighet. Det är också ett ökat antal beviljade timmar inom personlig assistans där det är osäkert om
Försäkringskassan kommer att bevilja dessa timmar utifrån socialförsäkringsbalken (SFB).
Omvårdnadsbehovet har förändrats på verksamhetens boenden då brukarna blivit äldre och behovet av stöd
är större utifrån funktionsvariation. Det har medfört att mer kompetensutveckling samt personal har behövts
för att möta brukarnas behov och personalens arbetsmiljö.
Under året har verksamheten en pensionsavgång som inte kommer att ersättas, 210 tkr.
Ett beräknat underskott med 2,4 miljoner under 2019 inom personlig assistans beror dels på ett ökat antal
beviljade timmar och att verksamheten utför insatser hos tre brukare i väntan på Försäkringskassans beslut.
Det är fortsatt svårt att behålla timvikarier som resulterar i övertid till en kostnad hittills i år på 175 tkr.
Ett nytt beslut om gruppbostad verkställs sedan april 2018 i en egen lägenhet med personal dygnet runt då
det inte finns några lediga lägenheter på de befintliga gruppbostäderna. Kontaktperson LSS och SoL har det
varit en kraftig utökning i befintliga beslut och nya beslut har tillkommit.
De beviljade insatserna på Lingonets korttidstillsyn/korttidsvistelse har ökat. Nya brukare med stora behov
av dygnet-runt tillsyn har tillkommit. Tre nya brukare har tillkommit hittills under 2019, totalt är det 21 barn
och ungdomar som finns på Lingonet. Idag har Lingonet två heltidsanställda utöver budget på grund av
volymökningen.
Med anledning av en extern placering har verksamheten en kostnad på i snitt 10 118 kr per månad,
placeringen måste verkställas externt på grund av omständigheterna i ärendet
Daglig verksamhet har utvecklat verksamheten för att möta tidigare och nya deltagares behov av både
habiliterande insatser som produktionsinriktad sysselsättning. Verksamhet har startats på Möckeln station.
Härifrån utgår till exempel stadsvärdarna som är ett samarbete med kommunens parkförvaltning. Det är 6
nya brukare på väg in i verksamheten i nuläget.
Baldersgatans boende inom socialpsykiatrin har anställt 2,3 årsarbetare över budget för att täcka behovet av
jour/beredskap till stödboendet (IFO) kvällar nätter och helger.
I verksamheterna pågår ständigt arbete för att minska underskottet men då underskottet beror på
volymförändringar är uppdraget inte helt enkelt.
Verksamheten arbetar utifrån brukarnas behov, personalen arbetar mellan enheterna och enhetscheferna ser
ständigt över vilket bemanningsbehov som fodras. En pensionsavgång ersätts inte vilket ger en besparing på
210 tkr.
En förstärkning av bemanningen i verksamheten görs för att minska på kostnaderna för fyllnadstid och
övertid.
Korttidsverksamheten Lingonet säljer platser till andra kommuner vilket ger intäkter. Lägervistelse anordnas
för barn och ungdomar genom korttidsverksamheten Lingonet och med detta minskar köp av lägervistelse
utanför kommunen.
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Ett samarbete mellan Baldersgatans boende (OF) och Stödboendet (IFO) har påbörjats. Detta för att minska
kostnaden för att ha jour röda dagar, nätter och helger på stödboendet samt dubbelbemanning på
Baldersgatans boende. Kostnaden för 2,3 års arbetare fördelas mellan verksamheterna.
Vård- och omsorg, VO
Vård- och omsorg gör en prognos på minus 3,7 miljoner kronor. Underskottet utgörs dels av ett
personalintensivt ärende som prognostiserar minus 1 miljon och öppnandet av Elmiersgården röd minus 1,1
miljoner där verksamheten inte har fått en utökad ram. Hemtjänst Centrala 2 prognostiserar ett minus på 1,2
miljoner. Korttidsenheten har varit fullbelagd sedan årsskiftet och flera platser upptas av personer som väntar
plats på särskilt boende. Flödet stoppas upp på grund av detta och det har varit ett ökat antal beslut om
korttidsplats och brukare får vänta kvar på sjukhuset. I dagsläget väntar 26 personer på plats på särskilt
boende. Hemtjänstens timmar ökar och även deras insatser. Det finns ett ökat behov av dubbelbemanning
hos många brukare, vilket inte syns i de beviljade timmar. Dubbelbemanningarna ökar som ett led i att trygga
upp för den enskilde som väntar plats på särskilt boende hemma. Inom hemtjänsten finns många bilar som
verksamheten äger, då ett leasingavtal löstes under 2018. Nya bilar är beställda till de områden som är
förenliga med kommunens bilpolicy. Det är lång leveranstid och de befintliga bilarna genomgår många och
kostsamma reparationer. Leasingkostnaderna kommer att öka då de nya bilarna kommer att vara dyrare.
De särskilda boendena som omvandlats till demensboende genomgår en omställning till en demensvänlig
miljö. Utemiljöer ses över och där det behövs säkerställer man med staket. I dagsläget kan inte alla platser på
Nicklagården beläggas då dessa är parlägenheter vilket innebär att en lägenhet utgör en brandcell. För att
kunna belägga båda rummen måste det finnas någon form av relation mellan hyresgästerna.
Verksamheten ser inte att man inom ramen kan hämta det som handlar om Elmiersgården röd eller det
personalkrävande ärendet. I övrigt arbetar verksamheten ständigt med bemanning och schemaläggning. För
att öka frisknärvaron och förbättra arbetsmiljön arbetar man med ESF-projektet "Bryta trenden". En satsning
som bedöms ska ge positiva resultat framöver
Myndighet/Hälso- och Sjukvård
Myndighet/Hälso-sjukvård prognostiserar i helhet en budget i balans. Enheten för myndighet gör en
besparing på 312 tkr i samband med att en avgiftshandläggare går i pension under året. Denna tjänst tillsätts
inte utan arbetsuppgifterna fördelas på befintlig personal. Posten för övriga kostnader går i dagsläget med ett
negativt resultat på 38 tkr vilket beror på kostnad för ombyggnad av kontor i samband med att det fanns
behov av fler kontorsplatser till handläggare. Enheten kommer att göra en besparing på personalkostnader
motsvarande cirka 150 tkr på grund av sjukskrivning som inte ersätts. Enheten följer upp hur
resursfördelningen för hemtjänsttimmar fungerar i det nya verksamhetssystemet.
Enheten för sjuksköterskor går med ett positivt resultat gällande personalkostnader, detta beräknas minska i
samband med kostanden för sommarsemestern. Posten för övriga kostnader visar ett negativt resultat
motsvarande 53 tkr vilket beror på ökad städkostnad för sjuksköterskornas kontor samt ökad kostnad för
självrisk och reparation av bilar på grund av skador i början av året. Budgeten för inkontinenshjälpmedel och
omläggningsmaterial är periodiserad men beställningarna görs med ojämna intervall varav det vissa månader
överstiger de budgeterade medlen, vilket syns som ett minus i prognosen. Detta kommer troligen att jämna ut
sig under resten av året. Enheten kommer att följa kostnaden för dessa material under året och vidta åtgärder
om förbrukningen tenderar öka över tid.
Enheten för rehab/vaktmästare går med ett positivt resultat gällande personalkostnader. Enheten kommer att
göra en besparing på personalkostnader med cirka 100 tkr på grund av sjukskrivning som inte ersätts. Posten
för övriga kostnader går med ett negativt resultat motsvarande 85 tkr vilket till största del beror på reparation
av bilar samt inköp av hjälpmedel. Inköp av hjälpmedel görs inte med regelbundenhet vilket kan innebära att
förbrukningen blir större vissa månader. Enheten kommer att följa kostnaden för hjälpmedel under året och
vidta åtgärder om förbrukningen tenderar öka över tid.
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2.4 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr

Budget 2019

Prognos
årsbokslut
2019

Avvikelse
DR 1 2019

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

500

500

0

13

500

500

0

Netto

500

500

0

13

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

200

200

0

0

200

200

0

Netto

200

200

0

0

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

1000

1000

0

15

1000

1000

0

Netto

1000

1000

0

15

1000

Inkomst
Utgift

0
1000

0
1000

0
0

0
0

0
1000

Netto

0
0
0
0
0
0

Projektnamn

27282 Robot försörningsstöd

Inkomst

27284 Inventarier ny gruppbostad Inkomst

27285 Ny teknik ÄO/OF/IFO

27286 Trygghetslarm ÄO

27287 Oms till demensplatser

27295 Nytt vht-system

27296 Inventarier Stena

27302 Ersättningsinvesteringar

27303 Sängar ÄO

27304 Inventarier Lingonet

27305 Baldersgatan Data

Inkomst

Ack utfall Ack Budget

Ack.
Ack Avvikels
prognos
e DR 1

1000

1000

0

0

1000

Inkomst
Utgift

0
500

0
500

0
0

0
0

0
500

1000
0
1000
1000
0
500

Netto

500

500

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

1423

1423

0

0

1423

1423

0

Netto

1423

1423

0

0

1423

1423

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

400

400

0

187

400

400

0

Netto

400

400

0

187

400

400

0

Inkomst
Utgift

0
1600

0
1600

0
0

0
0

0
1600

Netto

1600

1600

0

0

1600

0
1600
1600

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

400

400

0

35

400

400

0

Netto

400

400

0

35

400

400

0

Inkomst
Utgift

0
125

0
125

0
0

0
0

0
125

Netto

0
125
125
0
52
52

0
0
0
0
0
0

Inkomst

Inkomst

Inkomst

125

125

0

0

125

Inkomst
Utgift

0
52

0
52

0
0

0
0

0
52

Netto

52

52

0

0

52
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GEMENSAM NÄMND FÖR FAMILJERÄTT
1. Resultatmål - Prognos
Titel

Mål

Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till familjer att
bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd nås och att färre
utredningar påbörjas.

100%

De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet i
kontakten och får ett professionellt bemötande.

100%

Gemensamma nämnden ska öka tillgängligheten genom att under en
tvåårsperiod 2018/2019 ta fram tre e-tjänster

Bedömning

3

70 procent av samarbetssamtalen ska inledas inom två veckor

100%

Gemensamma nämnden ska upprätta ett samverkansavtal för att
långsiktigt säkerställa samverkan med individ- och familjeomsorgen i
Älmhult, Ljungby och Markaryd.

100%

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos

Verksamhet
Familjerätt
Summa

Bokslut
2018
1 246
1 246

Budget Prognos Avvikelse
2019
2019 DR 1 2019
1 046
1 202
-156
1 046
1 102
-156

Gemensamma nämnden redovisar ett ekonomiskt resultat motsvarande -116 tkr efter mars månad.
Budgetredovisningen för mars visar en ökning på personalkostnader och övriga kostnader. Det är framför
allt fakturor runt tolk och översättning vid utredningar. Antalet gånger av umgänge har även ökat per
umgängesärende, vilket har gett ökning i kostnad runt tolk och umgängesstödperson. Under början av
2019 har även konsult används för att arbeta fram adoptionsärende som inte varit fördelade under 2018.
Av ökade kostnader finns även hyra samt förbrukning av inventarier och material, som är en följd av flytt
till Stena husets byggnad. Beräkning av årsavvikelse är beräknad för personalkostnad på ett genomsnitt av
umgängesstödperson, som det ej finns budget för. Kostnad för inhyrd personal i form av konsult beräknas
ej användas resten av året. Beräkning av årsavvikelse är beräknad för övriga kostnader att tolk och
översättningar kommer att användas i likartad omfattning. Kostnad för förbrukning av inventarier
kommer innefatta en liten ökning och sedan stanna av, då det är kostnader som tillkommit i och med flytt.

2.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
-

2.3 Investeringar - Prognos
-
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Budgetspecifikation
Nedan redovisas de förändringar som skett i nämndernas budget sedan kommunfullmäktiges
budgetbeslut i november 2018.
Budget 2019, specifikation i driftssammandrag
Poster i gråmarkerade fält är beslutade tidigare
KF budget

Belopp i tkr
Politisk organisation
Kommunstyrelsen KLF
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd för familjerätt
Övriga poster under kommunstyrelsen
Pensionsåtaganden
KS strategiska satsningar, ordinarie
Utvecklingspott fokusområde "vet"
Strategiska lönesatsningar
Reserverad driftskostnad inv.
Återstående ej fördelad driftskostnad inv.
Reserv resursfördelning "Buffert"
Buffert 2019
Intern skadereglering
Löneökningar 2019
Ny teknisk nämnd
Samordningsvinst
Lokaler
Entreprenad
Buffert SN
Utökning dagverksamhet demensvård
Ledarskapsutveckling
Kosten
Totalt

2019

9 402
49 637
71 849
1 440
9 704
34 304
413 087
320 068
1 046

27 957
1 286
0
1 805
21 305
8 864
10 000
5 181
100
23 545
1 130
-5 500
-2 000
-2 500
5 000
2 500
1 000
1 500
1 011 710

Avgår interna poster

-25 849

Verksamhetens nettokostnad

985 861

Drifts-

Strategiska

Ny

Justeringar

KS

KS

Budget-

Effektivi-

KF beslut

Budget

kostnad

lönesats-

politisk

mellan

strategiska

"Vet"

förändringar

sering

november

2019

inv.

ningar 18

nämnd

nämnder

280
666
850
167

500

150

1 500

-666

-25
-195
-10
250
-1 500
-170

1 627
17 345

-500

-74
44

80
-50

-350
-150

-167
-18 972

-1 130
2 000

0

0

0

0

0

0

-1 500
0

0

0

9 682
50 204
74 698
1 440
9 195
36 261
428 932
319 848
1 046

27 957
436
-150
1 638
2 333
8 864
10 000
5 181
100
23 545
0
-5 500
0
-2 500
5 000
2 500
1 000
0
1 011 710
-25 849

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

985 861

Budget
2019
Driftsbudget, tkr
Politisk organisation
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd för familjerätt
Övriga poster under kommunstyrelsen
Pensionsåtaganden
Justering
satsning
satsning
Buffert DR2
Skatteintäkter och finansnetto DR1
Personalstyrda åtgärder
KS strategiska satsningar, ordinarie
Strategiska lönesatsningar
Utvecklingspott
Ej fördelad driftskostnad inv.
Återstående ej fördelade driftskostnader inv.
Intern skadereglering
Löneökningar 2019
Löneökningar 2020
Reserv resursfördelning, volym
Buffert 2019
Entreprenad
Samordningsvinst

9 682
50 204
74 698
1 440
9 195
36 261
428 932
319 848
1 046

27 957

436
1 638
-150
2 333
8 864
100
23 545
0
10 000
5 181
-2 500
-5 500

Budget
Årsprognos Budget
Ny budget
mars 2019 avvikelse Justering 2019
2019
Dr1
9 682
0
0
9 682
52 357
2 153
1 172
51 058
76 737
2 039
1 000
75 698
1 440
0
0
1 440
8 866
-329
0
9 195
36 261
0
0
36 261
470 813
41 881
24 900
453 832
332 368
12 520
12 000
331 848
1 504
458
140
1 504
0
0
25 000
-2 957
-2 957
25 000
0
0
0
4 900
4 900
-19 715
-19 715
500
500
436
0
0
436
1 638
0
0
1 638
0
150
150
0
2 333
0
0
2 333
5 000
-3 864
-3 864
5 000
100
0
0
100
20 000
-3 545
-3 545
20 000
0
0
0
0
0
-10 000
-10 000
0
0
-5 181
-5 181
0
0
2 500
2 500
0
0
5 500
5 500
0
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Buffert SN
Utökning dagverksamhet demensvård
Ledarskapsutveckling
Avgår interna poster
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
Finansiellt mål

År 2020
Skattesimulering år 2020

5 000
2 500
1 000
-25 849
985 861

0
0
1 000
-25 320
1 020 215

-5 000
-2 500
0
529
34 354

-4 000
-2 500
-1 000
0
0

-849 749
-164 338
-3 734
16 800

-847 548
-177 497
-3 734
7 000

2 201
-13 159
0
-9 800

0
0
0
0

-15 160
1,5%

-1 564
0,2%

13 596

Befolkningsprognos
SKL (0,9%)
1,0%
17 667
17 677

1,5%
17 765

Skatteintäkter

-873 502

-873 502

-873 502

Generella statsbidrag och utjämning

-191 972

-192 518

-197 405

Eftersläpningseffekt
summa

-3 002
-1 065 474

-1 066 020 -1 073 909
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1 000
0
0
-25 849
985 861
0
-849 749
-164 338
-3 734
16 800
0
-15 160
1,5%
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Att medel för ledarskapsutveckling omdisponeras till inspiration f

Att 4,2 mkr avsätts för buffert delårsrapport 2 under ”övriga poste

Att 1 mkr av buffert för socialnämnden finns kvar för åtgärder för

350

Att entreprenad (-2,5 mkr) och samordningsvinst (-5,5 mkr) flyttas

Att buffert 2019 (5,2 mkr) samt Reserv resursfördelning volym (10

351

sponeras till inspiration för intraprenader (0,5 mkr) och kommunstyrelsens ram (0,5 mkr)

ort 2 under ”övriga poster kommunstyrelsen”

nns kvar för åtgärder för att minska ekonomiskt bistånd och

352

ngsvinst (-5,5 mkr) flyttas till år 2020

sursfördelning volym (10 mkr) används för att finansiera volymkompensationer

353

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 128 Finansiell rapport
Ärendenummer KS 2019/86

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 87
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

354

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-04-05
Kommunledningsförvaltning
Lars-Johan Rosvall
Lars-johan.rosvall@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Finansiell rapport
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05

Ärendebeskrivning
Följande finansiella rapport kan avlämnas efter delår 1.
Aktuell likviditetssituation
Kommunens likviditet uppgår per 2019-03-31 till 119 805 129:05 kronor på
koncernkontot exklusive koncernkrediten och koncernkrediten uppgår till 80
miljoner kronor.
Portföljen per 2019-03-31
Skuldportföljen uppgår till 910 miljoner kronor.
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen
Kapitalbindningen uppgår till 2,08 år.
Kapitalbindning under 1 år uppgår till 37,36 %.
Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen
Räntebindningen uppgår till 2,08 år.
Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
Snitträntan uppgår till 0,52 %.
Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen.
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Tjänsteskrivelse
2019-04-05

2(2)

Kommunens borgensåtaganden fördelade på respektive motpart
Företag

Belopp i kronor

Älmhultsbostäder AB

340 000 000

Älmhults Näringsfastigheter AB

30 000 000

Elmnet AB

44 500 000

Friskis & Svettis

5 600 000

Statliga lån till egna hem

65 000

Totalt

420 165 000

Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler
Då finanspolicyn är antagen i januari 2019 så avviker nuvarande låneportfölj
mot normportföljen, men efterhand som lånen omsätts så sker succesiv
anpassning till normportföljen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Lars-Johan Rosvall

Elisabeth Steen Ekstedt

Redovisningscontroller

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kansli- och ekonomiavdelningen
Kommunchefen
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 132 Avgift för ansökan om att starta enskild
skolverksamhet
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att ansökan till utbildningsnämnden om att
starta fristående förskola och fritidshem ska vara avgiftsfri.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får enligt 2 kap. 5 c § skollagen ta ut avgift för ansökningar om
godkännande för att starta enskild verksamhet. Utbildningsnämnden har
inkommit med förslag till kommunfullmäktige om att avgift inte ska tas ut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 90
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03
 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 80
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-17

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa taxa på
20 000 kronor vid ansökan om att starta fristående förskola och fritidshem.
Stefan Jönsson (S) föreslår bifall till Eva Ballovarres förslag.
Thomas Harrysson (C) och Soili Lång-Söderberg (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att ansökan till utbildningsnämnden
om att starta fristående förskola och fritidshem ska vara avgiftsfri.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

357

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Eva Ballovarres förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets
förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Tomas Harrysson (C)
Dan Blixt (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Senada Hodzic (L)
Dan Bülow (KD)
Eva Ballovarre (S)
Mattias Lindqvist (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (SD)
Elizabeth Peltola (C)

Ja-röst
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
7

4

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-05-03
Kommunledningsförvaltning
Johny Duhr
johny.duhr@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Taxa för att starta fristående verksamhet, förskola
och fritidshem
Ärendenummer KS 2018/67

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får enligt 2 kap. 5 c § Skollagen ta ut avgift för ansökningar om
godkännande för att starta enskild verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 80
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17

Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2019 gäller utökade tillståndskrav för enskilda
huvudmän som bedriver fristående förskola och fritidshem. Kraven innebär att
man ska bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid
tillsyn av fristående förskolor, vilket medför att kommunen får utökat arbete.
Kommunen kan enligt Skollagen ta ut en avgift för att pröva en ansökan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansökan till utbildningsnämnden om att
starta fristående förskola och fritidshem ska vara avgiftsfri.

Johny Duhr

Elisabeth Steen Ekstedt

Kommuncontroller

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Utbildningsnämnden

359

Sammanträdesprotokoll
2019-04-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 80 Taxa för att starta enskild verksamhet,
förskola och fritidshem
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansökan till utbildningsförvaltningen
om att starta fristående förskola och fritidshem ska vara avgiftsfri.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får enligt 2 kap. 5c § Skollagen ta ut avgift för ansökningar om
godkännande för att starta enskild verksamhet. Beslutar sig kommunen för att ta
ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17
 Utbildningsnämndens utskotts förslag 2019-04-10, § 51

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
 Thomas Harrysson (C) föreslår bifall till utbildningsnämndens utskotts
förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ansökan till utbildningsförvaltningen om att starta fristående förskola och fritidshem ska vara avgiftsfri.
 Petra Karlsson (S) föreslår bifall till utbildningsförvaltningens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar införa taxa på 20 000 kr vid ansökan om att
starta fristående förskola och fritidshem.
Beslutsgång
Ordförande Gusten Mårtensson (C) frågar om utbildningsnämnden beslutar i
enlighet med Thomas Harryssons (C) förslag till bifall för utbildningsnämndens
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-04-24

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

utskotts förslag eller beslutar enligt Petra Karlssons (S) förslag att bifalla
utbildningsförvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar
enligt utbildningsnämndens utskotts förslag.
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Thomas Harryssons (C) förslag.
Nej-röst för Petra Karlssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 Nej-röster beslutar utbildningsnämnden i enlighet med
Thomas Harryssons (C) förslag:
Ja-röst

Nej-röst

Gusten Mårtensson (C)
Petra Karlsson (S)
Tomas Simonsson (M)
Håkan Pettersson (S)
Bengt Adolfsson (M)
Kent Ballovarre (S)
Thomas Harrysson (C)
Birgitta Nilsson (S)
Elvir Hasanic (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Tord Helle (SD)
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-12-17
Utbildningsförvaltning
Jenni Karlsson
Jenni.Karlsson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Taxa för att starta enskild verksamhet förskola och
fritidshem
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får enligt 2 kap. 5§ c skollagen ta ut avgift för ansökningar om
godkännande för att starta enskild verksamhet. Beslutar sig kommunen för att ta
ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17

Ärendebeskrivning
Kommunerna får utökat arbete vad det gäller hanteringar av ansökningar för att
starta enskild verksamhet, bl a ägar- och ledningsprövning. Detta möjliggör för
kommunerna att kunna ta ut en avgift för arbetet. Taxan ska bygga på
självkostnadsprincipen.
Skolinspektionen kommer att ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan om
nyetablering av fristående skolor och 25 000 kr för ansökan om utökning av
befintligt godkännande.
Förslaget är att Älmhults kommun tar ut en taxa på 20 000 kr som bygger på ett
självkostnadspris på 20 000 kr. En siffra som är baserad på att det tar ca en
arbetsvecka innan arbetet är klart.
Timpris person 1
Timpris person 2
Summa

Antal timmar Kostnad
453,9394
32 14526,06
302,8242
8 2422,594
16948,65

Ovehead 20%

3389,731

Totalt
Avrundad summa

20338,39
20000
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Tjänsteskrivelse
2018-12-17

2(2)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar införa taxa på 20 000 kr vid ansökan om att
starta fristående förskola och fritidshem.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Tf förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Kommunikationsenheten
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 133 Stinsen 3 - förvärv
Ärendenummer KS 2019/48

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB förvärvar bolaget
Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid överlåtelsetidpunkten är
ägare av fastigheten Stinsen 3, till en summa om 2 750 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB överlåter Stinsen 3 till
Älmhults kommun, till en summa om 2 750 000 kronor samt tillkommande
kostnader så som skatter, lagfartskostnader, avvecklingskostnader för bolaget
med ca 50 000 kr, vid tidpunkt då Elmen AB är ägare av fastigheten.
3. Kommunfullmäktige ger Elmen AB, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner kring förvärv och försäljning
av bolag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elmen AB föreslår (utifrån tekniska nämndens initiativ) att Elmen AB förvärvar
bolaget Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid överlåtelsetidpunkten är
ägare av fastigheten Stinsen 3, och att Elmen AB överlåter fastigheten Stinsen 3
till Älmhults kommun. Förvärv av fastigheten Stinsen 3 förväntas bidra till
förbättrade möjligheter att utveckla Älmhults centrum.

Beslutsunderlag
 Elmen AB:s styrelsebeslut 2019-05-27, § 4
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 89
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15
 Tekniska nämndens beslut 2019-02-26, § 25
 Fastighetsvärdering utförd av Smålands fastighetsbyrå daterad 2018-12-29
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Illustration planskiss för Stinsen 2 och 3
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Protokoll styrelsemöte
Elmen AB
Organisationsnummer 556280-5217
Datum:
Tid:
Plats:

2019-05-27
10.00-11.00
Kommunchefens kontor, kommunhuset i Älmhult

Närvarande ledamöter
Elizabeth Peltola (C), ordförande
Sonja Emilsson (M)
Eva Ballovarre (S)
Tjänstemän
Roland Eiman, verkställande direktör
Maria Johansson, nämndsekreterare
Roger Johansson, utbildningschef § 5

§1

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Elizabeth Peltola förklarar mötet öppnat.

§2

Val av protokollförare
Till protokollförare väljs Maria Johansson.

§3

Val av justerare
Till justerare väljs Eva Ballovarre.

§4

Förvärv av fastigheten Stinsen 3
Tekniska förvaltningen har inkommit med förslag att Elmen AB förvärvar
bolaget Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid
överlåtelsetidpunkten är ägare av fastigheten Stinsen 3. Tekniska
förvaltningen föreslår samtidigt att Elmen AB överlåter fastigheten Stinsen
3 till Älmhults kommun. Med förfogande över fastigheten kan detaljplanen
utformas över hela området med en lösning som kan få en bättre
utnyttjandegrad och totallösning för Älmhults utveckling av centrum, vilket
är av stor strategisk betydelse för Älmhults kommuns utveckling.

1
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Elmen AB:s förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB förvärvar bolaget
Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid överlåtelsetidpunkten är
ägare av fastigheten Stinsen 3, till en summa om 2 750 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB överlåter Stinsen 3 till
Älmhults kommun, till en summa om 2 750 000 kronor samt
tillkommande kostnader så som skatter, lagfartskostnader,
avvecklingskostnader för bolaget med ca 50 000 kr, vid tidpunkt då
Elmen AB är ägare av fastigheten.
3. Kommunfullmäktige ger Elmen AB, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner kring förvärv och
försäljning av bolag.
§5

§6

Älmhults Näringsfastigheter AB


Skrivelse ”Framtida utveckling för Älmhults Näringsfastigheter AB”,
daterad 2019-05-27, har inkommit från Älmhults Näringsfastigheter
AB. Elmen AB tackar för skrivelsen och hänskjuter svar till pågående
utredning gällande näringslivsfrågor i kommunen.



Kort diskussion inför eftermiddagens möte med ledningen för Älmhults
Näringsfastigheter AB.

Övriga frågor


Mall för handlingsprogram
Påminnelse skickas till bolagen gällande synpunkter på mallen.

§7

Nästa sammanträde med Elmen AB
26 augusti kl. 13.30

Vid protokollet
Maria Johansson

Justeras

Elizabeth Peltola

Eva Ballovarre
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Tjänsteskrivelse
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2019-04-15
Kommunledningsförvaltning
Felicia Sandberg
felicia.sandberg@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Förvärv av fastigheten Stinsen 3
Ärendenummer KS 2019/48

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har föreslagit att Elmen AB förvärvar bolaget Fundamentet
5139 AB (hädanefter kallat Fundamentet) förutsatt att Fundamentet vid
överlåtelsetidpunkten är ägare av fastigheten Stinsen 3. Tekniska nämnden
föreslog samtidigt att Elmen AB överlåter fastigheten Stinsen 3 till tekniska
förvaltningen. Syftet med förvärvet av fastigheten Stinsen 3 är strategiskt och
förväntas bidra till förbättrade möjligheter att utveckla Älmhults centrum.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15
 Tekniska nämndens beslut 2019-02-26, § 25
 Fastighetsvärdering utförd av Smålands fastighetsbyrå daterad 2018-12-29
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Illustration planskiss för Stinsen 2 och 3

Ärendebeskrivning
Bolaget Axel 12 är ägare till fastigheten Stinsen 3 och har erbjudit sig att
överlåta fastigheten till kommunen för en summa om 2 750 000 kronor. Bolaget
avser att per 2019-03-01 överlåta fastigheten i ett separat bolag (Fundamentet
5139 AB med organisationsnummer 559182–8339) innan försäljning av bolaget
till kommunen. Föreslagen överlåtelsesumma är baserad på värdering av
fastigheterna utfärdat av Smålands fastighetsbyrå AB 2018-12-29.
Älmhults kommun är i ett expansivt skede med en stor efterfrågan på byggbar
mark i hela kommunen. Kommunstyrelsen gav genom beslut 2017-01-17 § 15
miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret
Stinsen. Stinsen 3 ligger i angränsning till pågående planändring på Stinsen 2
(busstorget) som avses att bebyggas med flervåningshus för bostäder, kontor och
verksamheter på ett attraktivt läge i Älmhults centrala del direkt kopplat till
järnvägsstationen. Fastigheten Stinsen 3 är redan bebyggd. Med förfogande över
fastigheten kan detaljplanen för kvarteret Stinsen utformas över hela området
med en lösning som kan få en bättre utnyttjandegrad och totallösning för
Älmhults centrum vilket är av stor strategisk betydelse för kommunens
utveckling.
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Tjänsteskrivelse

201

2019-04-15
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Inkomstskattelagen (1999:1229) möjliggör för koncerner att nyttja så kallade
koncernbidrag mellan moder- respektive dotterbolag. Syftet med reglerna om
koncernbidrag är att skattebelastningen för en koncern varken bör vara större
eller mindre än om verksamheten hade bedrivits i ett enda bolag. Om Elmen AB
som moderbolag förvärvar bolaget Fundamentet kan man inom koncernen
använda sig av möjligheten till koncernbidrag och finansiera köpet på ett för
bolagen (och följaktligen även kommunen) ekonomiskt fördelaktigt sätt.
Ärendet behandlar Elmens förvärv av ett dotterbolag (Fundamentet 5139 AB)
samt överlåtelse till tekniska nämnden av fastigheten Stinsen 3. Av 16 § i
bolagsordningen för Elmen AB framgår att beslut om förvärv eller avyttring av
dotterbolag ska fattas av bolagsstämman. Avsnitt 3.3. i Elmens ägardirektiv
stadgar att bolaget inför beslut om förvärv av dotterbolag måste inhämta
kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan. Gällande överlåtelsen till
tekniska nämnden kan även den (enligt avsnitt 3.3 i Elmens ägardirektiv) vara en
sådan fråga som kräver inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande.
Ett antal frågor i detta ärende ska således inledningsvis behandlas av
kommunfullmäktige för att sedan fattas beslut i på bolagsstämma i Elmen.
Denna tjänsteskrivelse får därför ses som ett förslag till kommunfullmäktige om
ett positivt ställningstagande till planerat förvärv av Fundamentet och överlåtelse
av fastigheten Stinsen 3.

Överväganden
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot föreslagen köpesumma
men belyser att kostnader för lagfart, skatter samt eventuella andra avgifter som
tillkommer vid bolagsköp bör finnas med i beräkningen av skälig
förvärvssumma. Dialog bör föras med Fundamentet AB för att försäkra att
parterna är överens om de uppgifter som tas med i en kostnadsberäkning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till Elmen;
1. Elmen AB förvärvar bolaget Fundamentet 5139 AB till en summa om
2 750 000 kronor.
2. Elmen AB överlåter Stinsen 3 till Älmhults kommun, till en summa om
2 750 000 kronor plus övriga tillkommande kostnader med anledning av
förvärvet och avveckling av bolaget.
Felicia Sandberg

Roland Eiman

Jurist

Kommunchef

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Elmen AB
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Tjänsteskrivelse
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Tjänsteskrivelse
2018-11-09
Tekniska förvaltningen
Anna Welander
0476-551 11
tekniska@almhult.se
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Tekniska nämnden

Strategiskt bolagsköp inklusive fastigheten Stinsen 3
Dnr 2019-

Sammanfattning
Bolaget Axel 12, Prinsgatan 3, Älmhult, ägare till fastigheten Stinsen 3, har erbjudit sig att överlåta fastigheten till en summa om 2 750 000 (tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen) kronor till kommunen. Fastigheten ligger i angränsning till
pågående planändring på Stinsen 2 (busstorget) som avses att bebyggas med
flervåningshus för bostäder, kontor och verksamheter på ett attraktivt läge i
Älmhults centralaste del direkt kopplat till järnvägsstationen.
Bolaget Axel 12 avser att överlåta fastigheten Stinsen 3, per 2019-03-01, i ett separat bolag, Fundamentet 5139 AB, organisationsnummer 559182-8339, innan
vidare försäljning av bolaget till kommunen.
Tekniska förvaltningen föreslår Elmen AB genomför förvärv av bolaget Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid överlåtelsetidpunkten är ägare av fastigheten Stinsen 3. Tekniska förvaltningen föreslår samtidigt att Elmen AB överlåter fastigheten Stinsen 3 till tekniska förvaltningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
-

Denna tjänsteskrivelse.
Värdering daterad 2018-12-29
Bilaga: Karta över Stinsen 3 och 2, samt förslag i planprogrammet.

Ärendet
Älmhults kommun är i ett expansivt skede med en stor efterfrågan på byggbar
mark i hela kommunen. Fastigheten ligger strategiskt bredvid kommunens största utvecklingsprojekt, fastigheten Stinsen 2
Axel 12 AB är ägare till grannfastigheten Stinsen 3 och har erbjudit sig att överlåta denna fastighet till en summa om 2 750 000 (tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen) kronor till kommunen. Underlag för överlåtelsesumman är baserad på värdering av fastigheterna utfärdat av Smålands fastighetsbyrå AB 2018-12-29.
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Bolaget Axel 12 avser att innan dess överlåta fastigheten Stinsen 3, per 2019-0301, i ett separat bolag, Fundamentet 5139 AB, organisationsnummer 5591828339, innan vidare försäljning av bolaget till kommunen.
Tekniska förvaltningen föreslår Elmen AB genomför förvärv av bolaget Fundamentet 5139 AB förutsatt att bolaget vid överlåtelsetidpunkten är ägare av fastigheten Stinsen 3. Tekniska förvaltningen föreslår samtidigt att Elmen AB överlåter fastigheten Stinsen 3 till tekniska förvaltningen.
Fastigheten är under en pågående planprocess avsedda för att bebyggas med flervåningshus för bostäder, kontor och verksamheter på ett attraktivt läge i Älmhults centralaste del, direkt kopplat till järnvägsstationen.
Fastigheten Stinsen 3 är bebyggd. Med förfogande över fastigheten kan detaljplanen utformas över hela området med en lösning som kan få en bättre utnyttjandegrad och totallösning för Älmhults utveckling av centrum vilket är av stor
strategisk betydelse för Älmhults kommuns utveckling.
Beskrivning av fastigheten:



Stinsen 3 ligger vid busstorget, direkt nedanför och norr om, viadukten i
Älmhults centrum.
Kommunstyrelsen gav 2017-01-17 § 15 Miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Stinsen med mera i Älmhult,
Älmhults kommun.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att:
Elmen AB förvärvar bolaget Fundamentet 5139 AB, förutsatt att bolaget vid
överlåtelsetidpunkten är ägare av fastigheten Stinsen 3, till en summa om 2 750
000 (tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen) kronor.
Elmen AB överlåter Stinsen 3, till en summa om 2 750 000 (tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen) kronor, vid tidpunkt då Elmen AB är ägare av fastigheten.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Anders Nyberg

Anna Welander

Teknisk chef

Mark- och exploateringsingenjör

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
 Miljö- och Byggnämnden
 Tekniska förvaltningen
 Planeringsavdelningen
 Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 134 Direktsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendenummer KS 2018/114

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska
direktsändas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera införandet av webblivesändning
genom kommunstyrelsens investeringsbudget motsvarande


alternativ 1: 130 000 kronor samt årlig kostnad på 20 000 kr eller



alternativ 2: årlig kostnad på 120 000 kr

3. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att införa
direktsändning av fullmäktiges sammanträden, utifrån beskrivning och
beräknad kostnad i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2019-05-14.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på hur Älmhults kommun
kan erbjuda kommuninvånare att direktsänt på webben ta del av
kommunfullmäktiges sammanträden.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 93
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum
Kommunledningsförvaltning
Magnus Källström
magnus.kallstrom@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Direktsändning av kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2018/114

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur
Älmhults kommun kan erbjuda kommuninvånare att direktsänt på webben ta del
av kommunfullmäktige.
I kommunledningsförvaltningens uppdrag ingick att ta fram förslag på teknisk
lösning.
Förvaltningen har tagit fram förslag utifrån uppdraget.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14

Ärendebeskrivning
Frågan om direktsända fullmäktige har och är varit aktuell i en stor del av
Sveriges kommuner. Syftet är i första hand att tillgängliggöra fullmäktigemötet
så att alla invånare på ett enklare sätt har möjlighet att ta del av de diskussioner
och beslut som tas på mötet. Tillkommande till ärendet är den nya lagen kring
webtillgänglighet.
Webbtillgänglighetsdirektivet
Lagen innebär i att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska
uppfylla kraven på tillgänglighet. Vilket innebär att vårt material som läggs ut
digital ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation. Nya webbplatser
berörs från och med den 23 september 2019 och befintliga webbplatser samt
tidsberoende media (tex video) berörs från och med 23 september 2020.
För att video ska anses tillgängligt krävs bland annat att:
-

Allt tal finns tillgängligt som textat
Direktsändningar är undantagna om de inte finns tillgängliga mer än i 14
dagar
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Teknisk lösning och övervägande
Förvaltningen har studerat flera kommuners tekniska lösningar och sett att de
flesta använder liknande tjänster. Förvaltningen har varit i kontakt med flera av
bolagen för att få tjänsten presenterad.
Förvaltningen anser det viktigt att vi investerar i ett system som är hållbart och
klarar framtida krav på tillgänglighet samt att det finns ett värde både
demokratiskt och tillgänglighetsmässigt att sändningarna av kommunfullmäktige
finns tillgängliga mer än 14 dagar.
Kostnad
Kostnaderna för tjänsterna varierar beroende på vad bolagen erbjuder för
produkter och service. Ett automatiserat system beräknas kosta cirka 130 000
första året och därefter ca 20 000 kr per år. En tjänst, med personal på plats,
cirka 120 000 kr / år.
Praktisk hantering
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den samme får i uppdrag att ansvara
för upphandling av den tekniska lösningen.
Systemet bör vara sådant att ingen ytterligare personal från kommunen behövs
på fullmäktigemötet.
Kommunikationsavdelningen, IT-avdelningen och kanslienheten vara delaktiga i
implementeringen av systemet.

Överväganden
Frivillig rubrik. Kan användas om en mer resonerande text om olika
överväganden är nödvändiga, till exempel när man lämnar ett yttrande.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska direktsändas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera införandet av webblivesändning
genom kommunstyrelsens investeringsbudget motsvarande alternativ 1: 130
tkr samt årlig kostnad på 20 000 kr eller alternativ 2: årlig kostnad på 120 000
kr.
3. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att införa
direktsändning av fullmäktiges sammanträden, utifrån beskrivning och
beräknad kostnad i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2019-05-14.

Magnus Källström

Roland Eiman
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Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum
Kommunikationschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
2019-01-18
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Källström

1(3)

Kommunstyrelsen

Direktsändning av kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur
Älmhults kommun kan erbjuda kommuninvånare att direktsänt på webben ta del
av kommunfullmäktige.
I kommunledningsförvaltningens uppdrag ingick att ta fram förslag på teknisk
lösning.
Förvaltningen har tagit fram förslag utifrån uppdraget.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendet
Frågan om direktsända fullmäktige har och är varit aktuell i en stor del av
Sveriges kommuner. Syftet är i första hand att tillgängliggöra fullmäktigemötet
så att alla invånare på ett enklare sätt har möjlighet att ta del av de diskussioner
och beslut som tas på mötet. Tillkommande till ärendet är den nya lagen kring
webtillgänglighet.
Webbtillgänglighetsdirektivet
Lagen innebär i att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska
uppfylla kraven på tillgänglighet. Vilket innebär att vårt material som läggs ut
digital ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation. Nya webbplatser
berörs från och med den 23 september 2019 och befintliga webbplatser samt
tidsberoende media (tex video) berörs från och med 23 september 2020.
För att video ska anses tillgängligt krävs att:
-

Allt tal finns tillgängligt som textat
Att innehållet ska vara syntolkar om det behövs för att personer med
begränsad syn ska kunna ta del av innehållet
Direktsändningar är undantagna om de inte finns tillgängliga mer än i 14
dagar
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Teknisk lösning och övervägande
Förvaltningen har studerat flera kommuners tekniska lösningar och sett att de
flesta använder liknande tjänster. Förvaltningen har varit i kontakt med ett av
bolagen (Aventia KommunTV) för att få tjänsten presenterad.
Deras system kopplas till vårt ärendehanteringssystem och varje ärende blir en
egen film. Kamerorna filmar automatiskt och invånaren väljer själv vilken
kamera den vill visa.
Förvaltningen har även varit i kontakt med dem för att höra hur de som
leverantör ser på webbtillgänglighetsdirektivet och de arbetar på att få fram en
automatisk textning fram till 23 september 2020.
Förvaltningen anser det viktigt att vi investerar i ett system som är hållbart och
klarar framtida krav på tillgänglighet samt att det finns ett värde både
demokratiskt och tillgänglighetsmässigt att sändningarna av kommunfullmäktige
finns tillgängliga mer än 14 dagar.
Kostnad
Kostnaden för tjänsten ovan beräknas bli cirka 110 000 första året och därefter
ca 20 000 kr per år. I investeringen första året finns streaming-dator,
programvara och tre stycken kameror.
Praktisk hantering
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den samme får i uppdrag att ansvara
för upphandling av den tekniska lösningen.
Systemet är sådant att ingen ytterligare person behövs på fullmäktigemötet utan
videon startas och stoppas i/med kommunens ärendehanteringssystem Evolution.
Därför behöver kommunikationsavdelningen, IT-avdelningen och kanslienheten
vara delaktiga i implementeringen av systemet

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska direktsändas
från och med 2019–09–01.
 Kommunfullmäktige beslutar att finansiera införandet av webblivesändning
enligt ovan förslag genom kommunstyrelsens investeringsbudget motsvarande
110 tkr.
 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att införa en
automatiserad teknisk lösning för direktsändning av fullmäktiges
sammanträden, utifrån beskrivning och beräknad kostnad i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18.
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Roland Eiman

Magnus Källström

Kommunchef

Kommunikationschef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20 Direktsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden - utredning
Ärendenummer KS 2018/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till kommunfullmäktiges
presidium för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick 2018-09-25, § 124, i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda möjligheten att livesända
kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har
inkommit med förslag utifrån uppdraget, daterat 2019-01-18.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-25, § 124
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

392

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124 Sändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendenummer KS 2018/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheten att livesända kommunfullmäktige. Utredningen ska innehålla
kostnadsuppgifter på drift och investering.”

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
För närvarande sänds inte kommunfullmäktiges sammanträden genom
exempelvis webbsändning. Kommunchefen ges därför i uppdrag att utreda
möjligheten att livesända kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att ”kommunstyrelsens arbetsutskott ger
kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att livesända
kommunfullmäktige. Utredningen ska innehålla kostnadsuppgifter på drift och
investering.”
Beslutsgång
Ordförande Eva Ballovarre (S) föreslår att Ballovarres förslag bifalls och finner
att det bifalls.
_____
Beslutet skickas till
Kommunchef
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 138 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal 1 2019 - socialnämnden
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej
verkställda beslut inom tre månader för kvartal 1 2019 (1 januari – 31 mars).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera beslut som inte verkställs
inom tre månader från beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
revisorer och kommunfullmäktige.
Socialnämnden rapporterade 21 ej verkställda beslut kvartal 1 2019.

Beslutsunderlag
 Socialnämnden beslut 2019-05-22, § 48
 Socialnämndens sammanställning av ej verkställda beslut daterad 2019-05-14
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

394

Utdragsbestyrkande

395

396

Sammanställning av ej verkställda beslut
Ej verkställda beslut inrapporterade för kvartal 1 2019 (1 januari-31 mars)
Födelseår Kön Typ av bistånd eller insats
Skäl att beslutet ej verkställts

2019-05-14
Datum för
beviljande/
avbrott

Datum för
kommunens
erbjudande om
insats

Datum för
verkställighet/
avslut

1980

K

Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Insatsen pausad

2018-11-07

1980
2005

K
K

Kontaktperson, SoL OF
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.

2018-12-28
2018-08-15

2019-02-19

1971
1989
2011

M
M
M

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2018-07-30
2018-09-28
2018-05-17

2018-11-28

1929
1930

K
K

Dagverksamhet/sysselsättning
Boendestöd
Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet 9.6 LSS
Permanent bostad
Permanent bostad

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2018-08-27
2018-05-08

1932
1933

M
M

Permanent bostad
Permanent bostad

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2018-09-17
2018-06-21

1984

K

Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Önskemål om specifik person, därav avaktat

2018-09-01

2018-11-12
2018-08-08 2018- 2019-02-01
12-20
2019-01-09
2018-09-28 2018- 2019-02-04
10-01
2019-03-01

1986
1971
1999
1999

M
K
M
M

Boendestöd
Är på behandlingshem till maj 2019
Kontaktperson, SoL OF
Daglig verksamhet 9.10 LSS
Vill ha daglig verksamhet efter avslutad skolgång
Bostad med särskild service 9.9 LSS Vill ha bostad efter avslutad skolgång

2018-09-13
2018-09-26
2018-07-12
2018-07-12

1933
1932
1926
1924
1997

K
K
K
M
K

Permanent bostad
Permanent bostad
Permanent bostad
Permanent bostad
Bostad med särskild service 9.9 LSS

2019-01-02
2018-12-21
2019-01-03
2018-12-03
2018-09-25

2011

M

Avlösarservice i hemmet 9.5 LSS

Resursbrist, saknar ledig bostad
Resursbrist, saknar ledig bostad
Resursbrist, saknar ledig bostad
Resursbrist, saknar ledig bostad
Anges i beslutet att insatsen ska gälla från och med juni
2019
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

397

2018-12-07

2019-03-01

2019-01-15
2018-11-05

2019-02-27

2019-04-05

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 142 Majtorp 1:1 - markförsäljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna
överlåtelseavtal gällande del av fastigheten Majtorp 1:1, enligt tekniska
nämndens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har exploaterat området ”Paradiset 3” där del av fastigheten
Majtorp 1:1 är belägen. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet.
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Köpeskillingen, inkluderad 25% energirabatt, är 3 998 575 kronor.
Tekniska nämnden har tagit fram följande förslag till överlåtelseavtal:
Köpeskillingen är bestämd till 450 kr/m2 för del av fastigheten som har byggrätt
för skola, ca 11 818 m2. Del av fastighet som har byggrätt för parkering, ca 2
547 m2, säljs med motprestationen att anlägga hela ytan som parkering.
Rabatt lämnas med 25% om byggnaden, vid provtryckning och teknisk
beskrivning, når en energieffektivitet på 30% under BBR 25’s (Boverkets
byggregler) nu gällande krav.
Om inte godkänd redovisning av provtryckning och teknisk beskrivning, har
redovisats senast i samband med ansökan om slutbesked, kommer
mellanskillnaden att debiteras köparen. Redovisning till säljaren ska ske senast
2020-09-30.
Köpeskillingen, inkluderad ovanstående rabatt, är 3 998 575 kronor.
Köpebrev utfärdas när köpeskilling är betald och villkor i detta avtal är
uppfyllda. Alternativt med återgångsvillkor inskrivna i köpebrevet.
Handpenning ska erläggas till ett belopp om 531 181 kronor, motsvarande ca
13% av köpeskillingen, senast 2019-05-31 för att köpekontrakt fortfarande ska
vara giltigt. Tillträde sker när köpeskillingen till fullo är betald.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

398

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2019-05-21, § 59
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13
 Kartskiss daterad 19-03-25
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

399

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-05-14
Teknisk förvaltning
Anna Welander
anna.velander@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Försäljning av del av fastigheten Majtorp 1:1
Ärendenummer TN 2019/8

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har exploaterat området ”Paradiset 3” där del av fastigheten
Majtorp 1:1 är belägen. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet.
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Köpeskillingen, inkluderad 25% energirabatt, är
(tremiljonerniohundranittioåttatusentrehundrasjuttiofem) (3 998 575) kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13
 Kartskiss daterad 19-03-25

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun är innan sommaren färdig med exploatering av området
Paradiset 3.
För Fastigheten gäller detaljplan P2018/3 som vunnit laga kraft 2018-02-20. Av
planhandlingarna framgår bestämmelser om bebyggelsens utformning med
mera, vilka bestämmelser Köparen tagit del av före kontraktets undertecknande.
Fastigheten har en yta om sammanlagt cirka 14 365 kvm och planlagd för
skolverksamhet.
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Markanvisningsavtal är sedan tidigare tecknat för området men upphörde att
gälla per den 2019-05-04.
Ansökan om fastighetsbildning är inskickad och ankommen Lantmäteriet 201812-13. Förslagsvis kommer fastigheten tilldelas fastighetsbeteckning Paradiset 2,
del 1 och 2.

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner informationen
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
2. Att ge Tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna överlåtelseavtal
enligt följande:

400

Tjänsteskrivelse
2019-05-14

2(2)

Köpeskillingen är bestämd till 450 kr/m2 för del av fastigheten som har byggrätt
för skola, ca 11 818 m2. Del av fastighet som har byggrätt för parkering, ca 2
547 m2, säljs med motprestationen att anlägga hela ytan som parkering.
Rabatt lämnas med 25% om byggnaden, vid provtryckning och teknisk
beskrivning, når en energieffektivitet på 30% under BBR 25’s (Boverkets
byggregler) nu gällande krav.
Om inte godkänd redovisning av provtryckning och teknisk beskrivning, har
redovisats senast i samband med ansökan om slutbesked, kommer
mellanskillnaden att debiteras köparen. Redovisning till Säljaren ska ske senast
2020-09-30.
Köpeskillingen, inkluderad ovanstående rabatt, är
(tremiljonerniohundranittioåttatusentrehundrasjuttiofem) (3 998 575) kronor.
Köpebrev utfärdas när köpeskilling är betald och villkor i detta avtal är
uppfyllda. Alternativt med återgångsvillkor inskrivna i köpebrevet.
Handpenning ska erläggas till ett belopp om femhundratrettioenetthundraåttioen
(531 181) kronor, motsvarande ca 13% av köpeskillingen, senast 2019-05-31 för
att köpekontrakt fortfarande ska vara giltigt.
Tillträde sker när köpeskillingen till fullo är betald
Anna Welander

Anders Nyberg

Mark- o Exploateringsing

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

401

402

Sammanträdesprotokoll
2019-05-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 59 Majtorp 1:1 - markförsäljning
Ärendenummer TN 2019/8

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner informationen.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
2. Att ge Tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna överlåtelseavtal
enligt följande:
Köpeskillingen är bestämd till 450 kr/m2 för del av fastigheten som har
byggrätt för skola, ca 11 818 m2. Del av fastighet som har byggrätt för
parkering, ca 2 547 m2, säljs med motprestationen att anlägga hela ytan som
parkering.
Rabatt lämnas med 25% om byggnaden, vid provtryckning och teknisk
beskrivning, når en energieffektivitet på 30% under BBR 25’s (Boverkets
byggregler) nu gällande krav.
Om inte godkänd redovisning av provtryckning och teknisk beskrivning, har
redovisats senast i samband med ansökan om slutbesked, kommer
mellanskillnaden att debiteras köparen. Redovisning till Säljaren ska ske
senast 2020-09-30.
Köpeskillingen, inkluderad ovanstående rabatt, är 3 998 575 kronor.
Köpebrev utfärdas när köpeskilling är betald och villkor i detta avtal är
uppfyllda. Alternativt med återgångsvillkor inskrivna i köpebrevet.
Handpenning ska erläggas till ett belopp om 531 181 kronor, motsvarande ca
13% av köpeskillingen, senast 2019-05-31 för att köpekontrakt fortfarande
ska vara giltigt.
Tillträde sker när köpeskillingen till fullo är betald.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

403

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-05-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har exploaterat området ”Paradiset 3” där del av fastigheten
Majtorp 1:1 är belägen. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet.
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Köpeskillingen, inkluderad 25% energirabatt, är 3 998 575 kronor.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13
 Kartskiss daterad 19-03-25
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

404

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 131 Riskanalys och intern kontroll 2020kommungemensamma mål för intern kontroll
Ärendenummer KS 2019/75

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunövergripande mål för intern kontroll 2020.
2. Kommunstyrelsens uppmanar övriga nämnden att lägga
kommunövergripande mål för intern kontroll till respektive nämnds plan för
intern kontroll 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens policy och övergripande verksamhetsplan för intern
kontroll ska kommunstyrelsen senast per juni månad ta fram
kommungemensamma mål för intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommungemensamma
mål för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 83
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26
_____
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

405

Utdragsbestyrkande

