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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende  
1-23  
Tid: Tisdag den 11 april 2017 kl. 09.00 
Plats: Salen, Centralplan 1, Alvesta  

Ledamöter 
Per Ribacke (S) ordförande 
Thomas Haraldsson (C) 1:e vice 
Thomas Johnsson (M) 2:e vice 
Rose-Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Birgit Andersson (MP) 
Mikael Johansson (M) 
Cristina Haraldsson (C) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Kauko Antbacke (-) 
Benny Lundh Johansson (SD) 
 

Ersättare 
Rolf Marklund (S) 
Helene Andersson (C) 
Matz Athley (M) 
Ian Alberfeldt (S) 
Adelisa Barakovic (S) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Helen Gustavsson (M) 
Johnny Lundberg (S) 
Börge Nielsen (V) 
Bengt-Olof Söderström (L) 
David Kristiansson (SD) 
 

Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt 
kommunsekreteraren på lisa.s.eriksson@alvesta.se eller 0472-155 01. 

mailto:lisa.s.eriksson@alvesta.se
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2017-04-04 

 

Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 11 april 2017  
 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning  

4. Information från ordföranden 

5. Information från kommunchefen 

6. Information om kommunens arkivsituation 

7. Information om sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun och för kommunledningsförvalt-
ningen per januari och februari månad 2017 

8. Redovisning av revisorernas granskning av IT-verksamheten  

9. Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun  

10. Information om budgetförutsättning för år 2018-2020 

11. Förslag till generell firmateckningsrätt och firmateckningsrätt för vissa handlingar för kom-
munstyrelsen 

12. Ökad sysselsättningsgrad (rätten till heltid)  

13. Beslut om förslag till entrévgift för Vislandabadet  

14. Beslut om startbesked för Orrakullens verksamhetsområde  

15. Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i Alvesta kommun 

16. Beslut om granskning av fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 

17. Aktualitetsprövning av översiktsplan för Alvesta kommun  

18. Förslag till ny renhållningsordning – Beslut om samråd  

19. Besvarande av medborgarförslag angående trafiksituationen vid förskolan i Slätthög  

20. Besvarande av medborgarförslag angående stoppa ” Gemlaracet”  

21. Meddelanden  

22. Redovisning av delegationsbeslut 

23. Övriga ärenden  
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Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(1) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §        

Information från ordföranden och kommunchef  

Redogörelse 
1. Ordförande informerar. 
2. Kommunchef informerar.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

 

4 & 5  
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Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(1) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §  

Information om kommunens arkivsituation   

Redogörelse  
Kommunstyrelsen informeras om kommunens arkivsituation.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(1) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §       Dnr KS 2017/006.020  

Information om sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun 
och kommunledningsförvaltningen per januari och februari 
månad 2017  

Beslutsunderlag 
1. Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun och för kommunledningsförvaltningen, 

daterad den 30 mars 2017 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen informeras om sjukfrånvarostatistik för Alvesta 
kommun och för kommunledningsförvaltningen per januari och 
februari månad 2017. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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Sida 1 av 6 
 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta Kommun 
Denna blankett används för redovisning av Alvesta Kommuns sjukfrånvaro till kommunstyrelsen. 

 Antal sjukdagar per snittanställd, rullande 12 månader. 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

IFO  25,73 27,56 28,65           

KLF  11,53 12,34 13,11           

KFF - 10,39 8,41           

OF  30,95 31,60 31,68           

FSP  11,81 12,76 14,17           

UF   17,97 17,84 17,55           

A. Kommun  23,36 23,75 23,76           

Tidsperiod ex: Jan 2016 mätperiod fr om 2015-02-01 t o m 2016-01-31, 12 månader. Sjukdagar med omfattning innebär att den verkliga frånvarotiden beräknas. 

Tidsperiod: 2015-12-31 2016-01-31 2016-02-29 2016-03-31 2016-04-30 2016-05-31 2016-06-30 2016-07-31 2016-08-31 2016-09-30 2016-10-31 2016-11-30 2016-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

IFO 22,99 22,57 22,22  21,52  21,90  22,46  22,51  22,65  22,26  22,36  22,69  24,06  25,73 

KLF 12,81 11,81 11,16  9,79  9,60  9,74  9,15  8,65  9,33  9,95  10,64  10,78  11,53 

OF 28,95 29,44 29,26  29,26  28,98  28,82  28,80  28,67  28,64  29,06  29,81  30,47  30,95 

FSP 13,83 13,18 11,62  9,72  7,69  6,13  6,41  7,39  8,37  9,49  9,79  10,40  11,81 

UF  14,59 15,06 15,91  16,09  16,53  16,74  16,77  16,99  17,41  17,43  17,72  17,77  17,97 

A. Kommun 20,84 21,19 21,45  21,39  21,45  21,48  21,48  21,55  21,76  21,99  22,48  22,89  23,36 
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 Antal sjukdagar per snittanställd, månad för månad ej rullande 12 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

 Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

IFO  3,40 3,35 2,65           

KLF  1,76 2,01 1,86           

KFF - 1,01 0,46           

OF  2,84 3,08 2,51           

FSP  1,56 1,33 1,75           

UF   1,74 1,5 1,61           

A. Kommun  2,29 2,27 2,02           

Tidsperiod ex: Jan 2016 mätperiod  fr om 2016-01-01 t o m 2016-01-31, enstaka månader. 
Sjukdagar med omfattning innebär att den verkliga frånvarotiden beräknas. 
Ny rapport för 2016 därav inga siffror från 2015. 

Eventuella kommentarer: 
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 Sjukfrånvaro i % per förvaltning, rullande 12 månader 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % 

IFO  6,60 7,01 7,26           

KLF  3,15 3,38 3,62           

KFF - 4,83 3,57           

OF  8,47 8,63 8,63           

FSP  3,29 3,45 3,81           

UF   5,41 5,39 5,33           

A. Kommun  6,55 6,65 6,66           

Total sjukfrånvaro i % av arbetade timmar är kvoten mellan sjukfrånvaro timmar och arbetade timmar under 

Tidsperiod: 2015-12-31 2016-01-31 2016-02-29 2016-03-31 2016-04-30 2016-05-31 2016-06-30 2016-07-31 2016-08-31 2016-09-30 2016-10-31 2016-11-30 2016-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % 

IFO 6,47 6,37 6,22  5,97  6,07  6,21  6,14  5,98  5,90  5,89 5,93 6,25  6,60 

KLK 3,45 3,22 3,07  2,66  2,62  2,67  2,48  2,41  2,61  2,77 2,92 2,98  3,15 

OF 8,06 8,01 7,98  7,99  7,93  7,92  7,94  7,93  7,97  8,06 8,22 8,47  8,47 

FSP 3,87 3,72 3,29  2,73  2,21  1,87  1,93  2,16  2,47  2,72 2,83 2,98  3,29 

UF  4,66 4,70 4,92  4,95  5,06  5,13  5,10  5,15  5,29  5,28 5,35 5,35  5,41 

A. Kommun 5,97 5,99 6,04  6,02  6,04  6,06  6,05  6,08  6,17  6,22 6,32  6,46  6,55 

Eventuella kommentarer: 
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 Andel sjukfrånvaro i % av total sjukfårnvaro (59 dagar eller mer) 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

IFO 9 65,02 66,15           

KLF 2 40,64 43,73           

KFF - 0,0 21,22           

OF 56 69,3 70,71           

FSP 1 46,01 51,5           

UF  32 57,44 58,88           

A. Kommun 100 63,89 65,37           

 

Tidsperiod: 2015-12-31 2016-01-31 2016-02-29 2016-03-31 2016-04-30 2016-05-31 2016-06-30 2016-07-31 2016-08-31 2016-09-30 2016-10-31 2016-11-30 2016-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

Antal 59< 
sj.dgr 
/förvaltning 

IFO 7 6  6  7  6  7  8  7  9  8  8  9  9 

KLF 2 2  1 -  -  -  -  -  -  -  2  2  2 

OF 40 35  38  39  38  41  43  50  49  52  52  56  56 

FSP - -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  1  1 

UF  25 26 24   25  32  28  30  28  26  28  28  32  32 

A. Kommun 74 69  69  71  76  76  81  86  85  89  89  100  100 

 

 

Eventuella kommentarer: 

Uppgifter från 2015 och 2016 uppger antalet personer som 

är långtidssjukskrivna (59 dagar eller mer) 
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 Antalet personer som har fler än 5 korttidssjukfrånvarotillfällen, rullande 12 månader). 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

 5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

IFO 23 20 21           

KLF 3 3 -           

KFF - - -           

OF 124 130 120           

FSP 4 3 2           

UF  138 133 125           

A. Kommun 292 289 268           

I denna tabell ingår även de anstallda som har särskilt högriskskydd från försäkringskassan, där FK betalar sjukpeng 80% från dag 1. 

 

Tidsperiod: 2015-12-31 2016-01-31 2016-02-29 2016-03-31 2016-04-30 2016-05-31 2016-06-30 2016-07-31 2016-08-31 2016-09-30 2016-10-31 2016-11-30 2016-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

 5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

IFO 19 19  18  18  19  17  19  18  20  20  18  24 23 

KLK 4 3  3  4  3  3  3  2  2  1  -  2 3 

OF 133 125  125  131  132  124  126  125  119  122  126  123 124 

FSP 2 2  3  1  2  2  2  2  2  2  1  2 4 

UF  112 113  135  120  111  128  127  125  122  119  120 128 138 

A. Kommun 270 262  284  274  267  274  277  272  265  264  265  290  303 
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Eventuella kommentarer: 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(1) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §  

Redovisning av revisorernas granskning av kommunens 
IT-verksamhet    

Redogörelse  
Kommunstyrelsen redovisas om revisorernas granskning av 
kommunens IT-verksamhet.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(2) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §  Dnr KS 2017/118.042  

Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun, daterad den 4 april 2017 
2. Protokoll från arbetsutskottet, § 24, daterat den 28 mars 2017 
3. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning 2016 med 
sammanställd redovisning upprättad utifrån lag om kommunal redovisning.  

Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 61 miljoner kronor (2 
miljoner kronor 2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget. I 
kommunens resultat ingår engångsintäkter avseende tillfälligt 
flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och realisationsvinster med 30 miljoner 
kronor som uppstått i och med byte av kapitalförvaltare för placerade 
pensionsmedel. Nämndernas utfall är 19 miljoner kronor sämre än budget. 
Negativa budgetavvikelser finns inom nämnden för individ- och 
familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom utbildningsnämnden. Positiv 
budgetavvikelse för gemensamma nettokostnader och finansiering väger 
upp nämndernas underskott. 
 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång 
sikt. Kommunens obalans i ekonomin för år 2016 med fortsatt negativa 
avvikelser för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och 
prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.  
 
Alvesta kommun redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 61 miljoner 
kronor. Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det 
vill säga årets intäkter ska överstiga dess kostnader. Avstämning enligt 
balanskravet innebär att realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-
tillgångar inte ska medräknas. Årets resultat justerat med dessa poster på 0,5 
miljoner kronor innebär att balanskravet därmed uppfylls för Alvesta 
kommun år 2016. Kommunen har inga negativa resultat från tidigare år att 
återställa. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning 
delvis uppfylls för år 2016.  Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls samt 
verksamhetsmålen och det personalpolitiska målet uppfylls delvis. Kom-
munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och målstyrningen fortsätter. 
Största utmaningen framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 2(2) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

den ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar 
utveckling inom samtliga målområden.  

Beredning  
KSAU § 24 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Årsredovisning 2016 till 

revisorerna för granskning. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

Årsredovisning 2016.  

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige   

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016 
Alvesta kommun 

 
Till kommunstyrelsen 2017-04-11 



         Innehållsförteckning 
                     

 
Årsredovisning 2016   
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Bokslut för 2016 i Södra Sveriges mittpunkt  
 
Då var det dags att lägga 2016 till hand-
lingarna, det gör vi genom att summera det 
gångna årets verksamheter och ekonomi. Det 
är tydligt att det arbete vi genomfört och det 
fokus vi haft på att uppnå en ekonomi i balans, 
börjar ge resultat. Vi kan presentera det bästa 
ekonomiska resultatet i kommunen på väldigt 
många år, vilket är både glädjande och viktigt.   
 
Att ha ordning och reda på finanserna är en 
förutsättning för utveckling av vår orga-
nisation och vår kommun, då det skapar 
utrymme och möjligheter för framtida 
investeringar. Nu gäller det att hålla i och inte 
falla tillbaka i gamla mönster. 
 
Tittar man djupare i det goda resultatet blir det 
tydligt att vi haft stora finansiella intäkter till 
följd av omplaceringar av placerade pensions-
medel, men även utan dessa, gör vi ett bra 
resultat. Nämndernas underskott har halverats 
och här vill jag lyfta fram utbildningsnämnden 
som gjort en fantastisk resa. Bra jobbat! 
  
När det gäller våra mål, har vi fortsatt mycket 
att arbeta med. Man kan konstatera att vi under 
2016 inte nådde alla de mål vi hade satt upp. 
Till viss del beror det på, att det ibland kan 
vara svårt att göra uppföljningar och utvär-
deringar, och därför har vi beslutat om nya 
uppföljningsbara mål för 2017. 
  
Om jag ser tillbaka på det gångna året, så finns 
det mycket att glädjas åt och här är bara ett par 
exempel på händelser under 2016; 
 
Den sista industritomten i Björnstorp såldes 
och mycket glädjande kan vi konstatera att det 

finns en vilja att etablera sig i kommunen, men 
också ett behov av ytterligare verksamhets-
mark. 
  
Vislandabadet invigdes till mångas glädje. 
Och det blev ett fantastiskt projekt som höll 
budgeten och nästan den tighta tidsram som vi 
satt upp för att lyckas öppna under säsongen. 
  
Pris för bästa tillväxtkommun i Kronobergs län 
samt en historiskt stor klättring i Svenskt 
näringslivs företagsbarometer tyder på att det 
arbete som vi lägger ner på dessa frågor börjar 
ge effekt. 
  
Och åter igen har köket på Lekbackens 
förskola satt Alvesta på kartan, genom sitt 
imponerande arbete med ”Stora måltidsupp-
levelser för sina små matgäster”. 
  
Vi fortsätter att tillsammans utveckla och 
förbättra hela Alvesta kommun genom lokalt 
och regionalt sammarbete. Vi blickar framåt 
och med tillförsikt tar vi oss an framtiden, med 
de goda möjligheter och förutsättningar vi har. 
 

 

 
 

   Per Ribacke 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
 
Året i korthet 
 
Årets resultat ett överskott men 
negativ budgetavvikelse för nämn-
derna 
Kommunens bokslut för år 2016 visar ett 
överskott på 61 miljoner kronor (2 mnkr 
2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än 
budget. Inkluderas bolagen var resultatet 94 
miljoner kronor för 2016 (6 mnkr 2015).  
 
I kommunens resultat ingår engångsintäkter 
avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 32 
miljoner och realisationsvinster med 30 
miljoner kronor som uppstått i och med byte 
av kapitalförvaltare för placerade pensions-
medel. Nämndernas utfall är 19 miljoner 
kronor sämre än budget. Negativa budgetav-
vikelser finns inom nämnden för individ- och 
familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom 
utbildningsnämnden. Positiv budgetavvikelse 
för gemensamma nettokostnader och finansi-
ering väger upp nämndernas underskott. 
 
Alvestas befolkning fortsätter öka 
Befolkningen har 2016 ökat med 269 personer 
(78 år 2015) och uppgår vid årsskiftet till 
19 850 invånare. Kommunen har sedan 2010 
ökat sin befolkning med över 1 000 personer. 
Kommunens ökade antal invånare, bland annat 
beroende på anhöriginvandring, ger både möj-
ligheter och ställer krav på att utveckla och 
anpassa kommunens verksamhet inom många 
olika områden 
 
Stora utmaningar väntar 
Alvesta kommun har en verksamhet med drygt 
1 500 anställda och en omsättning på cirka 1,4 
miljarder kronor. Kommunens ekonomi ska 
utvecklas så att dagens generation inte överför 
obalanserade kostnader eller skulder till 
kommande generationer. Ekonomin är en 
restriktion för verksamhetens omfattning på 
kort och lång sikt. Kommunen står inför stora 
utmaningar med en ökad befolkning, fortsatt 
obalans i vissa av nämndernas ekonomi för år 
2016 tillsammans med ansträngda budget-

förutsättningar inför 2017 med mycket 
begränsat utrymme för kostnadsökningar.  
 
Målen för god ekonomisk hushåll-
ning uppfylls delvis 
Sammantaget är bedömningen kravet på god 
ekonomisk hushållning delvis uppfylls för år 
2016.  Kommunstyrelsens arbete med att 
utveckla målstyrningen fortsätter. Största 
utmaningen framöver kvarstår som tidigare, 
det vill säga att stärka den ekonomiska ställ-
ningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig 
hållbar utveckling inom samtliga målområden. 
 
Spåningslanda fortsätter att växa 
Under året har det nya bostadsområdet 
Spåningslanda fortsatt att växa. 2016 såldes de 
resterande 7 tomterna av totalt 20 i etapp 1. 
Beslut finns att sälja ytterligare 24 tomter i 
etapp 2. Försäljningen startar under 2017. 
Under 2016 såldes en tomt i Hjortsberga och 
ytterligare 5 finns ute till försäljning.   
 
Såld industrimark i Björnstorp 
I Björnstorps industriområde såldes sista 
tomten under 2016. Projekteringen av vatten 
och avlopp till Orrakullens industriområde har 
pågått under året. VA-försörjning krävs för att 
kunna exploatera de 30 hektar planlagd 
industrimark som finns i området. Uppdrag 
finns att planlägga all övrig mark söder om väg 
25 från Orrakullen till Björnstorp.   
 
Vislandabadet invigdes 
Det nya Vislandabadet invigdes den 20 
augusti. Satsningen på badet är en i raden av 
flera upprustningar inom fritidsområdet där 
bland annat Virda bad- och sportcenter och 
Alvesta Tennishall ingår. 
 
Fördjupad översiktsplan för Alvesta 
tätort 
Alvesta kommun har arbetat fram ett förslag 
till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. 
Nu ska förslaget ut på samråd. Huvudfrågor är 
att skapa och värna attraktiva boende- och 
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livsmiljöer, skapa förutsättningar för hållbara 
transporter, utveckla ett levande centrum, ta 
tillvara på och utveckla grönstrukturen och 
säkra tillgången till verksamhetsmark. 
 
Invigning av Rönnedalsrondellen 
8 december invigdes Rönnedalsrondellen av 
nämnden för samhällsplanerings ordförande 
och vice ordförande, Hagart Valtersson och 
Anita Lindstedt. Cirkulationsplats Rönnedal är 
klar och Svampvägen får samtidigt en 
trafiksäker anslutning via cirkulationen och 
gatukorsningen Fabriksgatan-Svampvägen 
kommer att stängas. 
 
Politisk överenskommelse om fram-
tidens äldreboende 
Tanken är att en extern part ska bygga och 
förvalta ett nytt kombinerat, särskilt boende 
och trygghetsboende. Sedan ska kommunen bli 
hyresgäst och driva verksamheten. Antalet 
boendeplatser kommer troligtvis att bli 36-48 
stycken, med möjlighet till utbyggnad.   
 

Lekbacken åter årets förskolekök 
För andra året i rad tog Lekbackens förskola 
hem titeln som Årets förskolekök i White 
Guide Juniors årliga prisutdelning. Juryns 
motivering löd: ”För att man med en fantastisk 
frenesi och imponerande inlevelse lyckas 
bjuda sina små matgäster på stora måltids-
upplevelser.” 
 
Alvesta kommun utsågs till bästa 
tillväxtkommun i Kronobergs län 
Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i 
varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset 
delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget 
Syna, som granskar bokslut från samtliga 
svenska aktiebolag för att utse vinnarna. 
Utmärkelsen går till den kommun som har 
störst andel företag som nyanställer, ökar sin 
omsättning och går med vinst. Kommunen 
klättrade samtidigt 82 placeringar i Svenskt 
Näringslivs företagsranking och hamnade på 
plats 139 av 290. 
 
 

 
 

 
        Invigning av Vislandabadet augusti 2016. 
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Framtiden innebär gemensamma insatser  
 
Framtiden innebär samarbete och gemen-
samma insatser med ökat fokus på att skapa 
förutsättningar för Alvesta som en lockande 
kommun att bo och leva i där tillgänglighet 
och närhet är grundläggande beståndsdelar. 
Arbetet för att öka medborgarnas, företagarnas 
och besökarnas tillgänglighet för att kunna 
hantera sina ärenden och få information via 
webben ökas.  
 
Alvesta kommun erbjuder attraktivt boende 
med goda pendlingsmöjligheter och industri-
mark i skyltläge utmed väg 25. Tydligare 
marknadsförings- och informationsinsatser för 
att visa och öka medvetenheten om fördelarna 
med att bo och verka i kommunen. Ökad 
inflyttning berör så mycket mer än boende.  
 
Arbetet för att skapa en god livsmiljö omfattar 
även frågor som rör kultur- och fritid, 
integration, arbetsmarknad, utbildning/skol-
verksamhet, ökad självförsörjning och att 
minska behovet av försörjningsstöd, trygg och 
kvalitetssäkrad omsorg med mera. Frågor som 
är angelägna både för den nyinflyttade som 
den som redan bor i kommunen. 
 
För att kunna leverera en ändamålsenlig, 
effektiv och bra verksamhet förutsätts kompe-
tenta och stolta medarbetare. Det blir allt vikti-
gare att framstå med ett bra arbetsgivarvaru-
märke för att kunna locka och behålla 
kompetens. Större fokus på ledarskap och 
medarbetarskap för att stärka kommunen som 
en attraktiv arbetsplats. Häri inkluderas bland 
annat frågor som rör värdegrundsarbete, ökad 
sysselsättningsgrad, åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron och en god arbetsmiljö som 
främjar välbefinnande och hälsa.  
 
En annan prioriterad uppgift är att skapa 
enhetlighet och helhetstänk inom Alvesta 
kommun. Kommunens styr- och lednings-
system består av många delar; vision, budget, 
mål, strategier, värdegrund, reglementen, 
delegation, planer, policy, lagar, kvalitet, 
rutiner, internkontroll etc. Arbetet inriktas på 
att skapa enkelhet genom strukturer och ska 
tillämpas kommunövergripande. Fortsatt 

arbete med att samordna och genomföra 
effektiviseringar av verksamheterna (”vardags-
rationaliseringar”). 
 
Framtidens arbete innebär också att öka 
användningen av digitala verktyg och ny 
teknik i verksamheterna. 
 
Nämnderna hade 2015 en kraftig netto-
kostnadsökning som mattats av under 2016.  
Budgetförutsättningarna inför 20171 innebär 
fortsatta effektiviseringskrav för nämnderna 
för att få en budget i balans, men även ökade 
resurser för exempelvis ökat antal elever i 
skolan och nytt LSS-boende. Det budgeterade 
resultatet för 2017 är samma som för 2016, 
11,5 miljoner kronor. Resultatkravet för år 
2017 innebär att verksamheternas netto-
kostnader får förbruka max 99,4 procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning.  
 
Nämndernas ekonomiska obalans med en för 
hög nettokostnadsökning i förhållande till 
budgetförutsättningarna, ställer krav på fort-
satta prioriteringar för att ekonomin långsiktigt 
ska vara i balans. Den stora utmaningen under 
de kommande närmaste åren är att vidta 
åtgärder så att en tillräcklig resultatnivå skapas 
för att kunna möta såväl oförutsedda händelser 
som att skapa utrymme för behovet av 
exempelvis genomförande av större nödvän-
diga investeringar. 
 
Sammanfattningsvis syftar arbetet som helhet 
till att tillhandahålla en god service till 
invånare och företag, öka antalet invånare och 
att bidra till att stärka kommunens attrak-
tionskraft. 

                                                 
 
1 Budget 2017 med plan för 2018-2019, fastställd 
av kommunfullmäktige § 105, 2016-06-20, med 
kompletterande beslut § 113, 2016-09-27, 
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Alvesta kommuns organisation 
 
Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten bedrivs till 
största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform samt kommunalförbund.  
 
Alvesta kommun: Kommunens service omfattar i huvudsak vård och omsorg, skolundervisning, kultur- och 
fritidsverksamhet (ingår i kommunstyrelsen), gatuskötsel, VA och viss myndighetsutövning. Verksamheten 
bedrivs i följande nämnder: kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, 
omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering, nämnden för myndighetsutövning, överförmyndarnämnden 
och krisledningsnämnd. 
 
Bolag: Kommunen är helägare till Kommunföretag som i sin tur är helägare till fyra dotterbolag, AllboHus 
fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB och Alvesta Utveckling AB. Ett av dotterbolagen, 
Alvesta Energi är moderbolag till Alvesta Elnät som i sin tur är ägare till Bredband i Värend AB. Mer informa-
tion om dessa bolag finns under Nämnds- och bolagsberättelser. Då räkenskaperna för kommunen och de kom-
munägda bolagen förs samman på koncernnivå elimineras interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingå-
ende enheterna. Här ingår Kommunföretag med dess dotterbolag samt Värends räddningstjänstförbund. För att 
tydligt visa på vilka intäkter och kostnader, fordringar och skulder samt ägartillskott och koncernbidrag, som 
eliminerats finns en särskild sida med tilläggsupplysningar, se avsnitt Särskilda upplysningar koncernföretagen. 
 
Kommunalförbund: Värends Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Alvesta kommun (21,4 %) 
och Växjö kommun (78,6 %). I januari 2015 bildade Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Marka-
ryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner samt Region Blekinge kommunalförbundet Sydarkivera, 
som syftar till en gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv. 
 
Övriga intressen: Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag, som ägs av Alvesta kommun (70 %) och Växjö 
kommun (30 %). Huseby Bruk AB bedriver besöksverksamhet på Huseby bruk. Därutöver finns intressen bland 
annat i Smaland Airport AB och Kommunassurans syd försäkrings AB.  
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Fem år i sammandrag 
 
Kommunen 2016 2015 2014 2013 2012 
Antal invånare 31 dec 19 850 19 581 19 503 19 280 19 034 
Antal invånare, årlig förändring 269 78 223 246 117 
Kommunens skattesats 21:42 21:42 21:81 21:81 21:81 
Årets resultat (=förändring eget kapital), mnkr 61 2 2 21 82 
Resultat per invånare, kronor 3 073 101 83 1 078 4 319 
Nettokostnadernas andel av skatt och generella 
bidrag, procent 

 
98,0 

 
102,7 

 
101,2 

 
100,7 

 
102,4 

Likvida medel, mnkr 11 14 21 -12 22 
Investeringar, mnkr 73 41 121 41 52 
Soliditet %, inkl ansvarsförbindelse pensioner 25 19 17 17 18 
Soliditet %, exkl ansvarsförbindelse pensioner 66 66 67 76 75 
Låneskuld, mnkr 127 107 107 22 0 
Totalt pensionsåtagande (inkl löneskatt), mnkr 464 483 500 517 490 
Tillgångar och skulder      
- anläggningstillgångar, kr/inv 33 792 32 449 32 390 28 840 25 700 
- omsättningstillgångar, kr/inv 21 406 18 653 18 880 16 310 19 290 
- långfristiga skulder, kr/inv* 31 030 30 670 31 280 28 090 25 790 
- kortfristiga skulder, kr/inv 11 036 10 690 10 590 9 300 10 740 
Bolagen      
Allbohus Fastighets AB      
Verksamhetsresultat**, mnkr 18 -17 4 6 5 
Soliditet % 10 8 10 9 9 
Alvesta Energi AB. koncernen      
Verksamhetsresultat**, mnkr 12 15 9 7 8 
Soliditet % 24 21 17 15 14 
Alvesta Renhållnings AB      
Verksamhetsresultat**, mnkr 1 3 2 1,5 1 
Soliditet % 37 35 32 26 18 
Alvesta Utveckling AB      
Verksamhetsresultat**, mnkr 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
Soliditet % 12 11 11 11 10 
*Inklusive totalt pensionsåtagande (avsättning och ansvarsförbindelse). 
** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 
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Allmänt om kommunen 
 
Sedan kommunalvalet år 2014 styr Social-
demokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i 
minoritet i Alvesta kommun. Skattesatsen har 
varit oförändrad sedan 2015 och uppgår till 
21,42 kronor.  
 
Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i Syd-
sverige. Järnvägens utbyggnad i slutet av 
1800-talet gynnade bildandet av tätorter utmed 
de nya järnvägslinjerna och tillväxt av indu-
strier och andra företag.  
 
Till ytan kan kommunen ses som ett ”Sverige i 
miniatyr” – 8 mil lång i nord-sydlig riktning 
och 2 mil bred. Naturen är omväxlande och rik 
på sjöar och vattendrag. Kommunen känne-
tecknas av småskalighet och närhet. Närings-
livet är stabilt med många små och medelstora 
företag. Idag bor två tredjedelar av kom-
munens invånare i någon av kommunens nio 
tätorter. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, 
SKL, kommunindelning, ingår Alvesta 
kommun i gruppen pendlingskommuner. 
 
Befolkning  
Alvestas befolkning med 19 850 invånare 
liknar mycket ett riksgenomsnitt. Andelen 
invånare motsvarar 0,2 procent av riket.  
 
Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner 
som senare bildade Alvesta kommun tillsam-
mans 18 350 invånare. Fram till slutet av 
1900-talet ökade befolkningen successivt och 
låg som mest på 20 000 invånare vid årsskiftet 
1994/95. Tillväxten bröts därefter. Från 2010 
har det årligen varit en befolkningstillväxt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
År 

 
Invånarantal 

Förändring 
Alvesta 

Förändring 
Länet 

2007 18 776 +35 +1 152 
2008 18 775 -1 +1 437 
2009 18 757 -18 +938 
2010 18 802 +45 +778 
2011 18 917 +115 +714 
2012 19 034 +117 +1 233 
2013 19 280 +246 +1 269 
2014 19 503 +223 +2 713 
2015 19 581 +78 +2 241 
2016 19 850 +269 +3 259 
 
Vid årsskiftet 2016/17 var antalet invånare i 
Alvesta kommun 19 850, en ökning med 269 
personer jämfört med närmast föregående 
årsskifte. Under de senaste tio åren har en 
minskning av befolkningen skett fram till 
2009, därefter har befolkningen ökat. Utöver 
antalet folkbokförda invånare fanns vid 
årsskiftet drygt 700 asylsökande i kommunen.  
 

 
 
Under år 2016 föddes 267 barn (231 barn år 
2015). I jämförelse med riket har Alvesta 
kommun en högre andel barn och ungdomar i 
de högre skolåldrarna men även i den lägsta 
åldersgruppen (0-6 år). I åldersgruppen 20-40 
år ligger befolkningsandelen under riksgenom-
snittet. Många ungdomar flyttar efter avslutade 
grundstudier till annan kommun eller utlandet 
för högre studier eller arbete, och denna avtap-
pning av befolkningen kompenseras med en 
större nettoinflyttning från utlandet.  
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Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-
gruppen 55-70 år. Denna grupp närmar sig 
eller är i pensionsåldern och kommer under 
2000-talets andra och tredje decennier att öka 
antalet äldre kommuninvånare med behov av 
olika stödinsatser.  
 

 
 
 
Befolkningsökningen under 2016 beror i 
huvudsak på ett positivt flyttningsnetto, +203 
(+42 år 2015). Flyttningsnettot mot utlandet är 
+443 (+341 år 2015), mot länet -108 (-141 år 
2015) och mot riket i övrigt -132 (-158 år 2015). 
 
 
Högt tryck i näringslivet 
År 2016 har varit ett positivt år för näringslivet 
i Alvesta kommun där många företag har ökat 
sin omsättning och nyanställt. Antalet företag 
har ökat med 1,1 procent (nettotillväxt) vilket 
var högre än snittet i länet och antalet kon-
kurser ligger kvar på ungefär samma nivå som 
året innan. Inflyttningen av företag till kom-
munen ökat jämfört med året innan. 
 

All verksamhetsmark på Björnstorp är slut. 
Flera företag har signalerat att de vill expan-
dera men att det kan vara svårt med ända-
målsenliga lokaler och kompetensförsörjning. 
Fler förfrågningar kring etableringar har kom-
mit in till kommunen. Det är fortfarande stor 
efterfrågan hos flera av grannkommunerna på 
lokaler 
 
Tillverkningsindustrin och byggnadsbranschen 
dominerar men både företagstjänster och 
besöksnäring växer om än från små nivåer. 
Besöksnäring hade ett bra år. Handeln i 
Alvesta tätort hade det fortsatt tufft, under året 
har en liten förbättring kunnat konstateras. 
 
Avmattning på arbetsmarknaden 
Under 2016 fortsatte arbetslösheten att minska 
i Kronobergs län. Ungdomsarbetslösheten fort-
sätter att gå ner liksom i de grupper med 
svensk bakgrund och utbildning. Det är däre-
mot ett stort glapp och de med utländsk 
(nyanlända) bakgrund har det svårt att komma 
ut på arbetsmarknaden och där ökar arbetslös-
heten markant.  
 
Arbetslösheten har, totalt sett för Alvesta 
kommun, minskat med 0,2 procent till 9,3 
procent per den sista december 2016 jämfört 
med ett år tidigare. Det är ett stort problem 
med matchning då det gäller företagens 
kompetens med de som står utan jobb idag och 
viktigt att hitta snabbare vägar fram med 
utbildningar för tillgodo se näringslivet med 
arbetskraft. 
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Styrning, uppföljning och kontroll 
 
Planera 
Alvesta kommuns viktigaste styrdokument är 
Mål och Budget som fastställs varje år av 
kommunfullmäktige inför kommande budget-
år. Kommunens verksamheter har att förhålla 
till sig den nationella lagstiftningen och styr-
ningen inom en rad verksamhetsområden och 
därtill hörande föreskrifter, förordningar, 
nationella riktlinjer etc. Internt finns också i 
kommunen styrande dokument, administrativa 
och politiskt beslutade styrande dokument. 
 
I kommunfullmäktiges Mål och Budget anges 
de ekonomiska förutsättningar och inrikt-
ningen för verksamheterna utöver vad som 
framgår i den nationella styrningen. Kommun-
fullmäktige har i Mål och budget 2016 beslutat 
planera utifrån tre strategiska inriktningar, 
ekonomi, verksamhet och arbetsgivare/ 
medarbetare. Den strategiska inriktningen för 
verksamhet är i sin tur indelad i sex stycken 
fokusområden. För respektive område finns 
mål och resultatmått.  
 
Fullmäktige har antagit Vision 2027 ”Alvesta 
kommun, södra Sveriges mittpunkt – Inte-
grerar lokalt boende med lokala möjligheter”. 
Visionen är utgångspunkten för målarbetet. 
 
Utföra 
Utifrån kommunfullmäktiges budget upprättar 
nämnder och styrelser verksamhetsplaner och 
internbudgetar. Fullmäktiges mål ska brytas 
ned i nämndsmål. Nämndernas verksamhet ska 
bedrivas inom den av fullmäktiges tilldelade 
budgetramen.  
 
Följa upp 
Under året upprättar nämnderna månads-
rapporter, delårsrapport per sista augusti och 
vid årets slut en årsrapport. Kommunstyrelsen 
sammanställer rapporterna från nämnderna 
samt, vid årets slut, görs en årsredovisning för 
den samlade uppföljningen för hela Alvesta 
kommun.  Kommunens bolag ingår i delårs-
rapporten per augusti och årsredovisningen. 
 

Intern kontroll 
Gällande reglemente för intern kontroll 
beslutades av kommunfullmäktige år 2008 
(§71/08). Reglementet syftar till att säkerställa 
att nämnder och styrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Av regle-
mentet framgår bland annat ansvarsfördelning 
och organisation av intern kontroll. 
 
Intern kontroll nämnder 2016 
I arbetet med intern kontroll involveras såväl 
politiker som tjänstemän. I samband med 
årsredovisning genomförs utvärdering och rap-
portering avseende intern kontroll. I de 
kontroller som genomförts under 2016 har 
förbättringsområden identifierats. Åtgärder 
vidtas i de fallen.   
 
Påbörjat arbete med att förtydliga delpro-
cesserna i intern kontroll fortsätter. En 
kommunövergripande arbetsgrupp har bildats 
för detta ändamål. Gruppen kommer att perma-
nentas under 2017 och fortsätta jobba med att 
utveckla den interna kontrollprocessen. 
 
Utifrån vad som framkommit av nämndernas 
uppföljningsrapporter som har behandlats poli-
tiskt kring årsskiftet 2016/2017, bedöms den 
interna kontrollen fungera tillfredsställande. 
Av nämndernas kontrollplaner framgår att 
risk- och väsentlighetsbedömningar har gjorts, 
det finns dock en viss utvecklingspotential i 
denna delprocess. 
 
Interna kontrollplaner har upprättats och 
genomförts. I de fall avvikelser konstaterats 
förutsätts att åtgärder vidtagits eller kommer 
att vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att 
åtgärder genomförs för att avhjälpa konsta-
terade avvikelser. 
 
Intern kontroll bolag 2016 
Den interna kontrollen i bolagen är en process 
som involverar styrelse, bolagsledning och 
personal. Kommunens insyn i bolagens intern-
kontroll motiveras av den uppsiktsplikt som 
kommunen har enligt kommunallagen samt 
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med anledning av borgensåtaganden och 
utlåning av finansiella medel.  
 
I bolagen finns inte en lika tydlig, gemensam, 
process för intern kontroll som för nämnderna. 
Utifrån bolagens återrapportering gällande år 

2016, bedöms den interna kontrollen fungera 
tillfredsställande. Om avvikelser eller brister 
framkommit i samband med uppföljningen och 
kontrollen förväntas bolagen/förbundet ha 
vidtagit eller komma vidta åtgärder.  
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God ekonomisk hushållning  
 
Mål och resultat 
Enligt kommunallagen ska kommuner i 
budgeten ange mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, vilket innebär dels 
finansiella mål för ekonomin och dels mål för 
verksamheten. Kommunfullmäktige har i Mål 
och budget 2016 beslutat planera utifrån tre 
strategiska inriktningar, ekonomi, verksamhet 
och arbetsgivare/medarbetare. Den strategiska 
inriktningen för verksamhet är i sin tur indelad 
i sex stycken fokusområden. För respektive 
område finns mål och resultatmått.  
 
I huvudsak används resultatmått som är 
framtagna och sammanställda för att de ska 
kunna jämföras med övriga kommuner i 
landet. Genom Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) deltar Alvesta kommun 
tillsammans med andra kommuner i ett 
riksomfattande nätverk, kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK). Syftet är bland annat att 
förbättra resultatstyrningen av verksamheten, 
utifrån ett medborgarperspektiv. Totalt inom 
projektet finns ett 40-tal mått inom områdena; 
tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, effektivitet och kommunen som 
samhällsutvecklare. 
 
Vid bedömning och avstämning av resultat och 
måluppfyllelse inom respektive område, är 
resultatmåtten som beslutats av fullmäktige 
viktiga indikatorer eller tecken på resultat. 
Måtten kompletteras med annan relevant 
information för en sammantagen bedömning 
av måluppfyllelse inom respektive område. 
Bland annat är nämndernas årsrapporter ett 
viktigt underlag vid bedömningen. 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagens krav om god ekonomisk 
hushållning fokuserar på hushållning samt att 
öka långsiktigheten i den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga planeringen. En god 
ekonomisk hushållning innebär för Alvesta 
kommun att antagna mål i Mål och Budget 

20162, inom samtliga tre områden; ekonomi, 
verksamhet och arbetsgivare/medarbetare, ska 
uppfyllas. För år 2016 görs följande bedöm-
ning av måluppfyllelsen: 
 
 Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls. 
 Verksamhetsmålen uppfylls delvis. 
 Det personalpolitiska målet uppfylls 

delvis.  
 
Sammantaget är bedömningen att kravet på 
god ekonomisk hushållning delvis uppfylls för 
år 2016.  Kommunstyrelsens arbete med att 
utveckla målstyrningen fortsätter. Största 
utmaningen framöver kvarstår som tidigare, 
det vill säga att stärka den ekonomiska 
ställningen för att möjliggöra fortsatt lång-
siktig hållbar utveckling inom samtliga 
målområden. 
 
I kommande avsnitt redogörs mer ingående för 
måluppfyllelsen för de olika områdena.  

                                                 
 
2 Mål & Budget 2016 med plan 2017-2018, fastställt av 
fullmäktige 2015-06-16, § 99. 
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Område 
 

Mål / Fokusområde 
 

Måluppfyllelse 

Ekonomi  Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,4 
procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 
2016. 

 Uppfyllt 

Verksamhet  Alvesta kommun ska vara attraktiv  Delvis 

 - Bra skolor/goda ungdomsmiljöer Delvis   
 - Attraktivt boende/ökad inflyttning Uppfyllt  
 - God infrastruktur Delvis  
 - Starkt näringsliv Delvis  
 - Ett rikt kulturliv Uppfyllt  
 - God social omsorg och vård Uppfyllt  

Arbetsgivare/ 
medarbetare 

 Attraktiv arbetsgivare/medarbetare  Delvis  
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Finansiellt mål uppfylls  
 
 

Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,4 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning 2015. 

 
 
 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 
Prognos  

Måluppfyllelse 
2016 

Resultat 
2015  

Resultat 
2014 

Verksamhetens nettokostnad får år 2016 inte överstiga 
99,4 procent av skatter, kommunal ekonomisk 
utjämning och generella statbidrag. 
 

 98,0 % 
Uppfyllt 

 

102,7 
 

101,2 

 
 
Vid en utvärdering om det ekonomiska resul-
tatet är förenligt med det ekonomiska över-
skottsmålet fullmäktige beslutat, görs bedöm-
ningen att målet uppfylls för år 2016. 
 

 
 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som 
lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att 
leva upp till kravet om god ekonomisk hushåll-
ning måste resultatet överstiga denna minimi-
nivå. Kommunfullmäktige har fastställt att 
verksamheterna inte får förbruka mer än 99,4 
procent av de gemensamma intäkterna år 2016. 
Nyckeltalet utifrån utfallet 2016 är 98,0 
procent. För 2015 var värdet 102,6 procent.  
 
Viktigt för kommunens ekonomi är även hur 
den årliga förändringen av verksamhetens 
nettokostnad utvecklar sig i relation till de 
gemensamma intäkterna, det vill säga skatte-
intäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt generella statsbidrag.  
 

 
 
Utfallet för 2016 visar att intäkterna ökar mer 
än nettokostnaderna3. Nettokostnadernas 
ökning år 2016 uppgår till 3,2 procent jämfört 
med intäkternas ökning på 8,1 procent. 
Intäkternas stora ökning beror framförallt på 
att kommunen erhållet tillfälligt flyktingstöd 
under 2016 med 32 miljoner kronor. Om inte 
det generella statsbidraget hade kunnat 
tillföras 2016, hade ökningen av intäkterna 
istället varit 6,1 procent.  
 
Den kraftiga ökningen av de gemensamma 
intäkterna hjälper till att minska gapet till 
nettokostnaderna, men inte tillräckligt för att 
överstiga nettokostnaden. Nettokostnadernas 
kraftiga kostnadsökning har mattats av, vilket 
är positivt. En ytterligare avmattning av 

                                                 
 
3 Verksamhetens nettokostnad är för år 2013 och 2015 
justerad med jämförelsestörande post, återbetalning AFA-
premier, år 2013 med 16,6 mnkr och år 2015 med 8,3 
mnkr. 
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ökningen är nödvändig för att inrymmas i 
budgetförutsättningarna för åren 2017-2019.  
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Verksamhetsmålen är delvis uppfyllda 
 

 
Alvesta kommun ska vara attraktiv 

 
 

Fokusområde: Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 
 
Fokusområde: Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 

Alla elever ska nå så bra resultat som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 
Kommunen ska erbjuda många, attraktiva, hälsofrämjande, drogfria och kreativa 
mötesplatser. Bejaka ett mångkulturellt samhälle 
Mål/mått enligt Mål och budget 2016 Resultat 

 2016 
Resultat 

2015  
Resultat 

2014 
Hur många får förskoleplats när de önskar? 
Bibehålla resultatet från 2014, 43 %. Riket 67 % 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

43% 
 

33 % 
 

43 % 
 

Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella 
proven i svenska och matematik? 
Förbättra resultatet från 2014, 62 %. Riket 68 %. 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

59% 
 

62 % 
 

62 % 

Andel elever i åk 8 som har positiv syn på skolan. 
Bibehålla resultatet från 2014 med 78%. Riket 2014, 76%. 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

83%  78% 

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år. Förbättra 
resultatet från 2014, 78,5%. Riket 78,3%. 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

71,9% 
 

82% 78% 

 
Resultat och händelser inom fokusom-
rådet 
 

 Hur många får förskoleplats när de 
önskar:  
Målet är uppfyllt och förbättrat sedan 
föregående år. Detta beror till stor del på 
att handläggare för placering i förskolan 
informerar om garantitid på 120 dagar och 
att placeringsdatum registreras vid detta 
tillfälle. Ofta är det nyanlända vårdnads-
havare som önskar en snabbare placering, 
vårdnadshavare som bor i kommunen 
sedan tidigare söker vanligtvis placering i 
god tid och får placering när de önskar. 
Andra anledningar till att de inte får 
förskoleplacering när de önskar är att de 
står i omplaceringskö eller flyttat inom 
Alvesta och då önskar placering i ett annat 
område. 
 

 Hur många av eleverna i årskurs 3 
klarar de nationella proven i matematik 
och svenska: 
Målet är inte uppfyllt och trenden för det 
här året är negativ.  I enheternas samman-
ställningar kan man utläsa att hos de 
grupper som har ett lägre resultat många 
gånger finns en koppling till en högre 
personalomsättning än för andra grupper. 
Det här gör att vi ser att kontinuitet bland 
både personal och skolledare påverkar 
elevernas resultat på våra skolor.  
 
Svenska skolors elevsammansättning har 
också blivit alltmer homogen, och man kan 
se en skillnad mellan både skolor och 
enskilda elevgrupper avseende elevernas 
resultat. Skolsegregation med syfte på 
föräldrars utbildningsbakgrund har ökat 
(Skolverket, 2009).  
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 Andel elever i årskurs 8 som har positiv 
syn på skolan: 
Målet är uppfyllt och eleverna i årskurs 8 
som genomförde enkäten har en positiv 
syn på skolan.  
 

 Andel elever som fullföljer gymnasiet 
inom 4 år:  

Målet är inte uppfyllt. Positivt är dock att vi i 
kommunen numera har en person som har 
uppföljningsansvar för det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar som av någon 
anledning avbryter 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt.  
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Fokusområde: Attraktivt boende/ökad inflyttning 
 
Fokusområde: Attraktivt boende/ökad inflyttning  

Kommunen ska erbjuda många attraktiva och valbara bostäder. 
Ökad miljömedvetenhet vid byggande, goda livsmiljöer. 
Mål/mått enligt Mål och budget 2016 Resultat  

2016 
Resultat 

2015  
Resultat 

2014 
Medborgarna vill rekommendera vänner och bekanta att 
flytta till kommunen Förbättra resultatet från 2013 på 49 
(jämförande kommuner 63) 
SCB:s Medborgarindex NRI, Medborgar-undersökning 
2015. 

- 
(Mätning 
görs 
vartannat 
 år.) 

52 
 

- 
(Mätning 
görs 
vartannat 
 år.) 

 
Hur medborgarna ser på möjligheterna att hitta bra 
boende, olika boendeformer och trivsam bebyggelse. 
Förbättra resultatet från 2013 på 49 (jämförande 
kommuner 63) 
SCB:s Medborgarindex NRI, Medborgar-undersökning 
2015. 

- 
(Mätning 
görs 
vartannat 

 år.) 

49 - 
(Mätning 
görs 
vartannat 
 år.) 

 
 

 

 

Resultat och händelser inom fokusom-
rådet 
 

 Utveckla samarbetet med regional 
bredbandskoordinator (Region Krono-
berg) och Wexnet: 
Systematiska träffar och erfarenhets-
utbyten har genomförts med både den 
regionala bredbandskoordinatorn och 
Wexnet. Det har lett till snabbare 
kontaktvägar och uppdaterad information 
och ökad kunskap om bredbandsfrågor. 
 

 Utveckla nya samverkansforum med 
föreningsliv, företag och medborgare 
för att möjliggöra bättre dialog i 
aktuella landsbygdsfrågor: 
Ansvarig tjänsteman sitter med som 
representant i Leader Linné Smålands 
tjänstemannagrupp. Har arbetat med att 
bjuda in föreningslivet till utvecklings-
träffar avseende landsbygdsutveckling. 
Medarrangör i Leader linné-projektet 
”Landsbygden rockar”. 

 
 Göra prioriteringar och insatser utifrån 

landsbygdsprogrammet: 
En utredning har genomförts under hösten 
2016 och fortsätter våren 2017 kring 

landsbygdsprogrammets genomförande 
och framtida prioriteringar. 
 

 Spåningslanda 
I bostadsområdet Spångslanda etapp 1 del 
1 är samtliga 24 tomter sålda. I del 2 finns 
ytterligare 24 tomter varav 8 var bokade 
vid utgången av 2016. Totalt i kommunen 
finns ca 90 byggklara tomter. Marknads-
föring av Spåningslanda har skett via 
webb, sociala medier, annonsering, 
visning, mm. Beslut om planläggning av 
etapp 2 Spåningslanda har tagits med 
möjligheter till flerbostadshus och 
ytterligare 25 småhustomter. 

 
 Detaljplan 

En detaljplan för bostäder i kv. Björklövet 
i Alvesta har vunnit laga kraft. Planen ger 
möjligheter till ca 50 lägenheter. 

 
 Detaljplaneprocess 

En detaljplaneprocess för bostäder och 
äldrecenter har tagits fram i Rönnedals-
området. 
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 Utredning stadsförnyelse 
Utredning gällande Västra Rönnedal där 
möjligheter lyfts fram för utveckling av 
området. 

 
 Positiva förhandsbesked 

Fem positiva förhandsbesked har under 
året lämnats för nybyggnation av småhus 
på landsbygden. 

 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. Bedömningen är att de flesta 
av faktorerna som ovan redovisats pekar i 
positiv riktning. 

 
 

 
    Översikt nya bostadsområdet Spåningslanda i Alvesta. 
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Fokusområde: God infrastruktur 
 
Fokusområde: God infrastruktur 

Dubbelspår till Växjö 
Minskad tung trafik i Alvesta centrum 
Fler cykelvägar 
Mål/mått enligt Mål och budget 2016 Resultat 

2016 
Resultat 

2015  
Resultat 

2014 
God tillgång på kommunikationer. 
Bibehålla värdet (63) i jfr med 2013 års 
medborgarundersökning i delfrågan,  
Nöjd Region Index, NRI. Medborgarundersökning. 

Mätning 
görs 

vartannat år 

67 Mätning 
görs 
vartannat 
år.  

 
 
Resultat och händelser inom fokusom-
rådet 
 
Dubbelspår till Växjö 
 Alvesta kommun har tillsammans med 

Pågatåg Nordost, Växjö kommun och 
Region Kronoberg utrett möjligheterna att 
öka kapaciteten på järnvägssträckan 
Alvesta-Växjö. Kapacitetsutredningen har 
haft befintlig sträckning som avgränsning 
och föreslår en etappvis utbyggnad med 
partiella dubbelspår. Utredaren gör 
bedömningen att utbyggnad av sträckan 
Alvesta östra till Växjö station kan ge en 
kapacitetsökning på 100 procent, från 4 till 
8 tåg per timme och riktning. 
 

Minskad tung trafik i Alvesta centrum 
 En detaljplan för Norra infarten har 

utarbetats i samarbete med Trafikverket, i 
syfte att öka stadsmässiga karaktären i 
infarten från väg 25 till Alvesta centrum. 
När detaljplanen genomförs kommer 
körfältens bredd att minskas och hastig-
heterna reduceras. Därmed ökar 
incitamenten för tung trafik utan målpunkt 
i Alvesta centrum att köra andra sträckor. 

 
 I arbetet med åtgärdsvalstudie (ÅVS) för 

Alvesta tätort har Alvesta kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg ett 
pågående arbete med målet att utreda 
förutsättningarna för tillskapandet av en 
förbifart. Rådighet över investeringen 
ligger på Region Kronoberg, i arbetet med 
länstransportplan (LTP). 

 
Fler cykelvägar 
 320 meter gång- och cykelväg längs 

Kungsgatan i Vislanda ökar trafiksäker-
heten till och från idrottsplatsen i 
Vislanda. 

 Säkrade cykelöverfarter vid Rönnedals-
rondellen. 

 Kommunen har sökt och blivit beviljade 
externa projektmedel för upprustning av 
banvallsleden som ett led i att utveckla 
cykelturismen i Alvesta kommun. 

 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt. 

.
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Fokusområde: Starkt näringsliv 

 
Fokusområde: Starkt näringsliv  

Utbildning efter näringslivets behov 
Attraktiva centrum och handelsplatser 
Kombinerat resecentrum med restauranger, barer, utställningar, konst/hantverk 
Mål/mått enligt Mål och budget 2016 Resultat 

2016 
Resultat 

2015  
Resultat 

2014 
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen? 
Resultat i medel i jfr med riket 
Ranking KKiK, mätmetod Insikten (SKL) 
 

Resultat 
försenat från 

SKL 

65 - 
 

 
Resultat och händelser inom fokusom-
rådet 
 

 Samarbete med Alvesta Handel 
Samarbete med Alvesta Handel har skett 
genom dialog via möten, samråd kring 
fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
och genom ekonomiskt stöd till genom-
förande av evenemang som t.ex. Alvesta-
yran, julmarknad och modevisning. 

 
 Inventering av kompetensbehov 

Inventering av kompetensbehov hos 
näringslivet har skett genom dialog vid 
företagsbesök och frukostmöten. Sam-
verkan har gjorts i näringslivschefsnät-
verket (SBR) och med Region Kronoberg 
rörande frågor kring bl.a. den regionala 
kompetensförsörjningsstrategin, arbets-
marknadsutbildningar och ansökningar av 
YH-utbildningar. 

 

 Kommunens arbetsmarknadsenhet 
Nämnden för individ och familjeomsorg 
arbetar för att deltagare i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet ska slussas ut 
på den reguljära arbetsmarknaden. Under 

2016 uppgick de till 63 personer samtidigt 
som ytterligare utvecklingsarbete pågår i 
ett nära samarbete med avdelningen för 
ekonomiskt bistånd. 
 

 Etableringssamverkan 
Etableringssamverkan i Kronoberg – ESF 
har beviljat nära 22 miljoner kronor till en 
satsning som Kronobergs åtta kommuner 
och Arbetsförmedlingen ska genomföra 
tillsammans med fokus på nyanländas 
etablering. 800 personer i länet kommer 
ingå i projektet som vänder sig till 
nyanlända i alla åldrar som står utanför 
arbetsmarknaden.  
 

 Förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
Lokal arbetsmarknad – en förvaltnings-
övergripande arbetsgrupp har bildats för 
att vara samtalspart med Arbetsförmed-
lingen, utgöra styrgrupp för projekt och 
arbeta med samlade insatser från 
kommunens sida. 

 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt. 
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Fokusområde: Ett rikt kulturliv 
 
Fokusområde: Ett rikt kulturliv 

Samverkan i större grad med ideella föreningar 
Fler medborgare ska vara delaktiga i det utökade kulturutbudet i kommunen 
Kulturhus 
Mål/mått enligt Mål och budget 2016 Resultat 

2016 
Resultat 

2015  
Resultat 

2014 
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i 
kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 
Bibehålla resultatet,  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Målet 
uppfyllt. 

11 timmar 
 

11 timmar 
 

11 timmar 

Antal utlån på kommunens bibliotek ska bibehållas jfr 
med föregående år 

Målet delvis 
uppfyllt.  

149 586 st 
 
 

151 978 st 
* 
 

158 168 st 

 
Resultat och händelser inom fokusom-
rådet 
 

 Hur många timmar/vecka har 
huvudbiblioteket i kommunen öppet 
utöver tiden 08-17 på vardagar:  
Huvudbibliotekets öppettider mot-
svarar föregående års öppettider, vilket 
innebär samma tillgänglighet i 
öppettider som föregående år. 

 
 Antal utlån på kommunens bibliotek 

ska bibehållas jfr med föregående 
år:  
Även för 2016 ser vi i minskning i 
jämförelse med året innan, dock är den 
betydligt mindre än jämförelsen 
mellan 2015 och 2014. 
 

 Kultur och fritid fortsätter bjuda in 
till föreningsträffar 
Under 2016 har kultur- och 
fritidsavdelningen fortsatt arbetet med 
att bjuda in till föreningsträffar. 
Träffarna arrangerades under våren 
med bra uppslutning. Arbetet med 
nyhetsbrev har även inletts vilket är 
ytterligare en del i att förbättra 
informationen ut till föreningslivet.  

 

 Under 2016 har arbetet med öppna 
kulturarrangemang fortsatt, nedan 
följer en kort sammanställning: 
o Alvesta folkfest. Ett arrangemang 

som i år lockade ca 2000 besökare 
genom samverkan med flera 
föreningar och organisationer. 
Under arrangemanget lyfts mång-
falden inom kulturen som 
berättande, mat, musik, dans, 
bildkonst m.m. 

o Utställningshallen har under året 
arrangerat flera utställningar som 
når ca 20 000 besökare. Bland 
årets utställningar märks ”Sapmi” 
och jubileumsföreställningen 
”Mitt Japan”. 

o Musikriket som är en konsertserie 
som arrangeras i samverkan med 
Musik i Syd. Konserterna har 
arrangerats i Hynnenäs, Blädinge, 
Alvesta och Tyrolen. 

o Bland övriga kulturarrangemang 
märks Sagobygdens olika 
föreställningar, Smålands kultur-

festival med fyra evenemang samt 
Alvestayran. 

 
 Alvesta Folkfest 

Arbetet med Alvesta folkfest bygger 
på samverkan mellan kommun, 
föreningsliv och medborgare och 
arrangemanget är ett lyckat exempel 
på fördjupad samverkan. Andra 
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exempel på samverkan mellan kom-
mun och föreningar är konsertserien 
Musikriket, Smålands Kulturfestrival 
och arbetet i Utställningshallen. 
 
Under 2016 har Kultur- och 
fritidsavdelningen tagit över driften av 
kulturkällaren, en målsättning med 
arbetet är att erbjuda fler samarrange-
mang mellan kommun och kultur-
föreningar.  

 

En planering för att stärka före-
ningarna i arrangörskap och projekt-
ledning finns och detta planeras att 
genomföras i samverkan med studie-
förbund och arrangörsorganisationer 
som exempelvis Musik i Syd. Denna 
insats skjuts dock från 2016 till 2017. 

Arbetet kommer att utgå från Kultur-
källaren. 
 

 Integrationsstöd 
Snabbstöd – ett integrationsstöd 
infördes på prov för föreningslivet i 
Alvesta kommun, genom samverkan 
mellan kommunledningskontoret 
(KLK) och individ- och familjeom-
sorgen (IFO). 
 

 Brukarundersökning 
Genomfört brukarundersökning bland 
besökarna i simhallen med mycket 
positivt resultat. 
 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. 
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Fokusområde: God social omsorg och vård 
 
Fokusområde: God social omsorg och vård 

Trygghet och stöd med individen i centrum 
Verka för ett självständigt liv 
Jämlikhet och jämställdhet 
Mål/mått enligt Mål och budget 2016 Resultat 2016 Resultat 2015 
Hur många olika omsorgspersonal 
besöker i genomsnitt en äldre person 
med hemtjänst under 14 dagar. Målet är 
att bibehålla resultatet från 2014 (15 för 
Alvesta och riket avseende personer med 
minst 2 besök/dag). 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Målet uppfyllt. 
Resultatet för Alvesta är 12 och för 
riket 15 

År 2015: 
13 (Alvesta) 
15 (Riket) 

Kommunens hemtjänst ska vara på 
bibehållen nivå. 
Jfr kostnaden per brukare/nöjdhet med 
övriga kommuner i KKiK. 

Målet är inte uppfyllt. 
Kostnad/brukare 285 821 kr (2015) 
Kostnad/brukare i riket: 272 137 kr 
(2015) 
Nöjdhet: Alvesta: 88 % Riket: 91 % 
(2015) 

 

Kommunens omsorg på äldreboendena 
ska vara på bibehållen nivå 
Jfr kostnaden per brukare/nöjdhet med 
övriga kommuner i KKiK 

Målet är uppfyllt. 
Väntetid på plats: Alvesta 66 dgr, 
Riket 58 dgr (2016) 
Kostnaden/brukare: 798 164 kr 
(2015) 
Kostnaden/brukare i riket: 818 348 
kr (2015) 
Nöjdhet: Alvesta: 89 % Riket: 83 % 
(2016) 
 

 

Andel ungdomar som haft 
utredning/insats som inte återkommit till 
socialtjänsten inom ett år efter avslutad 
utredning/insats. 
Bibehålla nivån från 2014 på 83 %. 
Riket 77 %. 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Målet är uppfyllt, 95 % 
 

85% 

 
Resultat och händelser inom fokusom-
rådet 
 
 Medveten och strukturerad planering 

Beträffande hur många vårdare som i 
genomsnitt besöker en äldre person med 
hemtjänst under 14 dagar så är målet 
uppfyllt. Förvaltningen har en medveten 
och strukturerad planering för att kunna nå 
en kontinuitet i hemtjänsten. 
 

 Hemtjänst i ordinärt boende 
Beträffande hemtjänst i ordinärt boende så 
nås inte målet då kostnaden är något högre 
än i riket och då nöjdheten hos dessa 

brukare är lägre än i riket. Mätningar visar 
bland annat att den enskilde inte har lika 
stor möjlighet att påverka tiderna som i 
riket.  
 

 Äldreboende 
Beträffande äldreboende uppfylls målet. 
Nöjdheten är god och kostnaden per 
brukare är lägre än riket. Förvaltningen har 
satsat på att utveckla det sociala innehållet 
för boende och besökare. Bland annat har 
underhållning skett av Wranbrels från 
Café 21, trubadur Martin Persson, The 
Flowers och Musikskolans ungdomar. 
Väntetiden på plats har avsevärt förbättrats 
och börjar glädjande nog att närma sig 
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rikssnittet. Förvaltningen arbetar aktivt för 
att den enskilde i större utsträckning ska 
kunna bo kvar i sitt hem bland annat 
genom teamet Trygg och säker hemgång.  
 

 Ungdomar som inte har återkommit till 
socialtjänsten 
Anledningarna till en bra måluppfyllese 
gällande ungdomar som inte återkommit 
till socialtjänsten är att en stor del av 
utredningarna har avslutats utan insats och 

har inte återkommit, satsningar på hemma-
planslösningar har fungerat bra och att 
avdelningen haft tillräcklig kompetent 
bemanning för att kunna göra adekvata 
bedömningar. 
 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. Bedömningen är att de flesta 
av faktorerna som ovan redovisats pekar i 
positiv riktning. 
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Personalpolitiskt mål delvis uppfyllt 
 
Strategisk inriktning  
Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 
 

Resultat 2016 Resultat 2015 

- delaktighet 
- kompetensutveckling 
- god hälsa 
- hög sysselsättningsgrad 
- allas lika värde 

Samverkansavtal. 
Alla har en individuell utvecklingsplan 
Minskad sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska öka 
Utöka jämställdheten i lönesättning. 

Se nedan 
Se nedan 
6,3 % 
90,7% 
2 575 kr 

 
 
6,0% 
90,1% 
3 150 kr 

 
Resultat och händelser inom fokusområdet 
 

 Samverkansavtal - under våren 
påbörjades överläggningar med de 
fackliga parterna om möjligheten till 
att införa ett samverkansavtal i 
kommunen.  Kommunal sade under 
våren upp det centrala avtalet FAS 05 
som hanterar samverkansavtal. Avtalet 
är prolongerat men inga nya avtal får 
tecknas. Arbetet med samverkansavtal 
har därför inte kunnat fortsätta. 
 

 Alla har en individuell utvecklings-
plan - ingen kontroll har gjorts för att 
undersöka om anställda har en 
individuell utvecklingsplan. 

 
 Sjukfrånvaron i kommunen har ökat 

med 0,3 procentenheter till 6,3 
procent. Olika insatser har gjorts 
under året för att minska sjukfrån-
varon, bland annat: 
 
o Infört nytt dokumenthanterings-

system för rehabilitering, ADATO 
och utbildat alla chefer i kom-
munen i detta system. 

o Ny rehabiliteringsrutin som gäller 
för hela kommunen. 

o Arbetsmiljöutbildning för chefer 
o Enhetlig sjukstatistik till 

förvaltningar och nämnder 
månadsvis 

o Konsultativt stöd till chefer 
 

 Införandet av rätten till heltid har 
påbörjats under 2016: 
 

 Utökad jämställdhet i lönesätt-
ningen - under 2015 genomfördes en 
lönekartläggning enligt diskrimine-
ringslagen. De osakliga löneskill-
naderna som då upptäcktes har det 
gjorts handlingsplaner för och tagits 
hänsyn till inför årets löneöversyn. 
Efter genomförd löneöversyn 2016 så 
har löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor minskat med 575 kronor. 

 
Bedömd måluppfyllelse  
Bedömningen är att det personalpolitiska 
målet delvis är uppfyllt. 
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Finansiell analys 
 
Årets resultat positivt tack vare flyktingstöd och reavinster 
                    
Kommunen, Resultatredovisning 
(mnkr)  

  

Budget 
2016 

Bokslut Avvikelse Bokslut 
2015 

 

Bokslut 

2016 2016 2014 
 
Verksamhetens nettokostnader -1 061,7 -1 065,8 -4,1 -1 024,0 -983,6 
varav AFA-premier*    8,3  
 
Avskrivningar -27,4 -24,9 2,5 -24,3 -19,4 
      
Verksamhetens nettokostnad -1 089,1 -1 090,7 -1,6 -1 048,3 -1 003,0 
 
Skatteintäkter 792,4 775,9 -16,5 745,0 732,0 

Generella statsbidrag och utjämning 309,0 336,9 27,9 284,5 258,9 
varav tillfälligt flyktingstöd 19,0 31,9 12,9 10,6  
RESULTAT FÖRE FINANSNETTO 12,3 22,1 9,8 -18,8 -12,1 
Reavinster byte kapitalförvaltare 
placerade pensionsmedel* 0 29,9 29,9   
 
Övriga finansiella intäkter 7,0 15,9 8,9 22,4 15,3 
 
Finansiella kostnader -7,8 -6,8 1,0 -1,6 -1,6 
      
Årets resultat 11,5 61,1 49,6 2,0 1,6 
 
*Jämförelsestörande poster.4      29,9 

 
8,3  

 
 

                                                 
 
4 Realisationsvinster som uppstått i samband med byte av kapitalförvaltare är att betrakta som jämförelsestörande 
post år 2016. Återbetalning av AFA-premier från år 2004 är jämförelsestörande år 2015. Tillfälligt flyktingstöd 
betraktas inte som jämförelsestörande eftersom bidraget till stora delar ska spegla kommunens ökade kostnader 
beroende på den flyktingsituation som uppstod under år 2015. 

Alvesta kommun redovisar år 2016 ett resultat 
på 22 miljoner kronor före finansnetto, som är 
en resultatnivå som i stora drag kan utryckas 
som att det avser kommunens ordinarie 
verksamhet. I detta resultat ingår 31,9 miljoner 
kronor av det tillfälliga flyktingstatsbidraget 
på totalt 42 miljoner kronor som utbetalades i 
december 2015. 10,6 miljoner kronor 
hänfördes till 2015 varav resterande tillfördes 
2016. Inkluderas finansnettot uppgår årets 
totala resultat till 61,1 miljoner kronor. I 
finansnettot ingår nästan 30 miljoner kronor i 

realisationsvinster som uppstått vid byte av 
kapitalförvaltare för placerade pensionsmedel.  
 
Resultatet på 61,1 miljoner kronor i 
förhållande till budgeterat 11,5 miljoner 
kronor är 49,6 miljoner kronor bättre.  
Nämnderna har ett minus på totalt 18,7 
miljoner kronor som vägs upp av ett plus för 
gemensamma nettokostnader och finansiering 
med 68,3 miljoner kronor. 
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Utfallet för 2016 visar att nettokostnaderna för 
nämndernas verksamheter har varit för höga i 
förhållande till planerad nivå men tack vare 
bland annat ej förbrukade gemensamma 
centrala anslag har nettokostnadsnivån i stort 
sett varit enligt budget. 98,0 procent av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjäm-
ning användes år 2016 till att finansiera 
verksamheterna. Målet enligt fullmäktige var 
att 99,4 procent (se tidigare avsnitt om mål-
uppfyllelse). 
 
Kommunkoncernens resultat år 2016 blev 94 

miljoner kronor (5,8 mnkr år 2015). 
 
 
Årets resultat, mnkr 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

Alvesta kommun 61,1 2,0 1,6 
    Exkl jämförelsestörande poster 31,2 -6,3  

AllboHus Fastighets AB 12,9 -13,9 1,0 
Alvesta Energi AB 5,4 7,1 4,4 
Alvesta Elnät AB 2,1 3,3 2,1 
Alvesta Renhållnings AB 0,2 1,6 1,2 
Alvesta Utveckling AB 0 0,1 0,1 
Värends Räddningstjänst-
förbund*  -1,8 -1,7 -2,0 

Kommunkoncern 
inklusive elimineringar** 94,0 5,8 17,4 

    Exkl jämförelsestörande poster 64,1 -2,5  
Samtliga resultat är efter dispositioner och skatt.  

*Avser förbundet som helhet     

** Ej justerad enlig nya redovisnings- och värderingsprinciper 

2014 (K3). 

 

 

Balanskravet uppfylls  
Enligt kommunallagen ska kommunernas 
ekonomi vara i balans, det vill säga årets intäk-
ter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett 
lägre krav än god ekonomisk hushållning. 
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 
ska inte medräknas i avstämningen.  Balans-
kravet uppfylls för Alvesta kommun år 2016. 
Resultatet på 61,6 miljoner kronor för 
kommunen justerat med realiserade vinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar ger ett 
resultat enligt balanskravet på 60,6 miljoner 
kronor. Kommunen har inga negativa resultat 
från tidigare år att återställa. 
 

Balanskravsavstämning Utfall
Miljoner kronor 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 61,1
Justeringar
avgår realisationsvinster vid försäljning av 
materiella anläggningstillgångar -0,5
tillkommer realisationsförluster 0,0

Årets balanskravsresultat 60,6  
 
Budgetavvikelser 
En grundläggande förutsättning för god 
ekonomisk hushållning är att nämnder och 
styrelser klarar att hålla sina budgetramar. 
Totalt sett redovisas en budgetavvikelse med 
nästan minus 19 miljoner kronor för den 
skattefinansierade verksamheten. Utfallet för 
den taxefinansierade VA-verksamheten är 
enligt budget. 
 
Utfallet för gemensam finansiering visar en 
positiv budgetavvikelse med 68 miljoner 
kronor, som i huvudsak går att hänföra till 30 
miljoner kronor avseende realisationsvinster 
som uppstått vid byte av kapitalförvaltare för 
placerade pensionsmedel och 13 miljoner 
kronor i budgetavvikelse för det tillfälliga 
flyktingstödet. Under 2016 beslutade 
kommunfullmäktige att använda det tillfälliga 
flyktingstödet på 32 miljoner kronor till 
budgetförstärkning till utbildningsnämnden 
och omsorgsnämnden med 13 respektive 6 
miljoner kronor. Flyktingstödets budget 
motsvarar tillskottet till nämnderna.  
 
Förbrukade medel för särskilda satsningar har 
också varit lägre än budgeterat, vilket bidrar 
till överskottet med 22 miljoner kronor. Tack 
vare att Alvesta kommun i december 206 
erhöll 5,6 miljoner kronor i statlig byggbonus, 
motsvarar den negativa budgetavvikelsen för 
skatteintäkter på 16 miljoner kronor en positiv 
budgetavvikelse för den ekonomiska utjäm-
ningen och generella statsbidrag. Pensions-
kostnaderna har under året varit högre än 
budget, 9 miljoner kronor mer. Motsvarande 
positiva budgetavvikelse finns för finansnettot, 
som bland annat beror på överskottsutdelning 
från Kommuninvest och lägre räntekostnader 
än budgeterat. 
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Nedan kommenteras budgetavvikelse för res-
pektive nämnd översiktligt. I nämndsberättel-
serna längre fram kommenteras årets utfall och 

budgetavvikelse för respektive nämnd mer 
ingående.

 
Nettokostnad, mnkr Budget 

2016 
Bokslut  

2016 
Avvikelse 

2016 
Avvikelse 

2015 
Bokslut  

2015 
Kommunstyrelsen 89,5 86,7 +2,8 +3,1 85,4 
Överförmyndarnämnden 1,5 0,5 1,0 -0,2 1,7 
Utbildningsnämnden 513,2 516,9 -3,7 -17,2 498,5 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 83,5 89,3 -5,8 -7,6 92,0 
Omsorgsnämnden 317,2 330,4 -13,2 -16,0 314,3 
Nämnden för samhällsplanering 44,4 44,1 +0,3 +0,4 44,0 
Nämnden för myndighetsutövning 0,2 0,2 0 0 0,1 
Summa nämnder 1 049,4 1 068,1 -18,7 -37,4 1 036,0 
Gemensam finansiering 1 060,9 1 129,2 +68,3 +27,9 1 037,9 
Summa, årets resultat 11,5 61,1 49,6 -9,5 2,0 
varav skattefinansierat 11,5 61,1 49,6 -9,5 2,0 

varav taxefinansierat (VA) 0 0 0 0 0 

* Ny nämnd från 2015. Överförmyndarverksamhet redovisades till och med år 2014 under kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår 
till 86,7 miljoner kronor vilket är 2,8 
miljoner kronor bättre än budget. 
Budgetavvikelser finns i både positiv och 
negativ riktning inom de olika verksam-
hetsområdena. De större positiva avvikel-
serna finns inom personal (drygt 2 mnkr), 
ekonomi (0,7 mnkr), och kansli (0,5 mnkr) 
medan kultur och fritid redovisar negativ 
budgetavvikelse (-0,4 mnkr).  
 

Överförmyndarnämnden redovisar en 
större bruttovolym än budgeterat för 
verksamheten där både intäkter och 
kostnader är väsentligt högre än budget. 
Nettoutfallet i förhållande till nettobudget 
är dock en positiv budgetavvikelse på 1 
miljon kronor. Avvikelsen beror på högre  
ersättning från Migrationsverket för god 
man och förvaltare än budget samt 
handläggarvakanser och därmed lägre 
personalkostnader än budgeterat. 
 

Utbildningsnämnden redovisar vid årets slut 
ett underskott på 3,7 miljoner kronor, 
vilket motsvarar mindre än en procent av 
nettoomslutningen. Avvikande i uppfölj-
ningen är intäkterna, som var cirka 50 
procent högre en budgeterat, men 
intäkterna har också varit förenade med en 
ökad kostnadssida. I bokslutet är den 
största positiva avvikelsen inom Allbo 

Lärcenters verksamheter, den uppstår 
genom sena statsbidrag och vakanser. De 
negativa avvikelserna har främst koppling 
till lokalkostnader och köp av utbildning.  
 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 
redovisar negativ budgetavvikelse på 5,8 
miljoner kronor. Minskad ersättning från 
Migrationsverket genom minskat antal 
platser för de med permanent uppe-
hållstillstånd, så kallade PUT-platser, för 
ensamkommande ungdomar från 25 platser 
till 12, har påverkat det ekonomiska 
resultatet. Beslut om lägre ersättningar per 
dygn under 2017 för asylsökande ensam-
kommande har under hösten 2016 krävt 
anpassningsarbete av organisationen för 
ensamkommande ungdomar. Försörjnings-
stödet har legat på en i stort sett konstant 
hög månadsvis utbetalning sedan slutet av 
2015. 
 
Omsorgsnämnden redovisar för helåret 2016 
en negativ budgetavvikelse på minus 13,2 
miljoner kronor. Förvaltningen har en 
fortsatt negativ avvikelse mot budget trots 
en viss förstärkning av budget. Flera 
åtgärder är inledda och viss effekt av dem 
har synts för 2016. Det som påverkat 
resultatet är en tidigare obalans i ekonomin 
kombinerat med en ökning av antalet 
ärenden inom hemtjänsten och hemsjuk-
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vården, en hög sjukfrånvaro hos personalen 
samt nya åtagande inom LSS5. 
 
Utfallet för nämnden för samhällsplanering 

inklusive den taxefinansierade VA-verksam-
heten, är i stort sett enligt budget.  
 
Årets utfall för nämnden för myndighets-

utövning är i nivå med budget. 
 
Prognossäkerhet  
Skillnaden mellan prognosen för avvikelsen 
mot budget per augusti och utfallet på helår är 
en förbättring med över 50 miljoner kronor. 
Förbättringen kan i huvudsak hänföras till 
finansieringen, med närmare 40 miljoner 
kronor, men en del kan också hänföras till 
nämnderna resultat. I prognosen för augusti, 
fanns inte effekten av byte kapitalförvaltare 
med, vilket motsvarar 30 miljoner kronor av de 
40. Resterande 10 miljoner kronor avser bland 
annat erhållen byggbonus med 5,6 miljoner 
kronor i december och i övrigt i stort sett 
förbättrat utfall för ej förbrukade kommun-
övergripande gemensamma anslag jämfört 
med bedömningen i augusti.  
 
För nämnderna är förändringen för helåret 
jämfört med augusti en förbättring med nästan 
13 miljoner. I prognosen för augusti, finns inte 
omsorgsnämnden tillfälliga budgettillskott för 
2016 med 6 miljoner kronor med. Prognos-
säkerheten kan förbättras och det är något som 
är i fokus under 2017. Intäktssidan, exempel-
vis med avseende på specialdestinerade 
statsbidrag, kan vara svårbedömd.  
 
Av den totala nettobudgeten för nämnderna år 
2016, som uppgår till 1 049 miljoner kronor, 
motsvarar den negativa avvikelsen på närmare 
19 miljoner kronor 2 procent, vilket är för högt 
och kräver åtgärder för att säkerställa en stabil 
ekonomi framöver. 
 
 
 
 

                                                 
 
5 LSS=Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

Prognossäkerhet 
Förvaltning/mnkr Helår 

avvik 
mnkr 

% 
avvik 

Prog
nos 
aug 

mnkr 

Avvi
kelse

6 
mnkr 

Kommunstyrelsen +2,8 +3 % -0,4 +3,2 
     
Överförmyndar-
nämnden +1,0 +67 % +0,4 +0,6 

     
Utbildningsnämnden -3,7 -1 % -10,4 +6,7 
     
Nämnden för individ- 
och familjeomsorg -5,8 -7 % -5,6 -0,2 
     
Omsorgsnämnden -13,2 -4 % -15,2 +2,0 
     
Nämnden för 
samhällsplanering +0,3 +1 % -0,1 +0,4 
     
Nämnden för 
myndighetsutövning 0 - 0,0 0,0 
Summa nämnder -18,7 - 2 % -31,3 12,7 

Gemensam finansiering 68,3 
 
     +6 % 

 
28,4 39,9 

Varav effekt byte kapita-

lförvaltare 
        29,9 

 0  

Totalt kommunen 49,6  -2,9 52,5 
 
Ökningen av verksamhetens netto-
kostnad har dämpats 
Verksamhetens nettokostnad, det vill säga 
verksamhetens intäkter och kostnader samt 
avskrivningar ökade kraftigt under 2015 men 
ökningen har under 2016 dämpats. 
Nettokostnaden har 2016 ökat med 3,2 procent 
eller 34 miljoner kronor jämfört med 2015. 
Ökningen under 2015 var 5,4 procent.  
 

Verksamhetens intäkter uppgår till 344 
miljoner kronor, en ökning med 39 miljoner 
kronor jämfört med 2015 (med hänsyn tagen 
till jämförelsestörande post återbetalning 
AFA-premier år 2015). Ökningen beror 
framförallt på ökade statsbidrag för flyktingar 
samt andra ersättningar. 
 
Verksamhetens kostnader har 2016 totalt ökat 
med 72 miljoner kronor jämfört med 2015 och 
uppgår till 1 410 miljoner kronor. Den största 
enskilda kostnaden är personalen. Lönekost-
naderna har ökat med 61 miljoner kronor och 
                                                 
 
6 Avvikelse avser mot nettobudget per helår och 
skillnad mellan utfall helår i relation till prognos i 
augusti.  
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uppgår till 809 miljoner kronor. Ökningen 
föregående år var 68 miljononer kronor. Under 
2016 har antalet nettoårsarbetare (motsvarar 
arbetad tid) ökat med 66 st (se särskilt 
medarbetaravsnitt). Pensionskostnaderna 2016 
är något högre än föregående år och uppgår till 
54 miljoner kronor (exklusive löneskatt). 
 
Årets avskrivningar uppgår till 25 miljoner, 
vilket är i samma nivå som 2015.  
 
Skatteintäkter 
Drygt 75 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör nästan 55 
procent och resterande 20 procent är generella 
bidrag från staten och bidrag från andra 
kommuner i utjämningssystem för strukturella 
opåverkbara kostnader. Avgörande för hur 
stora de allmänna intäkterna blir är först och 
främst antalet invånare i kommunen och 
sysselsättning på riksnivå med antal arbetade 
timmar och löner som kan beskattas. Den 
genomsnittliga intäkten från skatt och 
utjämning i Alvesta är drygt 56 000 kronor per 
invånare och år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En kompletterande del vid bedömningen av en 
kommuns finansiella kapacitet är att analysera 
vilken möjlighet kommunen har att påverka 
sina inkomstkällor.  
 
En redan hög kommunalskatt ger ett begränsat 
handlingsutrymme att öka intäkterna för att 
finansiera verksamheten. Den totala skatte-
satsen (både kommun och landsting) för 
kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad 
sedan 2014 och uppgår för år 2017 till 33,02 
procent. Det är 0,68 procentenheter högre än 
genomsnittet i Kronobergs län och 0,90 

procentenheter högre än rikssnittet. Den 
högsta totala kommunalskatten i riket är 35,15 
procent och den lägsta 29,19 procent. 
 
För 2017 höjer 21 kommuner den kommunala 
skattesatsen och nio kommuner sänker skatten. 
Ett landsting, Västerbotten, höjer skatten. Den 
genomsnittliga kommunalskatten ökar 2017 
med 2 öre, från 32,10 till 32,12 procent.  
 
Det totala kommunala skatteunderlaget i 
landet har ökat med 5,0 procent mellan taxe-
ringsåren 2015 och 2016 (mellan taxeringsåren 
2014 och 2015 var ökningen 3,2 procent). I 
Alvesta ökade skatteunderlaget med 3,9 
procent mellan taxeringsåren 2015 och 2016 
(mellan taxeringsåren 2014 och 2015 var 
ökningen 2,1 procent). 
 
Skatteintäkterna år 2016 är i Alvesta kommun 
776 miljoner kronor, vilket är en förbättring 
med 31 miljoner kronor jämfört med året 
innan. Procentuellt har skatteintäkterna ökat 
med 4,1 procent mellan 2015 och 2016. Årets 
intäkter inkluderar en positiv rättning av förra 
årets prognos på slutavräkning för 2015 med 
0,8 miljoner kronor och en preliminär negativ 
slutavräkning för 2016 med 4 miljoner kronor, 
sammantaget en minskad intäkt med 3,2 
miljoner kronor.  
 

Generella statsbidrag  
De generella statsbidragen består av LSS-
utjämningsbidrag, kommunal fastighetsavgift 
och för år 2016 även en särskild byggbonus7.  
Det tillfälliga flyktingstödet som kommunerna 
fick 2015 är också att betrakta som ett 
generellt statsbidrag. Totalt fick Alvesta 
kommun 42,5 miljoner kronor i tillfälligt 
flyktingstöd, varav 10,6 miljoner kronor 
hänfördes till år 2015 och resterande 31,9 
miljoner kronor tillfördes år 2016. Fördel-
ningen mellan åren utgår ifrån att det var från 

                                                 
 
7 Boverket beviljade 111 kommuner statsbidraget 
”Byggbonus” för år 2016 i syfte att öka 
bostadsbyggandet i Sverige (Boverket 2016-11-21).  
Bidraget utbetalades i december och bedömningen 
enligt Rådet för kommunal redovisnings riktlinjer, 
är att statsbidraget ska redovisas som intäkt år 2016.  

Skattesats 2017 2016 2015 
Alvesta 33,02 33,02 33,02 
Kommun 21,42 21,42 21,42 
Landsting 11,60 11,60 11,60 
 
Länet 

 
32,34 

 
32,34 

 
32,34 

Kommun 20,74 20,74 20,74 
Landsting 11,60 11,60 11,60 
 
Riket 

 
32,12 

 
32,10 

 
31,99 

Kommun 20,76 20,75 20,70 
Landsting 11,36 11,35 11,29 
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och med september 2015 som den stora ök-
ningen av flyktingar fick stora effekter.  
 
För år 2016 erhöll kommunen 2,1 miljoner 
(2,9 mnkr) i bidrag för utjämning av LLS-
kostnader enligt lagen om stöd och service till 
funktionshindrade. Den kommunala 
fastighetsavgiften gav kommunen nästan 34 
miljoner konor (33 mnkr) och byggbonusen 
uppgick till 5,6 miljoner kronor.  
 
Kommunalekonomisk utjämning 
Det statliga utjämningsbidraget garanterar 
kommunerna 115 procent av medelskattekraf-
ten. Räcker inte anslagets nivå att finansiera 
den garanterade nivån justeras detta genom att 
kommunen får betala en regleringsavgift. 
Överstiger anslagets nivå den garanterade 
nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. För 
2016 utgick för Alvesta kommun en regle-
ringsavgift med 0,7 miljoner kronor, samma 
nivå som år 2015. Bidraget i kostnads- och 
inkomstutjämningssystemet uppgick totalt till 
264 miljoner kronor år 2016 (238 mnkr). 
 
Finansnetto 
Finansnettot är positivt med 39 miljoner 
kronor (finansiella intäkter 46 mnkr och 
finansiella kostnader 7 mnkr), varv 30 
miljoner kronor är hänförbart till realiserade 
vinster i och med byte till nya kapitalförvaltare 
för placerade pensionsmedel som en effekt av 
genomförd upphandling.  
 
Huvuddelen av kommunens verksamhetslo-
kaler ägs av kommunens bostadsbolag, vilket 
gör att kommunen har en relativt låg upp-
låning.  
 
Förutom räntor på utlåning består finansnettot 
av överskottsutdelning från Kommuninvest 
med 2,9 miljoner kronor, som inte var 
budgeterad. Alvesta kommun betalade under 
2015 in extra insatskapital till Kommuninvest, 
vilket innebär att full insatsnivå uppnåddes 
(900 kr per invånare). Det innebär att erhållen 
återbäring från Kommuninvest tillsvidare inte 
längre behöver användas till årlig insats utan 
istället tillgodoräknas som finansiell intäkt.  
 

Mer borgensavgift från kommunens bolag, 
bättre avkastning från förvaltade pensions-
medel och lägre räntekostnader än budgeterat 
bidrar även till den positiva avvikelsen för 
finansnettot.  
 
Låneskulder 
Kommunens finanspolicy behandlar mål med 
kommunens finanshantering, upplåning, utlå-
ning, kommunal borgen, riskhantering m.m. 
Sex typer av risker är definierade och riktlinjer 
för hantering av riskerna anges. Ränterisk i 
skuldförvaltning hanteras genom att lån och 
ränteförfall sprids över 1-10 år. 
 
Lån har tagits för att finansiera gjorda och 
pågående investeringar. Låneskulden uppgår 
till 127 miljoner kronor och är fördelad på fyra 
lån. Två av lånen har omsatts och 20 miljoner 
kronor har upptagits i nya lån under 2016. 
 
Lån*, miljoner kr 2016 2015 
Ingående låneskuld 1.1*) 107 107  
Nyupplåning 20 0 
Amortering 0 0 

Skuld 127 107  
*) Både lång- och kortfristig del av lån. 

 
Den genomsnittliga låneräntan för kommunens 
fyra lån var 0,45 procent under 2016 (0,7 % år 
2015). Genomsnittlig bindningstid på 
befintliga lån är vid årsskiftet 5,4 (1,3).  
 
Lån 1: 20 mnkr förfaller år 2017 
Lån 2: 22 mnkr förfaller år 2019 
Lån 3: 35 mnkr förfaller år 2021 
Lån 4: 50 mnkr förfaller år 2026 
 
Låneskuld per invånare för kommunkoncernen 
jämfört med närliggande kommuner visar att 
Alvesta kommun med sina 60 000-79 000 
kronor ligger något över mitten i länet enligt 
Kommuninvests rapport ”Den kommunala 
låneskulden 2016”.  
Låneskuld kommunkoncern   tkr/invånare 
Markaryd 0-20 
Älmhult 40-59 
Ljungby 40-59 
Tingsryd 60-79 
Alvesta 60-79 
Växjö 80- 
Lessebo 80- 
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Likviditet, kortsiktig betalningsför-
måga 
Kommunen har i likhet med föregående år en 
positiv likviditet vid årsskiftet, men har löp-
ande under året utnyttjat beviljad checkkredit.  
 
Likviditet, miljoner kr 2016 2015 
Kassa och bank8 
Skattekonto 

9,2 
1,5 

15,5 
1,1 

Summa likviditet 10,7 16,6 
 
Den positiva likviditeten vid årsskiftet 2015 
berodde bland annat på det statliga tillfälligt 
flyktingstödet med 42 miljoner kronor som 
utbetalades i december 2015. Nyupplåning 
med 20 miljoner kronor i december 2016 och 
statens återbetalning av del av förskotterade 
medel, bidrog till den positiva likviditeten vid 
årsskiftet. Likviditen har försämrats något 
under 2016 jämfört med 2015, se nedan 
beskrivning av kommunens kassaflöde. 
 
Kassaflöde 2016, miljoner kronor
Årets resultat 61

Justering avskrivningar etc 26
(ej rörelsekapita lpåverkande)

Nya placeringar i förvaltade pensionsmedel -36
(byte kapita l förva ltare och löpande återinvesteringar)

Förändring i verksamheten -17
(kortfris tiga  fordringar och skulder)

Summa kassaflöde löpande verksamhet 34

Årets investeringar -73

Återbetald utlåning förskottering staten (tåg) 13

Nya lån 20

Förändring likvida medel 2016 -6

Summa likvida medel 2016-12-31 11  
 
Målet i policyn för förvaltningen av likviditet 
är att genom aktiv förvaltning få en förräntning 
som lägst uppgår till årsgenomsnitt på 
statslåneräntan minus tre procent. För 2016 var 
målet 0 procent på grund av det låga ränteläget 
och statslåneräntan (0,34-3,0 %). Utfallet blev 

                                                 
 
8 Jämfört med Årsredovisning 2015 är värdet 
justerat med 2,1 mnkr på grund av justering med 
Skogsförvaltning, se not 7 i Ekonomisk 
redovisning. 

en mycket liten ränteintäkt men med ett mål på 
0 procent så uppfylls målet.  
 
Kommunen har ett koncernkonto tillsammans 
med de kommunala bolagen. Totalt för 
”kommunkoncernen” uppgår likviditeten per 
sista december 2016 till 106 miljoner kronor.  
  
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden är i stort sett i 
samma nivå som föregående år och uppgick 
vid utgången av 2016 till 1 254 miljoner 
kronor. Räknat per invånare är borgens-
åtagandet högt jämfört med länets kommuner 
och över genomsnittsnivån för den komm-
ungrupp Alvesta brukar jämföras med. Det är 
viktigt vid jämförelser och riskanalys att 
beakta att Alvesta kommun har valt att bedriva 
en relativt stor del av sin verksamhet i 
bolagsform. Bostadsföretaget svarar genom 
ägande och förvaltning och uthyrning av 
verksamhetslokaler (skolor, daghem, vård-
bostäder etc) till kommunens förvaltningar. 
Även produktion och distribution av fjärr-
värme samt försäljning och distribution av el 
sker i bolagsform. Investeringar och förvärv 
inom dessa områden har till stor del 
finansierats genom lån med kommunal borgen 
som säkerhet. 
 
Samtliga kommunala servicehus/ålderdoms-
hem, förutom ett, ägs av AllboHus Fastighets 
AB. Motsvarande förhållande gäller för 
kommunens skolor, förskolor med flera 
verksamhetsfastigheter. 47 procent (430 mnkr) 
av borgen för bostadsbolagets lån avser dessa 
boenden och verksamhetslokaler, som är 
kommunal kärnverksamhet.  
 
De sju kommunägda bolagen som har kom-
munal borgen har sammantaget en god 
ekonomi. 99,6 procent av kommunens borg-
ensförbindelser avser dessa sju företag. 
Borgen för AllboHus AB på 915 miljoner 
kronor, utgör 73 procent. Bolagets ekonomi 
bedöms som stabil. Kommunens borgensåta-
ganden avser närmare 100 procent borgen till 
helägda bolag. Åtagandet medför sammanfatt-
ningsvis en begränsad risk. 
 
 



     Förvaltningsberättelse 
    

Årsredovisning 2016 Sida 32 
 

Som medlem i Kommuninvest AB omfattas 
Alvesta kommun av en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld enligt särskilt avtal med 
Kommuninvest.  
 
Pensionsåtagande 
Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande 
löneskatt var 65 miljoner kronor under 2016, 
vilket är något högre än 2015. Nyintjänad 
pension kostnadsförs och betalas ut från 
kommunen varje år. Pension intjänad före 
1998 ligger utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse och är tillsammans med 
löneskatten 451 miljoner kronor, en minskning 
med 20 miljoner kronor jämfört med 2015.  
 
År 2000 bildade kommunen en egen ”pen-
sionsfond”.  Det innebär en långsiktig fonde-
ring/kapitalförvaltning för att lindra effekter av 
kraftigt ökande utbetalningar för framtida 
pensioner. Särskilda föreskrifter för pensions-
placeringar och principer för en ”pensions-
fond” med extern förvaltning fastställdes. År 
2006 utökades fonden med inriktningen att 
långsiktigt optimera kapitalets tillväxt med 
hälften placerat i aktier och andra hälften i 
räntepapper, så att kommunens utbetalningar 
för pension kan matchas på ett bättre sätt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade under 2016 om 
ny placeringspolicy9, som bland innebar att 
nytt tillgångsslag – alternativa investeringar – 
införts. I december 2016 har omplaceringar 
gjorts vilket ökat det bokförda värdet vid 
utgången av året genom att latenta 
värdestegringar realiseras. Antalet 
förvaltningsbolag ökade därmed från tre till 
sju stycken.   
 
Målet är en avkastning på realt lägst 3 procent 
per år (konsumentprisindex, KPI; plus 3 
procent). Under 2016 har pensionsmedlens 
marknadsvärde ökat med 5,7 procent eller 17 
miljoner kronor till 310 miljoner kronor. 
Därmed överträffades jämförelseindex med 

                                                 
 
9Ny finanspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 
i juni 2016 (KF § 82) och beslut om byte av 
kapitalförvaltare beslutades av kommunstyrelsen i 
oktober 2016 (KS § 119).  

1,9 procentenheter. Målet för året om lägst 
3,82 procent avkastning har därmed uppnåtts. 
 
Pensionsskuld och ansvarsförbindelser mnkr 
 
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 

    
   13,8 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt  450,6 
Summa  464,4 
Pensionsmedlens användning  
Finansiell placering, bokfört värde 264,6 

 
Finansiell placering, marknadsvärde 310,0 
Återlånade medel 154,4   
Summa 464,4 

 
Marknadsvärdet på placerade pensionsmedel 
täcker 67 procent av skulden för pensioner. 
För resterande skuld har kommunen således 
återlånade medel. År 2015 var den täcknings-
graden 60 procent. 
 
”Pensionsfondens” bokförda värde 2016 
uppgår till 265 miljoner kronor och har 
placerats i följande tillgångsslag:  
 
Innehav pensionsplaceringar*, mnkr 2016 2015 
Räntebärande värdepapper 104,0   116,7 
Svenska aktier 81,2     36,4 
Utländska aktier 55,4     75,9 
Alternativa investeringar 24,0 0,0 
Likvidkonto 0,2      0,2 
Summa 264,8   229,2 

*Avser anskaffningsvärdet som är lika med bokfört 

värde. 
 
Vad gäller räntebärande värdepapper är de 
drygt 104 miljoner kronorna placerade enligt 
följande10: 

 52 % i korträntefond med en 
modifierad duration på 0,5.  

 24 % i företagsobligationsfond med en 
modifierad duration på 1,5. 

 24 % i långräntefond med en modifi-
erad duration på 4,9 

 

                                                 
 
10 Modifierad duration visar den procentuella 
värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper 
till följd av en enprocentig parallellförskjutning av 
avkastningskurvan. Stiger t.ex. räntan för alla 
löptider med en procentenhet, minskar värdet på 
fonderna en halv procent, en och en halv procent 
respektive 4,9 procent. 
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Inga avvikelser från placeringsregler har 
förekommit under 2016 avseende ränterisk, 
aktierisk, limiter, tillåtna instrument, enhands-
engagemang, derivatinstrument, valutasäkring 
eller belåning. 
 
Ekonomisk ställning 
Kommunens ekonomiska ställning har 
påverkats av ett flertal faktorer. Utvärdering 
har gjorts med hjälp av ett antal strategiska 
nyckeltal avseende kommunens ekonomiska 
ställning. En högre investeringstakt under 
2016 (se eget avsnitt längre fram) jämfört med 
2015 och återinvestering i realiserade 
pensionsmedel som samtidigt bidragit till ett 
stort årsresultat, har bland annat gjort att 
soliditeten i stort sett är oförändrad jämfört 
med föregående år. Årets avkastning på 
pensionskapitalet (se avsnitt ovan) har även 
stärkt täckningsgraden av pensionsskulden. 
Kommunens borgensåtaganden har minskat 
något men har fortfarande en hög nivå. Det 
ekonomiska resultatet är positivt men består 
framförallt av engångsintäkter. Sammantaget 
är bedömningen att kommunens ekonomiska 
ställning år 2016 i stort är oförändrad i 
förhållande till föregående år.   
 
Solditeten visar hur stor del av 
balansräkningens tillgångar som finansierats 
med eget kapital. Soliditeten uppgick vid 
årsskiftet till 66 procent, vilket är i samma 
nivå som föregående år. Både tillgångarna och 
det egna kapitalet har ökat.  
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Soliditeten inklusive den del av pensions-
förpliktelsen som redovisas som ansvarsför-
bindelse uppgår till 25 procent (19 % 2015). 
Ansvarsförbindelsen har minskat mellan år 
2015 och 2016 vilket gör att förhållandet blir 
bättre år 2016.   
 
Kommunens pensionsförpliktelser till anstäl-
lda och före detta anställda uppgår vid års-
skiftet uppgå till sammanlagt 464 miljoner 
kronor Detta är en minskning med 19 miljoner 
kronor sedan föregående årsskifte. Marknads-
värdet på pensionsfonden täcker 67 procent av 
skulden för pensioner. För resterande skuld har 
kommunen således återlånade medel. Kom-
munens täckningsgrad avseende pensions-
skulden fortsätter att öka, vilket stärker kom-
munens ekonomiska ställning.  
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Eget kapital visar hur stor förmögenhet kom-
munen har. Det positiva totala resultatet på 66 
miljoner kronor ökar det egna kapitalet så att 
det vid årsskiftet var 725 miljoner kronor. Tas 
hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse, ökar det egna kapitalet till 
274 miljoner kronor från 192 miljoner kronor 
år 2015.  
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Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för 
kommunen, eftersom kommunen åtar sig att 
fullfölja betalningsförpliktelser för låntagarens 
räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera 
sin skuld. 2016 minskade borgensförbin-
delserna något. Under 2012 ökade borgenså-
taganden kraftigt till följd av den försäljning 
av verksamhetslokaler som skedde mellan 
kommunen till Allbohus.  
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Under 2016 investerade kommunen för 73 
miljoner kronor, se eget avsnitt längre fram. 
Kommunens investeringar under 2014 var på 
en historiskt hög nivå, över 120 miljoner 
kronor. Det berodde på investeringar i ny 

simhall och ett nytt bostadsområde i 
Spåningslanda.   
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Det ekonomiska resultatet som förändring av 
eget kapital är bra mycket högre 2016 jämfört 
med 2015. I 2016 års resultat ingår realisa-
tionsvinster som uppstått i och med byte av 
kapitalförvaltare med 30 miljoner kronor och 
det tillfälliga flyktingstödet med 32 miljoner 
kronor.  2015 års resultat var i likhet med 
resultatet 2013 påverkat av jämförelsestörande 
post avseende återbetalning av AFA-premier 
(8,3 mnkr år 2015 och 16,6 mnkr år 2013).  
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I en analys av resultatet är det viktigt att ta i 
beaktande att den ordinarie verksamheten för 
år 2016 inte går med överskott, utan har en 
obalans på närmare 19 miljoner kronor, se 
exempelvis tidigare avsnitt Budgetavvikelser.  
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Framtiden innebär stora ekono-
miska utmaningar  
Enligt SKL:s bedömning i februari 201711 
kommer tillväxten i svensk ekonomi bli 
fortsatt hög. Det innebär att sysselsättningen 
och skatteunderlaget fortsätter växa i snabb 
takt. Från 2018 och särskilt från 2019 bedöms 
dock utvecklingen bli svagare. För kommun-
sektorns del innebär det en väsentlig svagare 
utveckling av skatteunderlaget än åren innan. 
Enligt SKL, är det också, i reala termer, 
liktydigt med en svagare utveckling än 
normalt. Situationen för kommunsektorns del 
blir särskilt problematisk av att befolkningen 
av behoven av skola, vård och omsorg 
samtidigt växer extra snabbt. 
 
Budgetförutsättningarna år 2017 med plan 
2018-201912 innebär stora ekonomiska utma-
ningar för Alvesta kommun. De innebär bland 
annat att nämndernas kostnadsnivå för de 
kommande åren måste hålla sig på i stort sett 
samma nivå som utfallet för år 2016 (exklusive 
löneökningar), för att kunna finansieras och ge 
utrymme för planerade resultatnivåer (2017:12 
mnkr, 2018:12 mnkr och 2019:7 mnkr).  
 

 
 
 
 

                                                 
 
11 Cirkulär 17:6, 2017-02-16, Sveriges Kommuner 
och Landsting.  
12 Kommunfullmäktige, KF § 105, 2016-06-20. 
Förutsättningarna för skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag utgår ifrån SKL:s prognos i 
april 2016. 

Den kraftiga ökningen för utfallet 2016 av 
gemensam finansiering jämfört med budgeten, 
beror på poster som inte varit budgeterade, 
exempelvis realisationsvinster som uppstått 
vid byte av kapitalförvaltare för placerade 
pensionsmedel och det tillfälliga flyktingstödet 
samt att förbrukade medel för särskilda 
satsningar har varit lägre än budgeterat, se 
tidigare avsnittet Budgetavvikelser. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för åren 
2017-2019 har ytterligare försämrats enligt 
SKL:s senaste skatteunderlagsprognos i 
februari 2017. Prognosen innebär för Alvesta 
kommun en försämring med 6-10 miljoner 
kronor för respektive år i planperioden.  
 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning på kort och lång sikt. För att stärka 
kommunens ekonomiska ställning är det 
viktigt nämnderna håller sin budget. Det finns 
en osäkerhet vad gäller förväntade intäkter, 
exempelvis vad det gäller ersättning från 
Migrationsverket och statens generella stats-
bidrag.  
 
Kommunkoncernens stora utmaning under de 
närmast kommande åren är att vidta åtgärder 
för att kunna möta såväl oförutsedda händelser 
som att skapa utrymme för behovet av en ökad 
offentlig konsumtion, exempelvis genomfö-
rande av större nödvändiga investeringar. 
 
Alvesta kommun står inför stora utmaningar 
med både förväntad befolkningsökning och 
samtidigt en lägre skatteunderlagsutveckling 
än genomsnittet i landet. Det krävs fortsatta 
prioriteringar och åtgärder för att skapa en 
ekonomi i balans och en god ekonomisk hus-
hållning de närmaste åren. Planerade inve-
steringar för de närmaste åren ökar också 
behovet av en stabil ekonomi.  
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Investeringar 
 
Återigen en högre nivå på investe-
ringarna 
Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt 
stor del av sin verksamhet i bolagsform. 
Bostadsföretaget svarar genom ägande och 
förvaltning och uthyrning av verksamhets-
lokaler (skolor, daghem, vårdbostäder etc) till 
kommunens förvaltningar. Det innebär att om-, 
ny- och tillbyggnader av dessa fastigheter 
finns som investeringar hos bolaget. Kom-
munens investeringar avser fritidsan-
läggningar, vatten- och avlopp, gator- och 
vägar, exploatering samt förvaltningarnas 
inventarier. Kommunens investeringsbudget år 
2016 var på 84 miljoner kronor och utfallet 
uppgår till 73 miljoner kronor.  
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Årets avskrivningar på 25 miljoner tillsam-
mans med resultatet på 61 miljoner kronor ger 
ett finansieringsöverskott när det jämförs med 
årets investeringar. I relation till nettoinveste-
ringarna på 73 miljoner kronor blir självfinan-
sieringsgraden drygt 118 procent år 2015 (64 
% år 2015). Ju lägre självfinansieringsgrad 
desto större behov finns det av att 
lånefinansiera till investeringarna.  
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Självfinansieringsgraden för 2016 är hög 
beroende på den höga resultatnivån, som till 
stora delar beror på realisationsvinster som 
uppstått vid byte av kapitalförvaltare av 
placerade pensionsmedel. Realisationsvinst-
erna är återinvesterade i nya placeringar vilket 
innebär att det inte bidragit till en förbättrad 
likviditet, utan det har funnits behov av nya 
lån för att finansiera kommunens investe-
ringar.  
 
Den höga självfinansieringsgraden för åren 
2011-2013 beror på bra resultatnivåer och 
samtidigt låga investeringsnivåer (se tidigare 
avsnitt ovan om investeringar i analysen av 
kommunens ekonomiska ställning).  
 
De närmaste åren finns det planer på stora 
investeringsnivåer i kommunen, exempelvis 
investeringar i VA-verk och anläggningar, 
fritidsanläggningar samt behov av insatser i 
och med nya bostadsområden, andra exploa-
teringar och infrastrukturförändringar.  Hänsyn 
måste också tas till de behov av investeringar 
som finns av de verksamhetslokaler som ägs 
av kommunens bostadsbolag, till exempel 
skolar och boenden. Framöver blir det ännu 
viktigare med en helhetssyn av kommun-
koncernens investeringsbehov.  
 
Årets investeringar är brutto 74 miljoner 
kronor (44 mnkr 2015). Investeringsin-
komsterna uppgår till 1 miljoner kronor (3 
mnkr 2015). Inkomsterna avser bland annat 
statligt investeringsbidrag och anslutnings-
avgifter för vatten och avlopp. Utöver 
inventarieinköp, möbler etc, avser årets större 
investeringar ombyggnad av Vislandabadet 
(23,4 mnkr) VA-investeringar (24 mnkr), 
cirkulationsplats Rönnedal (5,7 mnkr), 
Spåningslandavägen (3,7 mnkr), trafiksäker-
hetshöjande åtgärder (1,3 mnkr) samt 
reinvesteringar i Virda Bad- och sportcenter 
(0,9 mnkr). Av årets investeringsbudget har 87 
procent förbrukats. De projekt som inte 
genomförts avser framförallt inventarieinköp 
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inom utbildnings- respektive omsorgs-
nämnden. 
 
Nettoinvesteringar, mnkr 2016 2015 
Kommunstyrelsen 26,6 6,5 
Utbildningsnämnden 1,8 3,7 
Nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

 
0,1 

 
0,3 

Omsorgsnämnden 2,2 2,0 
Nämnden för samhällsplanering 39,7 25,2 
Nämnden för myndighetsutövning 0 0 
Gemensam finansiering 2,6 3,4 
Summa 73,0 41,1 
varav skattefinansierat 49,0 29,7 

varav taxefinansierat (VA) 24,0 11,4 
 

 
Nedan kommenteras översiktligt respektive 
nämnds investeringar.   
 
Kommunstyrelsen  
År 2016 gjordes investeringar för 26 miljoner 
kronor inom verksamhet som redovisas under 
kommunstyrelsen.  Den enskilt största investe-
ringen är ombyggnation av utomhusbadet i 
Vislanda med total investeringsutgift på 23 
miljoner kronor. Övriga investeringar finns 
också främst inom verksamhetsområdet kultur 
och fritid, varav större delen avser rein-
vesteringar i fritidsanläggningar.  
 
Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden investerade totalt för 
knappt 2 miljoner kronor år 2016, vilket är 
betydlig lägre än tidigare års investerings-
volymer. Detta till följd av att en del 
investeringar inte genomfördes för att minska 
driftkostnaden. Nämndens investering avser 
utrustning till enheterna, exempelvis till nya 
förskolavdelningar eller klassrum.  
 
Nämnden för individ- och familje-
omsorg 
Under 2015 gjordes ett stort antal inve-
steringar i inventarier, skrivbord och stolar etc, 
då individ- och familjeomsorgen utökade sin 
personalstyrka, framförallt inom gruppen 
socialsekreterare. Detta gjorde att inga större 
investeringar behövde göras under 2016, 
knappt 0,1 är investeringsutgiften och avser 
inköp av möbler och kontorsinredning 
 
 
 

Omsorgsnämnden  
Av de 6 miljoner kronor som avsattes till 
investeringar 2016 inom omsorgen har nästan 
4 miljoner kronor inte använts. Investe-
ringsnivån på 2 miljoner kronor är i stort sett 
på en oförändad nivå jämfört med föregående 
år. En miljon kronor är avsatta till inventarier 
för nytt LSS-boendet men endast 0,3 miljoner 
kronor har använts. Investeringar för att 
iordningsställa omklädningsrum i och med nya 
lagkrav för arbetskläder (0,4 mnkr) har inte 
genomförtas till följd av införandet, men 
förväntas ske under 2017. Avsatta budget-
medel för trygghetslarm (2 mnkr) och 
hjälpmedelstvätt (1 mnkr) utnyttjades inte 
2016. Trygghetslarmen kommer att leasas 
istället för att köpas. För hjälpmedelstvätten 
pågår utredning om den tjänsten ska köpas 
från annan kommun. I övrigt avser investe-
ringarna taklyft, trappklättrare, nya kontors-
utrymmen, förbättring av innemiljöer med 
mera. 
 
Nämnden för samhällsplanering  
Nettoutgiften för investeringar inom ramen för 
den skattefinansierade verksamheten uppgår 
till drygt 16 miljoner kronor 2016 (14 mnkr 
2015) jämfört med budgeterat 19 miljoner 
kronor. Årets investeringsutgift för projektet 
Spåningslandavägen är närmare 4 miljoner 
kronor. För 2014 och 2015 uppgår investe-
ringsutgiften för Spåningslandavägen till 27 
miljoner kronor. Projektet kommer sannolikt 
avslutas under 2017 och förväntas inte nå upp 
till det totala budgeterade beloppet, utan 
landar på en lägre nettokostnad. Större 
investeringsprojekt under 2016 är även cirku-
lationsplats Rönnedal som har en nettoinve-
steringskostnad på närmare 6 miljoner kronor. 
En intäkt från Trafikverket kommer att minska 
kostnaden till förväntat budgeterat netto på 
drygt 4 miljoner kronor. Övriga projekt är 
exempelvis Vislanda tågstopp, gata Orrakullen 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
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Investeringar inom den taxefinansierade 
verksamheten uppgår till drygt 23 miljoner 
kronor, jämfört med 2015 års nivå på drygt 11 
miljoner kronor. Utfallet är i stort sett enligt 
budget. Den största posten här är ombygg-
nationen av Moheda avloppsverk som i år når 
upp till 10,2 miljoner kronor (1,8 mkr 2015), 
Silkesnäs VA-utbyggnad på 4,8 miljoner 
kronor (0,4 mkr 2015) samt sanering VA 

Fuxvägen i Alvesta på 2,4 miljoner kronor (2,0 
mkr 2015). 
 
Gemensam finansiering 
Under gemensam finansiering redovisas i 
huvudsak projekteringskostnader för Äldre-
center Västra Rönnedal. Fortsättning avseende 
Äldrecenter avvaktar ny utredning. 
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Medarbetare 
 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Medarbetarna ska upprätthålla 
hög kompetens inom alla verksamheter med 
medborgarnas behov och intresse i fokus. 
Insatser för att behålla och utveckla 
medarbetarna är en viktig strategisk fråga för 
kommunen. Det är idag mycket svårt att 
rekrytera kompetens personal till i stort sett 
alla tjänster, och det är även svårt att få tag på 
vikarier. Personalförsörjningen är och kommer 
att bli en av de stora utmaningarna. 
  
Personalpolitisk inriktning 
Den strategiska inriktningen med att vara en 
attraktiv arbetsgivare innebär delaktighet, 
kompetensutveckling, god hälsa, hög syssel-
sättning och allas lika värde. Sjukfrånvaron 
fortsätter att öka, och då främst långtidssjuk-
frånvaron. Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden ökar. Jämställdheten i lönesättningen 
ökar något. Differensen mellan kvinnor och 
mäns medianlöner inom kommunen har 
minskat med 575 kr jämfört med året innan. 
Målet är delvis uppfyllt.    
 
Policy och riktlinjer 
Förutom ovanstående mål finns följande 
politiskt antagna policy och riktlinjer som styr 
relationen mellan arbetsgivare och arbets-
tagare för hela kommunen: 
 
-Rehabiliteringsplan för att minska sjukfrånvaron 
 PU § 23/16 
-Personalpolitiskt program, Kf § 142/85* 
-Lönepolicy, PN § 14/14 
-Arbetsmiljöpolicy, Kf § 107/08 
-Rökpolicy, Ksau § 109/06 
-Jämställdhets-  och mångfaldsplan, KF § 185/15 
-Hälsovision, Ksau § 66/06 
-Särskild avtalspension, Ksau § 96/06 
-Uppvaktningar och gåvor, PN § 14/11 
-Bidrag till fritidsstudier, PN § 6/12 
-Besök inom hälso- och sjukvård PN § 24/12 
-Riktlinjer för hemarbete, PU §19/13 
-Riktlinjer för användandet av kommunens 
egendom   för privat bruk , PU §26/13 
*revidering ska ske 

 
 
 
Antal anställda 

Under 2016 var antalet nettoårsarbetare 1 521. 
Detta är en ökning med ca 66 nettoårsarbetare 

(avser arbetad tid) jämfört med 2015. Störst 
ökning har skett inom förvaltningen för 
Individ- och familjeomsorg med en ökning av 
ca 36 nettoårsarbetare. En stor rekrytering av 
ungdomspedagoger till HVB13 för ensamkom-
mande gjordes under perioden oktober 2015-
februari 2016. Denna rekrytering kan kopplas 
det stora mottagandet av ensamkommande 
ungdomar under hösten 2015.  
Omsorgsförvaltningen har ökat med ca 18 
nettoårsarbetare och det beror främst på start 
av en ny bostad med särskild service våren 
2016 samt att teamet för Trygg och säker 

hemgång utökats som startades hösten 2015 nu 
varit igång helåret och dessutom utökats 
successivt.  

Utbildningsförvaltningen har ökat med 14 
nettoårsarbetare. Antalet tillsvidareanställda 
har minskat med två medan månadsavlönade 
vikarier och timanställda har ökat. Kommun-
ledningskontoret har ökat med knappt fem 
nettoårsarbetare, i stort sett hela ökningen 
beror på fler visstidsanställda.    

Antalet timanställda i kommunen har ökat med 
motsvarande fyra, till 225 nettoårsarbetare, 
varav 51 tillhör anställningar inom Arbets-
marknadsavdelningen. 

Omsorgsförvaltningen har timanställda mot-
svarande 113 nettoårsarbetare, vilket är en 
minskning med 5 nettoårsarbetare jämfört med 
2015. 19 procent av det totala antalet 
nettoårsarbetare inom omsorgsförvaltningen 
bestod av timanställningar. Utbildningsför-
valtningen har timanställda motsvarande 
knappt 38 nettoårsarbetare och förvaltningen 
för Individ- och familjeomsorg har mot-
svarande knappt 18 nettoårsarbetare.  
 
 
 
 

                                                 
 
13 HVB=Hem för Vård eller Boende. 
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Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2016 2015 2014 
Individ o familj 126,0 90,5 79,9 
Kommunledning 55,3 50,6 44,1 
Omsorg 581,7 564,2 545,4 
Samhällsplanering 47,3 46,8 46,1 
Utbildning 659,2 645,0 632,0 
Övrigt arbmarkavd) 51,1 57,8 28,9 
Hela kommunen 1 520,6 1 455,0 1 376,3 

 
Antal tillsvidareanställda – december månad 
 

 2016 2015 2014 
Individ o familj 131 111 87 
Kommunledning 53 52 49 
Omsorg 704 684 664 
Samhällsplanering 53 52 52 
Utbildning 712 714 681 
Hela kommunen 1653 1 613 1 533 

 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 40 
personer jämfört med förra årsskiftet.  

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 
46 år för både kvinnor och män. En sänkning 
med i genomsnitt 2 år. Bland de tillsvidare-
anställda är 45 procent 50 år eller äldre. 
 
Pension 
Under 2016 har 53 medarbetare avgått med 
pension (3 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt stora 
pensionsavgångar de kommande åren. 
Pensionsavgången är flexibel med möjlighet 
att avgå mellan 61-67 år. Beräknat på 
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer 
inom 5 respektive 10 år 227 medarbetare 
respektive 443 medarbetare att uppnå 65 år.  

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2016 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,7 år. År 2015 var 
genomsnitts-åldern 64,8 år. 
 
Pension inom 10 år  
(tillsvidareanställda födda 1951-1960) 
 

Förvaltning Antal Andel,% 
Individ o familj 21 16 
Kommunledning 16 30 
Omsorg 191 27 
     - varav vårdbiträde 34 34 

     - varav undersköterska 78 25 

     - varav vårdare 23 26 

     - varav sjuksköt./dsk. 9 20 

Samhällsplanering 16 30 
Utbildning 197 28 
     - varav lärare 45 20 

     - varav förskollärare 19 16 

     - varav barnskötare 37 37 

Totalt kommunen 443 27 
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom Kommunlednings-
kontoret och förvaltningen för Samhälls-
planering. 
 
Personalomsättning 
Under 2016 har personalomsättningen fortsatt 
att öka. Totalt har 199 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar i 
kommunen. Detta ger en extern 
personalomsättning på 12,0 procent (2015, 9,4 
%). Av de som slutat sin anställning har 53 
personer avgått med pension. Vid 
nyrekryteringar så har konkurrensen om 
kompetent personal ökat betydligt. Störst 
utmaningar vid nyrekrytering är chefer, 
specialister, lärare och vårdpersonal. 
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 90,7 procent, 
vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört 
med 2015. 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid 
50-74 

Deltid 
-49 

Tillsvid. kvinnor 743 511 119 13 
Tillsvidare män 234 25 7 1 
Visstid kvinnor 46 79 20 1 
Visstid män 24 16 3 1 

 
Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 77 procent. Av samtliga anställda var 
17 procent män. 54 procent av de tills-
vidareanställda kvinnorna har en heltids-
anställning, motsvarande siffra bland männen 
var 88 procent. Den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden för respektive förvaltning är 
följande:  
 
Individ och familj  99 % 

Kommunledning  96 % 

Omsorg   87 % 

Samhällsplanering   100 % 

Utbildning  92 % 

 
Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är 
andelen arbetad tid 78 procent och andel 
frånvaro 22 procent (semester, sjukfrånvaro 
och övrig ledighet). Semestern står för 36 
procent och sjukledigheten för 28 procent av 
frånvaron. Av övrig ledighet är 56 procent av 
frånvaron föräldraledighet/vård av barn, och 
31 procent tjänstledighet utan lön. Frånvaron 
fördelar sig enligt följande: 
 

Frånvaro

Semest
er

Övrig 
ledighet

Sjukledi
ghet

 
 
 

Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medar-
betare ökade med 2,6 procent under 2016 till 
26.400 kronor, motsvarande lön 2015 var 
25.730 kronor. Kvinnornas medianlön 2016 
var 26.050 kronor och männens 28.625 kronor. 
Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med 575 kronor 
jämfört med året innan.  
 
Medianlöner för hela kommunkoncernen 

 Kvinnor Män Totalt 
Kommunen 26 050 28 625 26 400 
Alvesta Renhållning 27 506 29 062 28 587 
Alvesta Elnät 30 408 30 833 30 600 
AllboHus 24 174 27 158 25 481 

 
Högst medianlön men också mest jämställda 
löner har Alvesta Elnät AB. AllboHus 
Fastighets AB har lägst medianlön. AllboHus 
AB har störst skillnad mellan kvinnor och 
mäns löner.  
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt 
Ungdomspedagoger 23 25 48 
Fritidspedagoger 12 9 21 
Chefer 46 26 72 
Lärare 163 51 214 
Sjuksköterska 35 6 41 
Socialsekreterare 44 9 53 
Undersköterska 297 14 311 
Förskollärare 121 2 123 
Barnskötare  99 0 99 
Bibliotekarier 11 0 11 
Anläggningsarbetare 0 11 11 

 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
Kommunen är en kvinnodominerad arbets-
plats. Ungdomspedagoger har en helt jämn 
könsfördelning. Av kommunens chefer är 64 
procent kvinnor.  
 
Medianlön, kommunen, kronor per månad 
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En lönekartläggning genomfördes under 2015.  
Handlingsplaner har upprättas för de grupper 
som behöver åtgärdas. Löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män har minskat med 575 
kr 2016 jämfört med 2015.  
 
Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har genom-
förts för samtliga förbund under året. Totalt 
för kommunen var löneökningen 3,2 procent. 
 
Lönekostnad inklusive sociala avgifter*, 
mnkr    
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden 

2012 655,0 5,1 5,9 
2013 664,7 6,8 5,3 
2014 684,4 7,4 5,6 
2015 754,7 8,0 6,0 
2016 814,8 7,8 9,2 

*Exklusive löneskatt pensioner. 

 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter ökade med 8 procent 
2016 jämfört med år 2015 då ökningen var 
drygt 10 procent. Ökningen av lönekost-
naderna beror på ökningen av personal inom 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, 
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvalt-
ningen. Övriga arvoden har ökat med 50 
procent jämfört med året innan och detta beror 
på mer ersättningar till gode män. 
Total semesterlöneskuld, mnkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester 
är cirka 51 miljoner kronor. Skulden har ökat 
med 1,5 miljoner kronor jämfört med förra 
året. Störst ökning har omsorgsförvaltningen 
med drygt 1 miljon, utbildningsförvaltningen 
0,6 miljoner och individ- och familjeomsorg 
med drygt 0,2 miljoner kronor. 
 

Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 32 procent inte 
haft någon sjukdag under året, det är samma 
nivå som föregående år. Bland medarbetarna 
har 94 procent inte haft någon långtidsfrånvaro 
(sjukfrånvaro längre än 59 dagar).  
 
Sjukfrånvaro 
 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2016 2015 2014 
Individ o familj 25,7 23,0 20,8 
Kommunledning 11,5 12,8 12,5 
Omsorg 31,0 29,0 23,7 
Samhällsplanering 11,8 13,8 9,2 
Utbildning 18,0 14,6 13,1 
Hela kommunen 23,4 20,8 17,8 

 
Antalet sjukdagar per anställd har ökat med 
2,6 dagar under året. Störst ökning under året 
av sjukfrånvaron har Utbildningsförvaltningen. 
Högst sjukfrånvaro har fortfarande 
Omsorgsförvaltningen, där sjukfrånvaron 
motsvarar knappt 59 nettoårsarbetare, en 
ökning av frånvaron motsvarande fem 
nettoårsarbetare. 
 
Sjukfrånvaro, procent 
 

 2016 2015 2014 
Total sjukfrånvaro 6,6 6,0 5,1 
- Kvinnor 7,1 6,5 5,5 
- Män 4,3 3,8 3,7 
- Åldersgrupp - 29 år 4,4 4,6 3,5 
- Åldersgrupp 30-49 år 6,6 5,7 5,0 
- Åldersgrupp 50 år - 7,4 6,8 5,7 
- Längre än 59 dagar 41,5 38,0 38,6 

 
Den totala sjukfrånvaron har ökat kraftigt. 
Antalet frånvarodagar på grund av sjukdom 
har år 2016 ökat med 17 procent. 63 procent 
av sjukdagarna per anställd i kommunen tillhör 
dem som har en sjukperiod på 59 dagar eller 
längre. Den sista december 2016 var 111 
medarbetare långtidssjukskrivna. Detta är en 
ökning med 37 personer jämfört med 2015. 
Antalet frånvarodagar bland de långtidssjuk-
skrivna har ökar med 22 procent. 
 
Omsorgsförvaltningen har 57 medarbetare som 
är långtidssjukskrivna, en ökning med 17 
personer, utbildningsförvaltningen har 40 
långtidssjukskrivna, en ökning med 15 
personer.  Bland de långtidssjukskrivna var 44 
medarbetare sjukskrivna på deltid vilket utgör 
40 procent av de långtidssjuka. 
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Anställda som är 50 år eller äldre stod för 48 
procent av det totala antalet sjukdagar. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön 
visar att kvinnor i genomsnitt var sjuka 24 
dagar och männen 15 dagar under 2016. 
Jämfört med 2015 innebär det en ökning med 
2 dagar bland kvinnorna och en dag bland 
männen. 
 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar, antal 
personer 

Procent Omsorg Utbildning Övriga 
25 6 10 3 
50 9 4 4 
75 4 3 1 
100 38 23 6 

 
Antalet långtidssjukskrivna har ökat med 37 
personer jämfört med 2015, ökningen har skett 
inom omsorgs- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Rehabiliteringsarbete 
Fokus i rehabiliteringsarbetet har under året 
varit att arbeta med att förebygga ohälsa och 
förbättra arbetsmiljön i syfte att få ner 
sjukfrånvaron. Personalkonsulternas insatser 
har riktat sig mot de verksamheter som haft 
högst korttidssjukfrånvaro. Trots detta har 
Alvesta kommuns anställda med fem 
korttidssjukfrånvarotillfällen eller fler per år 
ökat med 27 personer till 303 anställda under 
2016. Inom omsorgsförvaltningen har korttids-
sjukfrånvaron sjunkit något. Ökningen av 
korttidssjukfrånvaron har uteslutande skett på 
utbildningsförvaltningen. 
 
Företagshälsovård och friskvård 
Alvesta kommun har en upphandlad 
företagshälsovård via Previa. I friskvårds-
arbetet i Alvesta kommun deltar ca 110 
hälsoinspiratörer fördelade på kommunens 
arbetsplatser. Under våren genomfördes 
friskvårdstävlingen Hälsostegen och under 
vecka 17 en hälsovecka med bland annat 
tipspromenad i Hagaparken. Alla medarbetare 
har erbjudits att ansöka om ett kort så att de 
har kunnat bada och träna på Virda bad & 
sportcenter till rabatterat pris. Personalen har 
också haft möjlighet att ansöka om 

friskvårdspeng. Denna förmån har använts av 
646 anställda.  
 
Strategiska personalfrågor 
Personalutskotten har under året bland annat 
tagit beslut om: 
 Förmån för anställda  
 Ny rehabiliteringsplan 
 
Utbildningar 
Kommunen har fyra deltagare i förberedande 
ledarskapsprogram. Programmet genomförs 
tillsammans med länets kommuner och 
avslutas sommaren 2017. Kommunens chefer 
har fått utbildning i Allmänna bestämmelser, 
arbetsmiljö, anställningsvillkor, organisatorisk 
och social arbetsmiljö, rehabiliteringsverktyget 
ADATO, personaldelen i Visma Window samt 
medbestämmandelagen.  
 
Förvaltningarna har gjort följande större 
utbildningsinsatser under året: 
 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg: 
- Motiverande intervju 
- Samordnad individuell plan (SIP) 

Självförsvar 
- Samtalsmetodik  

 
Omsorgsförvaltningen: 
- Våga fråga, våga se  
- Social dokumentation 
- Steg 1 palliativ vård och omsorg  

 
Utbildningsförvaltningen: 
- Mattelyftet 
- Samverkan för bästa skola 
- Implementering i School-soft 
 
Feriearbete 
Under sommaren 2016 hade Alvesta kommun 
288 ungdomar sysselsatta i feriearbete. 
Ungdomarna var i åldrarna 16-18 år, skrivna i 
kommunen, och hade fullgjord skolplikt De 
arbetade inom kommunens verksamheter, 
AllboHus Fastighets AB, Huseby Bruk AB, 
ideella organisationer samt idrottsföreningar. 
Ungdomarna var nöjda med sina sommarjobb 
och arbetsplatserna ansåg att det hade fungerat 
väl. 
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Miljöredovisning 
 
 
I januari 2008 antog kommunfullmäktige lokala 
miljömål för Alvesta kommun och i oktober 
2015 antogs en ny energi- och klimatstrategi. 
Nedan följer några exempel på vad som skett 
under 2016 för att uppnå miljömålen och 
åtgärderna i handlingsplanen för energi- och 
klimatstrategin. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Kommunens övergripande mål är att den 
direkta användningen av fossila bränslen till år 
2030 i princip har upphört. Ett delmål är att 
koldioxidutsläppen från fossila bränslen år 
2020 ska ha minskat till 1,4 ton/invånare och 
år. Enligt uppgifter från SCB, som avser år 
2014, har detta mål nåtts.  
 
Nedan redovisas några åtgärder som 
genomförts för att minska koldioxidutsläppen. 
 
 Tillsammans med en stor del av världens 

befolkning deltog Alvesta kommun i Earth 
Hour. Den 19 mars mellan klockan 20.30 
och 21.30 släcktes ljuset i en manifestation 
för klimatet. I Alvesta släcktes ljuset på flera 
offentliga platser. 
 

 I Vislanda har en ny cykelväg byggts mellan 
centrum och idrottsplatsen. 

 
 46 anställda har under året gått utbildningen 

Eco Driving. Utbildningen, som innebär ett 
effektivare körsätt och därmed minskad 
bränsleförbrukning, genomfördes av Allbo 
Lärcenter. Resultatet av utbildningen blev 
en besparing av bränslet med 12 procent. 

 
 Kommunen har under 2016 beviljats statligt 

bidrag, Klimatklivet, för att sätta upp 
laddstationer för elfordon i kommunen, två 
vid Allbotorget i Alvesta och två vid 
reseparkeringen i Vislanda. Varje ladd-
station kan ladda två elfordon samtidigt.     
 

 Under året har det blivit klart att slammet 
från reningsverken i Vislanda och Moheda  
 

 
körs till Alvesta reningsverk. Här rötas 
slammet i rötkammare och gasen som 
bildas värmer Alvesta reningsverk. 
 

  

 
Här kan fyra elbilar ladda sin fordon i Vislanda. 

 

  Allbohus Fastighet AB har miljödiplo-
merat hela sin verksamhet. Under en dag 
granskades de administrativa delarna i 
Allbohus miljöledningssystem inkl. miljö-
målen och den operativa tillämpningen. 
Revisionen gjorde platsbesök och stickprov 
och det hela slutade med godkännande och 
även ett stort beröm för deras miljöarbete. 
De fick också en del tips på ytterligare 
förbättringar som de kommer att titta 
närmare på. 
 

 Kommunens IT-avdelning övergår alltmer 
från fysiska servrar till virituella servar 
vilket minskar kylbehovet och därmed även 
elanvändningen.   
 

 Allbohus har bytt en gammal pelletspanna 
mot en ny pelletspanna i närvärmecentralen 
i Björkeryd. Den nya pannan motsvarar 
dagens behov och innebär en effektivare 
förbränning och mindre driftsstörningar, 
vilket också leder till att mindre 
eldningsolja behöver användas till 
reservpannan.  
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 Ett nytt ventilationsaggregat och ett nytt 
värmesystem har installerats i Grönkulla-
skolans flygel A4. Dessutom har ett nytt 
ventilationssystem installerats i Kronan 
Trädet 1.  

 
 Vislandaskolan har fått nya energieffektiva 

fönster. Där är också hela värmesystemet 
ombyggt med flera shuntgrupper och 
injusterat för att spara energi.  

 
 Rening av värmesystem har skett i 

Mohedaskolan, Vislandaskolan, Lunnagårds 
förskola, Aringsås förskola, skolan på 
Hjärtenholmsvägen, Lönashultsskolan och 
Grimsgårdens förskola. Detta innebär att 
systemen blir renade från gaser och att de 
kan driftoptimeras. 

 
 Gamla armaturer har ersatts med ny LED-

belysning på Virdaskolan, Hagaskolan, 
Lunangårds och Grimsgårdens förskolor. 

 
 Allbohus har infört individuell mätning och 

debitering i 46 lägenheter under 2016. 
 
 I Björklövets hyresfastighet har 24 

lägenheter renoverats. Samtliga lägenheter 
har temperaturgivare som styr värmekurvan. 
Fastigheten är numera uppkopplad till 
Allbohus dataprogram för styrning av värme 
och ventilation. 

 
 Resultatet från solfångaranläggningen på ett 

hyreshus i Vislanda gav 101 MWh. Detta är 
12 MWh mer än föregående år. 

 
 Kommunhusets solcellsanläggning produ-

cerade 60 MWh el under 2016. Av dessa 
användes cirka 52 MWh till fastighetsel och 
resterande cirka 8 MWh såldes. I första hand 
används elen till fastighetsel och i andra 
hand säljs elen till ett elhandelsbolag. 
Försäljningen av elen har skett under helger 
soliga dagar.  

 
 Solcellerna på Vislandaskolans nya 

tillbyggnad har producerat 1 260 kWh el. 
Detta är mindre än beräknat.  

 

 Under året blev kommunens första hus 
enligt energikraven för passivhus, SEBY 
12, klart. Det är Allbohus som byggt ett 
nytt LSS-boende i Alvesta i massivt trä. 
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet 
och energianvändningen är beräknad till 50 
kWh/m2 och år.  

 
Det nya LSS-boendet på Taggvägen i Alvesta. 

 Under 2016 har kommunkoncernen köpt 
ursprungsgaranterad förnybar el. 

 
 Informationsmöten om energieffektivi-

seringar och förnybar energi har genom-
förts vid flera tillfällen under året. 
Informationen har vänt sig till allmänheten, 
kommunens företag och personal.  

För att följa om utvecklingen följer målen i 
energi- och klimatstrategin redovisas nedan 
några indikatorer inom området 

Enligt kommunens energi- och klimatstrategi 
ska kommunens resor med personbil och lätta 
lastbilar minska med 5 procent till 2020 
jämfört med 2013. Utvecklingen går åt fel håll 
då resorna ökat från 135 mil/anställd år 2013 
till 138 mil/anställd år 2016.  
 
Fordonsresor * 2016 2015 2014 
Kommunen  

Antal mil 184 720 176 086 174 779 
Mil/anställd 112 109 113 

Hela koncernen 

Antal mil 254 395 244 762 213 187 
Mil/anställd 143 140 128 

*I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon inklusive 
lätta och tunga lastblar, men exklusive fordon som 
används i undervisning och arbetsfordon såsom traktorer 
och motorredskap.  
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Tåg och flygresor** 2016 2015 2014 
Kommunen 
Antal mil med tåg 19 301 24 681 19 376 
Antal mil med flyg 900 1 335 789 
Hela koncernen   
Antal mil med tåg 200 478 25 453 20 023 
Antal mil med flyg 900 1 559 - 

**Uppgifterna ovan bygger på redovisning från de 
reseföretag kommunen har avtal med. I uppgifterna ingår 
endast personalens resor. Koldioxidutsläppen från 
tågresorna uppgår till 0,533 kg och från flyget till 1 008 
kg. Utöver tågresorna ovan har även resor skett med 
Länstrafikens resekort. Resorna med Länstrafikens 
resekort finns det inte någon statistik på, men dessa resor 
fortsätter att öka. 

 
Kommunkoncernen har totalt 81 personbilar i 
trafik varav 61 är miljöfordon. Detta innebär att 
75,3 procent av personbilarna är miljöfordon. 
År 2015 var andelen miljöfordon 63,4 procent. 
Fördelning på bränsletyper är följande: 10 
bensin, 21 diesel, 18 etanol, 18 biogas, 2 el, 1 
el/bensin (plugginhybrid) och 1 bensin/el 
(elhybrid). 
 
I kommunkoncernen finns 72 lätta lastbilar 
varav tio är miljöfordon, vilket innebär att 13,9 
procent är miljöfordon. Förra året var andelen 
miljöfordon 2,9 procent Fordonsparken består 
av 3 bensinfordon, 59 dieselfordon, 2 elfordon 
och 8 biogasfordon. 
 
Kommunkoncernens köp av drivmedel för transporter, 
angivet i liter med undantag för biogas där anges kg. 1 kg 
biogas motsvarar 1,5 liter bensin.*** 
År Bensin Biogas        E85             Diesel  
2010  55 240 0  43 138   260 801 
2011 49 078       0 41 905 274 946 
2012 44 149 0 41 297 276 413 
2013 32 934 0 30 854 278 572 
2014  31 175 0        31 397             286 518      
2015   37 356 0 25 246 294 865 
2016 41 492 8320 19 914 297 822 
 

***Redovisningen ovan bygger på uppgifter från bolag 
som kommunen har avtal med. Fr.o.m. 2015 ingår inköp 
gjorda i Alvesta kommun. I inköpen ingår även drivmedel 
för arbetsfordon och maskiner. Utöver ovan redovisade 
siffror har ARAB köpt 21 179 liter HVO. 

  
Kommunens elanvändning, exklusive gatu-
belysning uppgick under 2016 till 6 875 MWh. 
Gatubelysningen uppgick till 1 774 MWh. För 
hela kommunkoncernen var elanvändningen 22 
425 MWh inklusive gatu-belysning. Detta är en 

minskning med 673 MWh jämfört med 
föregående år.  
 
Produktion av fjärrvärme vid fjärrvärmeverken 
År Ort Produktion Varav biobränsle  
2012 Alvesta  94,1 GWh   95,5 % 
2013 Alvesta  102,8 GWh   97,8 % 
2014 Alvesta   100,5 GWh 98,5 % 
2015 Alvesta    101,7 GWh 99,6 % 
2016 Alvesta 68,7 GWh 99,6% 
2012 Moheda 31,2 GWh   98,0 % 
2013 Moheda 31,6 GWh   98,2 % 
2014 Moheda 33,3 GWh    98,9 % 
2015 Moheda 33,7 GWh   98,5 % 
2016 Moheda 14,4 GWh   98,4 % 
2012 Vislanda 17,0 GWh   99,3 % 
2013 Vislanda 16,8 GWh 99,6 % 
2014 Vislanda 16,1 GWh 99,6 % 
2015 Vislanda 22,5 GWh 99,4 % 
2016 Vislanda 22,2 GWh 99,8 % 
     
Minskningen av fjärrvärmeproduktionen i 
Moheda och Vislanda beror på att sågverken 
som tidigare köpte fjärrvärme byggt egna 
biobränslepannor. Under året träffades en 
överenskommelse mellan Alvesta Energi och 
Vida i Alvesta om att sälja/köpa värme till 
varandra vid behov.  Detta kommer innebära 
att oljeanvändningen vid fjärrvärmeverket i 
Alvesta minskar ytterligare. 
 
Kommunkoncernens fjärrvärmeanvändning,  
angivet i MWh 
År Kommunen   Kommunkoncernen   
2011  7 960     29 325 
2012  9 015    31 618 
2013  2 387    29 975 
2014  2 231    26 200 
2015  3 089    28 089 
2016  2 895    29 074 
 
Ingen hänsyn är tagen till utetemperaturen. Om 
hänsyn tas till utetemperaturen, energiindex, 
blir det däremot en besparing på 524 MWh då 
2016 var ett kallare år än 2015. 
 
Under 2016 har Alvesta Energi sålt Ohs 
kraftstation.  
 
Giftfri miljö 
Kommunens kostenheter gick över från att 
vara KRAV-certifierad för 15 produkter till att 
vara KRAV-certifierad för att minst 25 procent 
av livsmedelsinköpen ska bestå av ekologiska 
produkter. Kommunens samtliga skolor, 
förskolor, omsorgsenheter och 3 större caféer 
är KRAV-certifierade för 25 procent.  
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Under året genomfördes återigen en revision av 
kommunens kostenheter. Revisionen utfördes 
av en auktoriserad revisor som var utsedd av 
KRAV-organisationen.  Resultatet blev att 
samtliga godkändes för fortsatt KRAV-
certifiering. KRAV-certifieringen ger ett tydligt 
budskap till verksamheten och till brukarna om 
vilka värden kommunen står för när det gäller 
vårt ansvar kring bland annat miljö, etik och 
djurskydd i livsmedelskedjan.  
 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att 
25 procent av livsmedelsinköpen ska bestå av 
ekologiska produkter har nåtts. Möjligheten att 
upphandla även rättvisemärkta produkter ska 
beaktas. Nedan redovisas resultaten för de 
senaste fyra åren. Bäst resultat hade förskolorna 
i kommunen som nådde upp till 49 procent 
ekologiskt. 
 

År 2016 2015 2014 2013 
Ekologisk
t 

36,6% 36,9 % 38,2 % 31,3% 

Etiskt 3,47 % 2,8 % 2,0 % 1,4 % 
 
Utsläppskraven från kommunens tre större 
reningsverk har även under 2016 klarats med 
god marginal. 
 
Ingen övergödning  
Efter att inventeringen av de små avloppen 
avslutades 2015 har arbetet under 2016 gått 
över till att bedriva tillsyn av dessa istället. 
Under 2016 har drygt 100 objekt fått tillsyn, 
främst minireningsverk och slutna tankar.  
 
Kommunen har slutredovisat LOVA-projektet 
”Norra Salen Etapp 1 – fördjupad undersökning 
och inledande åtgärdsplanering. Projektets 
etapp 1 har lett till ett adekvat planerings- och 
beslutsunderlag för framtida åtgärdsutredningar 
och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i 
sjön Salen. Focus har legat på norra Salen och 
sjöns nuvarande tillstånd med avseende på 
vattenkemiska och biologiska parametrar. 
Utredningen har presenterat förslag till fortsatt 
inriktning och tolv konkreta lokala 
vattenvårdsåtgärder.  
 
 
 

Under 2016 har 11 fastigheter belägna utanför 
Alvesta kommuns verksamhetsområde för 
vatten och spillavlopp kopplat sig till det 
kommunala avloppsnätet  
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Kommunen har med stöd av LONA-bidrag 
arbetat med att ta fram ett grönstrukturprogram 
för Alvesta tätort. Grönstrukturprogrammet 
ska utgöra ett kunskaps- och planerings-
underlag i den fysiska planeringen. Naturen 
runt Alvesta har inventerats under året och 
projektet ska vara genomfört 2017.  
 
Kommunen beviljades LONA-bidrag till att 
göra området kring Kloster tillgängligt för 
natur- och kulturintresserade. Bidrag bevil-
jades även till att restaurera Banvallsleden, 
sträckan Åäng-Vislanda. 
 

 
Klosterområdet. Foto Ingvar Nilsson 
 
Under året har arbetet med att göra västra 
delen av Åsnenområdet till ett blivande 
nationalparksområde fortsatt. Arbetet beräknas 
vara klart under 2017. 
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Nämnds- och bolagsberättelser 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande: Per Ribacke (S) 
Förvaltningschef/kommunchef: Kristiina Kosunen Eriksson 
 
Ansvar och uppgifter 
Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och har uppsikt över övriga nämnders verk-
samhet och kommunägda företag. KS ska följa 
frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat 
övergripande för personal-, löne-, ekonomi- 
och inköpsfrågor, kommunikation och IT, 
beredskapssamordning och krisledning, mark-
nadsföring och central informationsverk-
samhet, internationella kontakter, övergri-
pande strategiska samhällsutvecklingsfrågor, 
näringsliv, turism, kultur, fritid och 
landsbygdsutveckling samt räddningstjänst. 
Förvaltningen svarar för administration av och 
utredningsstöd till kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och överförmyndarnämnd. Inom 
förvaltningen ligger även ansvar för driften av 
fritidsanläggningar och dylikt. 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Intäkter 20,1 14,9 11,1 
Kostnader 106,8 100,3 106,4 
Nettokostnader 86,7 85,4 95,3 
Förändring i % 1,6 -10,4 9,2 
Nettoinvesteringar 26,6* 6,5 57,8 
Nettokostnad (kr/inv)** 4 385 4 360 4 885 
*inkl. Investering Vislanda utomhusbad som redovisas under 

KS 

**2016 avser invånarantal per 1november 2016, 19 780st. 
 
 

Driftredovisning 2016 

 
Sammanfattning av året 2016 

 Chefsdagar och ledarskapsfrågor  
 Adato, digitaliserad rehabiliterings-

process 
 Fritidsverksamhet  
 Kulturverksamhet  

 Alvestakarnevalen och sommarlovs-
aktiviteter 

 Enhetliga mallar och processer  
 
Chefsdagar och ledarskapsfrågor 
Samtliga chefer i kommunkoncernen har 
träffats två gånger under året på gemensamma 
chefsdagar. Under våren var temat det lokala 
arbetsmarknadsläget och kommunens möjlig-
heter att förbereda sig för morgondagens 
personalförsörjning. Under hösten 
genomfördes ett internat där temat för ledar-
skapsutbildningen var ”Du som ledare i en 
politiskt styrd organisation”. Kommunens 
chefer har under året erbjudits utbildning i 
bland annat kollektivavtalet Allmänna 
bestämmelser, arbetsmiljöutbildning, Organi-
satorisk och social arbetsmiljö samt MBL-
utbildning. 
 
Adato 
Under året har ett dokumenteringssystem för 
rehabilitering införs i hela kommunen. Alla 
chefer har fått utbildning i detta system. 
 
Fritidsverksamhet  
Under 2016 har nya Vislandabadet invigts och 
en ramp har köpts till badplatsen i Hjortsberga 
för att förbättra tillgängligheten. I Hanaslöv 
har investeringar genomförts i nya rör och 
snökanoner. Svenska Olympiska Kommittén 
valde att återigen förlägga Olympic Day i 
Alvesta. Dagen var lyckad och genomfördes i 
samverkan med Smålandsidrotten och 
föreningslivet i Alvesta kommun. Under året 
togs den nyrenoverade Tennishallen i bruk och 
det har inneburit ett uppsving för Alvesta 
Tennisklubb. Under 2016 har även en ny 
bidragsform möjliggjorts, snabbstöd. Fokus 
har här varit att föreningar ska kunna söka 
medel för att genomföra integrationsfrämjande 
insatser. 
 
 

mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 11,7 20,1 + 8,3 
Kostnader 101,3 106,8 -5,5 
Netto 89,5 86,7 +2,8 
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Kulturverksamhet 
Arbetet med en ny kulturell mötesplats i 
kommunens regi har pågått under 2016 och 
under våren 2017 invigs Kulturkällaren. 
Alvesta Folkfest genomfördes för andra året i 
rad med Tyrolen som projektledare. 
Samverkan ägde rum mellan kommunen, 
föreningar och organisationer såväl i Alvesta 
som i Växjö. Festivalen bidrog till en 
fantastisk dag såväl som ökad integration och 
stärkt kulturklimat. Arbetet med Utställnings-
hallen fortsätter och bland många utställningar 
märks bland annat Sápmi- Vår del av världen 
och Mitt Japan – en Jubileumsutställning. 
Samverkan med Musik i Syd och Musikriket 
har gett fyra musikkonserter på olika platser i 
kommunen. Genom medverkan i Smålands 
Kulturfestival fick kommunen ytterligare fyra 
evenemang varav två placerades i Moheda och 
två i Alvesta tätort. Sagobygden gav fem 
berättarföreställningar och på Alvestayran 
fanns ett mångkulturellt tält där olika mång-
kulturella föreningar serverade mat, spelade 
musik och kultur i olika former för ca 800 
besökande. 
 
Alvestakarnevalen och sommarlovsaktivi-
teter 
Under sommaren 2016 genomfördes 
Alvestakarnevalen och sommarlovsaktiviteter. 
Aktiviteterna bestod bland annat av brädspel, 
fiske, bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
musik, simning, sommarläger samt förbere-
delse inför karnevalståg med vagnar-musik-
dans. Genom det statliga sommarlovsstödet 
kunde också öppettider på fritidsgårdar utökas. 
Alla barn (målgrupp 6-15 år) erbjöds attraktiva 
sommarlovsaktiviteter som de haft tillgång till 
kostnadsfritt. Kontaktytor erbjöds med 
föreningsliv och med barn från andra 
delar/skolor i kommunen. Karnevalen och 
sommaraktiviteterna genomfördes i samverkan 
mellan kommunledningskontoret, utbildnings-
förvaltningen samt förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg. Karnevalen och sommar-
lovsaktiviteterna finansierades via statligt 
sommarlovsstöd. 
 
 
 
 

Enhetliga mallar och processer  
Under året har stort fokus varit på att ta fram 
gemensamma kommunövergripande mallar för 
den ekonomiska uppföljningen och nämnd-
ernas verksamhetsplaner inför år 2017. 
Kommunens internkontrollarbete har fortsatt 
utvecklats bland annat genom införandet av en 
kommunövergripande arbetsgrupp och utbild-
ning för kommunstyrelsen. Kommunfull-
mäktige har också beslutat om en ny inköps- 
och upphandlingspolicy samt kommun-
styrelsen har fastställt kompletterande rutiner. 
 
Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Sammantaget för hela kommunlednings-
kontoret redovisas nettokostnader på totalt 
86,7 miljoner kronor för år 2016, vilket är en 
nettokostnadsökning på 1,3 miljoner kronor 
jämfört med 2015. Den största avvikelsen har 
uppstått inom ekonomi- och upphandlings-
avdelningen. Ökningen om 1,6 miljoner kronor 
beror i huvudsak på fler antal anställda och 
därmed ökade personalkostnader. Avseende 
upphandlingsenheten har två tjänster blivit 
fasta tjänster, som under 2015 finansierades 
centralt av projektmedel. De ökade kost-
naderna går också att hänföra till att tjänst som 
budgetansvarig tillsattes vid halvårsskiftet 
samt ökat medlemsbidrag till kommunalför-
bundet Värends Räddningstjänst. 
 

Även Kansli har haft en större kostnadsökning 
jämfört med förregående år. Avvikelsen 
mellan åren går framförallt att hänföra till en 
fördubbling av kostnader för e-arkiv genom 
ökade medlemsavgifter till kommunal-
förbundet Sydarkivera. kultur- och fritids-
avdelningen samt IT och service redovisar 
lägre nettokostnader än året innan. Minskning 
av nettokostnader inom IT och service beror på 
den budgetanpassning som avdelningen har 
genomfört efter ålagt sparbeting för år 2016.  
Kultur- och fritidsavdelningen redovisar lägre 
nettokostnader till följd av minskade kapital-
kostnader och lägre underhållskostnader av 
Virdavallens fritidsanläggning. 
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Större budgetavvikelser 

Årets nettoutfall i jämförelse med årets budget 
resulterar för kommunledningskontoret i en 
positiv budgetavvikelse med 2,8 miljoner 
kronor. Förvaltningens avdelningar redovisar 
ett positivt resultat för 2016, förutom Kultur- 
och fritidsavdelningen som har en negativ 
avvikelse mot budget. 
 
Den största positiva budgetavvikelsen uppvisar 
personalavdelningen med 2,1 miljoner kronor. 
Överskottet går framförallt att hänföra till 
lägre kostnader för nytt avtal avseende PA-
system. Lägre kostnader för chefsutbildningar 
och vakant friskvårdstjänst har också bidragit 
till den positiva budgetavvikelsen. Lägre 
kostnader än budget för minnesgåvor och ännu 
ej påbörjat arbete med hög sysselsättning har 
påverkat resultatet positivt. 
 
Den positiva budgetavvikelsen för kansli-
avdelningen på 0,5 miljoner kronor beror 
främst på lägre kostnader än budgeterat 
avseende beredskap. Årligen tilldelas 
kommunen statliga medel från Myndigheten 
för säkerhetsskydd och beredskap, MSB, för 
att utföra beredskapsuppgifter. Under 2016 har 
personalkostnaderna avseende beredskaps-
samordnare varit lägre än budget på grund av 
vakans på del av tjänsten.  Även kostnaderna 
för partistöd har varit lägre än budget vilket 
har bidragit till det positiva resultatet för 
avdelningen. 
 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningens 
positiva budgetavvikelse på 0,7 miljoner 
kronor beror framförallt på tillfälliga 
bonusintäkter, som är ett rabattsystem 
avseende inköp enligt de avtal som har det 
upplägget. Genom att följa upp uteblivna 
bonusintäkter erhöll kommunen intäkter för 
flera år tillbaks i tiden, vilket medförde en 
positiv avvikelse gentemot budget. Systemet 
med bonusintäkter används inte i de nya avtal 
som ingås. 
 
IT- och serviceavdelningen uppvisar ingen 
budgetavvikelse. Dock uppvisar verksamheten 
en betydande ökning av intäkts- och 
kostnadsvolymer i jämförelse med budget, 

vilket innebär ett väsentligt större uppdrag för 
avdelningen än budgeterat. 
 
Kultur- och fritidsavdelningen redovisar en 
negativ budgetavvikelse som uppgår till minus 
0,4 miljoner kronor. Det största underskottet 
som uppgår till ca minus 1 miljon kronor går 
framförallt att hänföra till Virda Bad & 
Sportcentrum, Bowling samt Virdavallen.  De 
kostnader som är väsentligt högre än budget är 
till stor del personal-, samt drift- och 
underhållskostnader. Det negativa resultatet 
påverkas också av uteblivna hyresintäkter för 
outhyrda sporthallar. Den stora negativa 
avvikelsen vägs dock upp av ett överskott som 
har tillfälligt uppstått under verksamhet 
Vislandabadet samt lägre bidragsutbetalningar 
av stöd till fritidsföreningar. 
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Överförmyndarnämnden 
Ordförande: Rose-Marie Larsson (S) 
Förvaltningschef/kommunchef: Kristiina Kosunen Eriksson 
 
Ansvar och uppgifter 
Överförmyndarnämnden har till uppgift att 
ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter 
vad avser överförmyndarfrågor och vad som i 
lag sägs om överförmyndarnämnd och överför-
myndare. 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Intäkter 5,1 1,4 1,1 
Kostnader 5,6 3,1 2,2 
Nettokostnader 0,5 1,7 1,1 
Förändring i % -68,7 55,7 -24,8 
Nettoinvesteringar 
 

0 0 0 

Nettokostnad (kr/inv)        26 84 54 
Överförmyndarnämnden bildades 1 januari 2015. 
Överförmyndarverksamhet redovisades till och med år 2014  

under kommunstyrelsen.  
 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 0,6 5,1 +4,5 
Kostnader 2,1 5,6 -3,5 
Netto 1,5 0,5 +1,0 

 
Sammanfattning av året 2016 

 Hög personalomsättning 
 Eftersläpning handläggning 
 Inspektion av länsstyrelsen 

 
Hög personalomsättning 
Året har präglats av hög personalomsättning. I 
början av året hade nämnden 1,8 årsarbetare 
handläggare. I juni sade en av handläggarna 
upp sig och tidigare överförmyndare och 
nämndsledamot fick gå in som handläggare. I 
oktober skedde ytterligare en uppsägning och 
rekrytering av ny handläggare kunde slutföras 
i november. För att klara bemanningen i slutet 
på året träffades ett avtal med Växjö kommun 
om köp av handläggartjänster. Dessvärre 
tappade även Växjö överförmyndarhand-
läggare och försäljningen av tjänster kunde 
inte ske i planerad utsträckning. 

 
 
 
 
 
 

Eftersläpning handläggning 
Den höga personalomsättningen har bidragit 
till att handläggningen har blivit eftersläpande. 
Särskilt lidande har granskningen av 
årsräkningar blivit, där det vid utgången av 
2016 fortfarande återstår ett antal ogranskade 
årsräkningar från år 2015. Med anledning av 
svårigheterna i kompetensförsörjningen och 
sårbarheten vid få handläggarresurser, har 
Alvesta kommun initierat ett samarbete med 
Ljungby och Växjö kommuner om en 
eventuell samverkan i en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor från och med nästa 
mandatperiod. Förhoppningsvis finns även 
intresse i ytterligare fler kommuner i 
Kronobergs län om samverkan. 

 
Inspektion av länsstyrelsen 
I november genomförde länsstyrelsen sin årliga 
inspektion av överförmyndarnämnden i Alvesta 
kommun. Sammanfattningsvis konstaterade 
länsstyrelsen att nämndens ärenden handläggs 
på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med 
reglerna i föräldrabalken och förmynderskaps-
ordningen.  
 
Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Till följd av ökat behov av god man och 
förvaltare är kostnadsnivån för år 2016 högre 
än föregående år och uppgår till 5,6 miljoner 
kronor jämfört med 3,1 miljoner kronor år 
2015. Antal aktiva akter per 31 december 2015 
var 343 st och motsvarande period 2016 är 348 
st. Den största kostnadsposten är därmed 
arvoden till gode män och förvaltare.  
 
Det ökade behovet av god man och förvaltare 
återspeglas även i en högre intäktsnivå i 
jämförelse med föregående år. Intäkter för 
2016 uppgår till 5,1 miljoner kronor vilket kan 
jämföras med föregående års 1,4 miljoner 
kronor. Nämndens intäkter består i huvudsak 
av återsökta hos Migrationsverket kostnader 
för gode män i avseende på ensamkommande 
barn. 
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Större budgetavvikelser 
Överförmyndarnämnden redovisar en större 
bruttovolym än budgeterat för verksamheten 
där både intäkter och kostnader är väsentligt 
högre än budget. Nettoutfallet i förhållande till 
nettobudget är dock en positiv budgetavvikelse 
på 0,97 miljon kronor. Avvikelsen beror på att 
ersättning från Migrationsverket för god man 
och förvaltare för kvartal 4 år 2015 är 
redovisad som intäkt under år 2016. Ersättning 
uppgår till 0,4 miljoner kronor. Dessutom 
beror den positiva budgetavvikelsen på 
handläggarvakanser och därmed lägre 
personalkostnader än budgeterat. 
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Utbildningsnämnden 
Ordförande: Lars-Olof Petersson (S) 
Förvaltningschef: Carsten Wulf 
 
Ansvar och uppgifter 
 Förskola (1-5 år) 
 Förskoleklass, grundskola åk 1-9 samt 

skolbarnomsorg 
 Modersmålsundervisning  

(förskola – gymnasium) 
 Särskola och sammanhängande verksam-

het 
 Gymnasieutbildning/gymnasiesärskola 
 Vuxenutbildning/lärvux/ 

uppdragsutbildning 
 Skolhälsovård 
 LSS-verksamhet 
 Musikskola 
 Fritidsgårdar 
 Bibliotek 
 
mnkr 2016 2015* 2014 
Intäkter 100,7 95,7 80,8 
Kostnader 617,6 594,2 552,0 
Nettokostnader 516,9 498,5  471,3 
Förändring i % 3,7 5,8 5,3 
Nettoinvesteringar 1,8 3,7 4,3 
Nettokostnad (kr/inv) 26 107 25 457 28 304 
*Inklusive omförda intäkter och kostnader avseende 

Resursskola från balanskonto till drift, period 2010-2014. 

(Intäkt:10,2 mnkr Kostnad:11,4 mnkr).  

 
Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 63,8 100,7 +36,9 
Kostnader 577,0 617,6 -40,6 
Netto 513,2  516,9  -3,7  
 
 
Sammanfattning av året 2016 
 Förvaltningschef och rekryteringar 
 Lokaler 
 Fortbildningsinsatser 
 IT 
 Fritidsklubb 
 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Kostorganisationen 
 Granskningar av Skolinspektionen 
 Samverkan för bästa skola 
 
 

Förvaltningschef och rekryteringar  
Året inleddes med att utbildningsförvaltningen 
hade en tillförordnad förvaltningschef. Under 
våren rekryterades en ny förvaltningschef, 
Carsten Wulf, som tillträdde första maj. En ny 
verksamhetschef har rekryterats till grundskola 
och elevhälsa, vilket är en utökning av antalet 
verksamhetschefer. Ny kostchef har också 
rekryterats under året. 
 
Samtliga enheter har mer eller mindre arbetat 
aktivt med rekryteringar under året som gått. 
Nya rektorer rekryterades till Grönkullaskolan, 
Hagaskolan samt Hjortsbergaskolan och ny 
förskolechef har rekryterats till förskole-
område Vislanda. Nya biträdande rektorer har 
rekryterats till Vislandaskolan, Grönkulla-
skolan, Prästängsskolan samt Allbo lärcenter. 
Det pågår rekrytering av förskolechef till 
förskoleområde Söder.  
 
Lokaler 
Klintaskogens förskola har avvecklats och nya 
paviljonger har satts upp i anslutning till 
Långagårds förskola, som ersättning för dessa 
lokaler. Klintaskogens lokaler har tagits över 
av Mohedaskolan, där matsalsbyggandet kom 
igång under hösten.  
 
Lokalförsörjningen är en angelägen fråga även 
fortsättningsvis. Vi har förmånen att ha stort 
barn- och elevunderlag i hela kommunen i 
nuläget, vilket gör att det är hård belastning på 
lokaler överlag inom både förskola och skola.  
 
Fortbildningsinsatser 
Under 2016 har matematiklyftet fortsatt, om än 
i mindre omfattning än tidigare. Det har i 
övrigt inte genomförts några större 
övergripande fortbildningsinsatser utan detta 
har gjorts på enheterna efter eget behov. 
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IT 
Under året har förvaltningen efter ett lyckat 
pilotprojekt infört Chromebooks i årskurs 7 
och 8 i hela kommunen. Satsningen har slagit 
väl ut och andelen ärenden av skadade 
elevdatorer har minskat kraftigt. En kommun-
övergripande kompetensutvecklingsinsats 
utfördes genom att ge all pedagogisk personal 
på grundskola och gymnasium utbildning i 
Google Apps for Education. En omorga-
nisation av IT-stödet, som nu styrs centralt, 
sjösattes från och med höstterminens början. I 
det nya teamet för IT-stöd ingår fem anställda 
som stöttar förvaltningen och personal inom 
området IT och lärande. Under hösten 
upphandlades en lärplattform där vinnande 
leverantör var Schoolsoft AB. Systemet 
började införas under november och har en 
implementationsplan på cirka ett år. 
 
Fritidsklubb 
Utbildningsnämnden tog under februari 2016 
beslut om att starta en fritidsklubb för 
mellanstadieelever på Grönkullaskolan och 
Prästängsskolan. Målet med fritidsklubben är 
att förbättra trygghet och integration samt att 
skapa positiva sysselsättningar för skolans 
mellanstadielever efter skoltid.  Fritidsklubben 
startade i september 2016 på Alvesta 
fritidsgård, två eftermiddagar i veckan.  
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
2015 beslutades om en ny modell för det 
systematiska kvalitetsarbetet inom utbildnings-
förvaltningen i Alvesta kommun. Det har 
fortlöpt efter förväntan under året och 
verksamheterna följs upp enligt beslutad 
modell. Arbetet kommer att fortlöpa och 
vidareutvecklas.  
 
Kostorganisationen 
En kostutredning färdigställdes under 2015 
och planen var att ett arbete med inriktning 
mot att samordna utbildningsnämndens kost-
verksamhet skulle starta. Dessa intentioner har 
avstannat under året och ny kostchef 
rekryterades till hösten 2016.  
 
Utbildningsförvaltningen arbetar hela tiden för 
att nå en god nivå kring inköp av ekologiska 
och KRAV-märkta produkter. Målet i 

kommunen är att inköpen ska var 25 procent 
ekologiska produkter, varav inköpta värdet av 
KRAV-produkter utgöra minst 50 procent av 
ekovärdet. Redovisningen av 2016 års tre 
första kvartal visade att utbildningsförvalt-
ningens verksamheter hade 46,4 procent 
ekologiska inköp och 58,8 procent KRAV-
märkta produkter.  
 
Granskningar av och anmälningar till 
Skolinspektionen 
Under våren beslutade Skolinspektionen, efter 
tidigare tillsyn och uppföljning, om 
föreläggande om vite för verksamheten på 
Grönkullaskolan. Brister hade identifierats 
redan 2010 och Skolinspektionen gjorde 
bedömningen att Alvesta kommun fortfarande 
inte uppfyller skollagens krav på vad som 
gäller för att ge samtliga elever i behov av 
särskilt stöd det stöd de behöver.  
 
Under 2016 har det inkommit 23 anmälningar 
till Skolinspektionen för Alvesta kommun 
(enligt SIRIS, 2017-01-11). Dessa anmälningar 
har handlat om  

 särskilt stöd 
 extra anpassningar  
 tillsynsansvar 
 utvecklingssamtal/IUP/betyg 
 samarbete och information skola – 

hem samt 
 övrigt 

 
Enligt statistik som Skolverket tillhandahåller 
via SIRIS, hade Alvesta kommun  

 2015 – 2 st anmälningar 
 2014 – 14 st anmälningar 
 2013 – 6 st anmälningar 

 
Antalet anmälningar mot kommunen ökar.  
Skolinspektionen anger på sin hemsida att 
ökning av antalet anmälningar generellt inte 
behöver spegla faktiska missförhållanden i 
skolan. Det kan vara så, och det är även 
sannolikt, att en ökad medvetenhet i samhället 
att kunna anmäla kan förklara delar av 
ökningen. (Skolinspektionen, 2016). Samtidigt 
är det viktigt för huvudmannen att bevaka 
antalet anmälningar och dess innehåll för att 
identifiera eventuella brister i verksamheten 
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och se till att åtgärda dessa för att 
kvalitetssäkra verksamheterna. 
 
Representant för huvudmannen är alltid 
delaktiga i svar på anmälningar som inkommer 
till huvudmannen. Beroende på utfall av 
svaren och tillhörande utredningar kan även 
delar av uppföljningar göras av representant på 
huvudmannanivå. 
 
Samverkan för bästa skola 
Statens skolverk har fått i uppdrag av 
regeringen att i dialog med huvudmän genom-
föra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten 
och öka likvärdigheten inom och mellan skolor 
(U2015/3357/S, 2015-06-04). Skolverkets 
bedömning av vilka skolor som ska prioriteras 
för deltagande baseras främst på underlag från 
Statens skolinspektion.  
 
Skolverket har i sin bedömning funnit skäl att 
inleda samverkan med Alvesta kommun, 
Grönkullaskolan och Hagaskolan. Vilka 
insatser som ska genomföras har beslutats för 
varje skola och dess huvudman efter en 
noggrann analys av verksamheterna.  
 
Skolverket hade ett inledande möte med 
Alvesta kommun i februari där representanter 
från förvaltning, skolor samt ordförande för 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
fanns med. Därefter har det genomförts ett 
uppföljande möte där representanter från 
förvaltning och skolor deltog. Förvaltning och 
skolenheter ser positivt och förväntansfullt 
fram på samarbetet med Skolverket för att 
utveckla bra skolor i Alvesta kommun.  
 
Formerna för genomförandet och tydlig-
görande av Skolverkets respektive huvud-
mannens ansvar regleras i separata överens-
kommelser. Nämnden fattade ett beslut om 
samverkan vid nämndsmöte i april.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
För år 2016 så har 516 miljoner kronor netto 
redovisats. Den allra största delen är 
grundskoleverksamheten som står för ca 43 
procent eller 223,1 miljoner kronor, därefter 
kommer förskoleverksamhet på 22 procent 
(112,2 mnkr) och sedan gymnasieverksamhet, 
vilken till största delen består av köp av 
utbildning, på 15 procent (78,7 mnkr). 
Föregående år så förbrukades 498 miljoner 
kronor netto, även då stod grundskole-
verksamheten för den största delen på 42 
procent eller 210,2 mnkr, förskoleverksam-
heten på 22 procent (110,2 mnkr) och 
gymnasieverksamheten på 15 procent (75,4 
mnkr). Således förekommer inte någon större 
förändring procentuellt sett i relation till 
nettoutfallet. 
 
De ökningar som finns mellan åren härrör till 
stor del av löneökningar på grund av nya 
löneavtal. Även köp av utbildning och 
lokalkostnader är något dyrare i jämförelse 
med 2015, vilket beror på både ökat pris och 
ökad volym. Även andra kostnader såsom 
inköp av läromedel, livsmedel till köken och 
annat material har ökat i jämförelse mellan 
åren, vilket även här beror på höjda priser men 
även på grund av ökade volymer då elev- och 
barnantal ökat. Intäkterna har ökat i jämförelse 
med föregående år, men så även kostnaderna. 
 
Större budgetavvikelser 

Totalt sett är budgetavvikelsen för hela 
utbildningsnämnden negativ med 3,7 miljoner 
kronor eller en avvikelse med 0,73 procent av 
utbildningsnämndens totala budgetanslag. Den 
största positiva budgetavvikelsen är på 2,8 
miljoner kronor och finns inom gymnasie- och 
vuxenutbildning. Övriga verksamheter som har 
positiva budgetavvikelser är skolbarnsomsorg 
och särskola/LSS-verksamhet, båda med en 
positiv avvikelse på vardera 1,4 miljoner 
kronor. Den största negativa avvikelsen 
återfinns inom grundskoleverksamheten med 
4,3 miljoner kronor. Även förskoleverksam-
heten har en negativ avvikelse på 4 miljoner 
kronor liksom gemensam verksamhet vars 
negativa budgetavvikelse hamnar på 1,8 
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miljoner kronor. Den största anledningen till 
de negativa avvikelserna är lokalkostnader och 
köp av utbildning. 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärder för att nå en budget i balans 
Inför 2017 ligger en budget i balans med krav 
på anpassning av verksamheten. Noggranna 
specifikationer av intäkter och kostnader har 
gjorts och uppföljningar av dessa kommer att 
göras kontinuerligt under året i samråd med 
berörda. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Ordförande: Sebastian Ohlsson (S)  
Förvaltningschef: Gunilla Kaij Bevheden 
 
Ansvar och uppgifter 
 Insatser och myndighetsutövning enligt 

Socialtjänstlagen, (SoL) samt lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Stöd och behandling för barn, 
ungdomar och familjer genom öppenvård.   

 Familjerättsliga frågor enligt SoL och 
föräldrabalken som vårdnad, boende och 
umgänge, föräldraskap, adoptioner samt 
familjerådgivning. 

 Att påföljden ungdomstjänst kan 
verkställas och att sörja för medling vid 
brott enligt SoL. 

 Stöd och hjälp åt personer som utsatts för 
brott och deras anhöriga.  

 Insatser och myndighetsutövning avseende 
ensamkommande barn enligt SoL. 
Mottagande, boende och integration av 
ensamkommande barn enligt lag om 
mottagande av asylsökande med mera. 

 Insatser och myndighetsutövning enligt 
SoL och lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM). Stöd och behandling av 
personer med missbruksproblem genom 
öppenvård. 

 Insatser och myndighetsutövning avseende 
ekonomiskt bistånd enligt SoL. Budget- 
och skuldrådgivning enligt skuldsanerings-
lagen. Länsgemensam konsumentrådgiv-
ning. Dödsboanmälan enligt ärvdabalken 
samt gravsättning enligt begravningslagen. 

 Arbetsmarknadsåtgärder. 
 Insatser för nyanlända och integrations-

frågor. 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Intäkter 100,9 71,1 70,4 
Kostnader 190,2 163,1 151,9 
Nettokostnader 89,3 92,0 81,5 
Förändring i % -2,9 12,9 -4,9 
Nettoinvesteringar 
 

0,1 0,3 0,2 

Nettokostnad (kr/inv) 4 515 4 698 4 178 

 
 
 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 87,9 100,9 +12,9 
Kostnader 171,4 190,2 -18,8 
Netto 83,5 89,3 -5,8 

 
Sammanfattning av året 2016 
 Omorganisation av boende för ensam-

kommande 
 Problem kvarstår med bostadsbrist  
 Arbetsmarknadsavdelningen har flyttat till 

större lokaler 
 Samverkansöverenskommelse om personer 

med psykisk funktionsnedsättning 
 Beslut om två integrerade missbruks-

mottagningar i Kronobergs län 
 Uppsökande verksamhet inom missbruks-

området 
 Aktivt arbete för en bättre integration i 

samverkan 
 Brett förebyggande arbete/integration 
 Planerade förebyggande insatser inom 

barn och familj  
 Förslag till förändrad social beredskap  

 
Omorganisering av boende för ensam-
kommande 
Under 2016 har regeringen aviserat minskade 
ersättningsnivåer för ensamkommande barn 
under 2017. En omorganisation har genom-
förts under december månad, vilket innebar att 
HVB hemmet i Grimslöv har stängts och 
ersatts med stödboende. Stödboenden består av 
lägenheter i Alvesta och Vislanda där 
ungdomar 16 år och äldre bedöms kunna bo 
och utvecklas med större eget ansvar.  
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Problem kvarstår med bostadsbrist 
För närvarande finns 100 barn i Alvesta 
kommun som lever trångbott, d.v.s. två 
personer per rum eller fler. Cirka 20 procent 
av de individer som är i behov av ekonomiskt 
bistånd lever med en komplicerad boende-
situation över tid. Detta leder till en daglig 
utmaning att finna boende för kommunens 
utsatta grupper såsom barnfamiljer, personer 
med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. 
Lösningarna blir ofta kostsamma i brist på 
billiga alternativ.  
 
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har 
flyttat till större lokaler 
Tidigare har AMA funnits på Lillsjögatan i 
Alvesta. I slutet av året flyttades verksamheten 
till större lokaler på Hagavägen 3, Alvesta. Det 
innebär att verksamheten kan breddas och ta 
emot fler personer för att bli arbetstränade. 
 
Samverkansöverenskommelse om personer 
med psykisk funktionsnedsättning 
Under året har också beslut fattats om en 
samverkansöverenskommelse, vars syfte är att 
åstadkomma förbättringar för ovanstående 
målgrupper. Målsättningen är att säkerställa att 
individer som har behov av samordning 
erbjuds det. Samordningen ska bygga på 
delaktighet och samtycke från den enskilde 
och klargöra det samlade behovet av insatser 
och vilken enhet som är ansvarig för 
respektive insats. 
 
Beslut om två integrerade missbruks-
mottagningar i Kronobergs län 
Under året har en projektledningsgrupp, under 
ledning av en projektledare, Region Krono-
berg, i övrigt bestående av representanter från 
länets kommuner och från Navet, 
primärvården och vuxenpsykiatrin inom 
Region Kronoberg, arbetat med den praktiska 
verkställigheten av beslutet att inrätta två 
integrerade missbruksmottagningar i Krono-
bergs län, en i Växjö och en i Ljungby.  
 
Uppsökande verksamhet inom missbruks-
området 
Uppsökande verksamhet på missbruksområdet 
har bedrivits när utredning inte kunnat inledas. 
Den uppsökande verksamheten har ökat den 

enskildes benägenhet att ansöka om insatser 
väsentligt. Dessutom har det skett på ett mer 
systematiskt och rättssäkert sätt än tidigare och 
det går därmed också att följa vad som faktiskt 
sker i ärendet. 
 
Brett förebyggande arbete/integration 
11 olika föreningar i Alvesta kommun har 
beviljats ”snabbstöd” för att göra aktiviteter 
inom integrationsområdet. Alla de mötes-
platser som startade 2015 har fortsatt med sin 
verksamhet. Ledare för dessa träffas 
regelbundet för information och för olika tips. 
Alvesta folkfest som är en multikulturell dag 
upprepades även 2016 med över 2000 
besökare. En utbildningsdag om kulturkrockar 
och om barnuppfostran i olika kulturer hölls 
den 31 maj för 200 anställda inom IFO och 
utbildningsförvaltningen. Ett nätverk för 
integrationssamordnare och utvecklare inom 
länets 8 kommuner har startat upp under året.   
 
Planerade förebyggande insatser inom barn 
och familj 
Ett gemensamt projekt har planerats för att öka 
närvaron i skolan, att tidigt uppmärksamma 
elever som inte är närvarande i skolan. En 
rutin för orosanmälan har tagits fram i syfte att 
dels få likhet inom området i kommunen och 
att också få till trepartssamtal i skolan. 
Dessutom ska de båda förvaltningarna sam-
verka kring framtagande av en familjecentral.  
 
Förslag till förändrad social beredskap  
Social beredskap ska finnas för att utanför 
kontorstid kunna ta ställning till om barn eller 
vuxna behöver stöd eller insatser. Sociala 
beredskapen i sin nuvarande form, dvs som 
tjänstemannaberedskap, har varit i gång sedan 
hösten 2013. Tiden före hade politikerna i 
nämnden beredskap, den så kallade första 
beredskapen, vilket innebar att nämndens 
ordförande/vice ordförande kontaktades i 
första läget. Nämnden ska nu ta ställning till 
om den sociala beredskapen ska vara kvar i 
kommunen i egen regi eller om tjänsten ska 
köpas av en kommunkonstellation med fyra 
kommuner i Jönköpings län, som har 
gemensam social jour. 
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Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Förvaltningskontoret, i budgeten lades det 
förväntade överskottet i HVB-hemmet Äpplet 
på förvaltningskontoret som gör att resultatet 
skiljer sig mellan åren. 
 
Barn o familj inkl. Familjeenheten, föränd-
ringen beror till största delen av att man 
kunnat återsöka 4,8 miljoner kronor mer under 
2016, detta på grund av att man haft fler 
ensamkommande barn placerade än under 
2015. 
 
Ensamkommande flyktingbarn, den största 
skillnaden beror på att migrationsverket gjorde 
om avtalet med antal platser som man kunde 
återsöka, detta gjorde att denna avdelning fick 
ungefär 6 miljoner kronor mindre i intäkter än 
vad man skulle haft annars. 
 
Ekonomiskt bistånd, differensen består av två 
delar. Första delen är en minskad budget med 
ca 1,8 miljoner kronor då man ansåg att 
försörjningsstödet borde minska från 2015. 
Den andra delen består av att kostnaderna för 
försörjningsstödet ökade med 0,5 miljoner och 
att försörjningsstödet för nyanlända ökat 
samtidigt som schablonintäkterna minskat. 
 
Missbruk vuxna inkl. Stobe, en ökad budget 
samtidigt som man har kunnat minska 
kostnaden för dyra externa placeringar har 
gjort att denna avdelning har ett bättre resultat 
jämfört med 2015. 

 
Större budgetavvikelser 
Migrationsverket aviserade i början av 2016 
att man önskade omförhandla gällande avtal 
avseende 25 PUT-platser (PUT är permanent 
uppehållstillstånd) till 12. Detta innebär, med 
beräkning att det nya avtalet skulle gälla från 1 
april 2016, att IFO får cirka 6,7 miljoner 
kronor mindre i intäkter (jämfört med 2015) 
inom avd. för Ensamkommande barn. Lägg 
därtill att utbetalt försörjningsstöd per månad 
inom avdelningen för Ekonomiskt bistånd har 
under hela 2016 haft samma nivå som under 
slutet av 2015, som var den högsta man haft 
hitintills. Samtidigt har man kunnat använda 
det budgeterade överskottet från HVB-hemmet 
Äpplet på Förvaltningskontoret på 2,8 
miljoner kronor och att man lyckats minska 
placeringskostnader och öka faktureringen 
inom Missbruk vuxen inkl Stobe med 0,8 
miljoner kronor, detta gör att nämnden för 
individ- och familjeomsorgen har för 2016 ett 
underskott på 5,8 miljoner kronor. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Åtgärder under 2017: 
-Ökat antal praktikplatser inom kommunens   
förvaltningar för AMA    
-Identifiera fler personer med försörjningsstöd 
som anställs via AMA o samverkan med 
Arbetsförmedlingen.   
-Projektfinansiering via externa medel. 
-Omorganisering avd. ensamkommande barn   
-Fortsätta satsning på hemmaplanslösningar 
för barn och familje- samt vuxen/missbruks-
avdelningarna

 
 



    Omsorgsnämnden 
 

Årsredovisning 2016 Sida 60 
 

Omsorgsnämnden 
Ordförande: Mats Martinsson (S) 
Förvaltningschef: Rose-Marie Eriksson 
 
Ansvar och uppgifter 
Nämndens ansvarsområden är: 
 omsorg om äldre 
 omsorg om personer med funktions-

nedsättning 
 omsorg om personer med psykisk, fysisk 

och intellektuell funktionsnedsättning 
 
Förvaltningen är till för att skapa trygghet och 
stödja människor i vardagen så att den 
enskilde kan leva ett så självständigt liv som 
möjligt. Insatserna är individuellt prövade. 
Verksamheten bedrivs året runt dygnets alla 
timmar. 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Intäkter 83,5 80,1 79,3 
Kostnader 413,9 394,4 366,7 
Nettokostnader 330,4 314,3 287,5 
Förändring i % 5,1 9,3 1,1 
Nettoinvesteringar 2,2 2,0 1,7 
Nettokostnad (kr/inv) 16 704 16 049 14 740 
 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 75,1 83,5 +8,4 
Kostnader 392,3 413,9 -21,6 
Netto 317,2 330,4 -13,2 

 
Sammanfattning av året 2016 

 Boendesituation – äldreomsorg och 
funktionsstöd 

 Bostad med särskild service 
 Behovsanpassad bemanning 
 Organisationsförändringar 

 E-teknik prövas 
 Arbetskläder på gång 

 
Boendesituation – äldreomsorg – ett positivt 
trendbrott 
Under ett flertal år har det funnits behov av 
fler särskilda boendelägenheter i Alvesta 
kommun. Ett positivt trendbrott har kunnat ses 
för 2016. Väntetiden från ansökningsdatumet 
till inflyttning har reducerats från 107 dagar 
2015 till 66 dagar 2016. Väntetiden börjar 
närma sig rikssnittet. Under året beviljades 80 
beslut om särskilt boende och 75 procent av 
dem fick sitt beslut verkställt inom 90 dagar 
(58 % 2015). Vanligtvis är det mellan 10 till 
12 personer som väntar på att få sitt beslut 
verkställt. Den minskande kön och väntetiden 
har varit möjlig tack vare den tidigare 
utökningen på Högåsen med tolv särskilda 
boendelägenheter och genom det 
rehabiliteringsarbete som teamet för Trygg och 
säker hemgång framgångsrikt för. Vad som 
återstår att arbeta med är en anpassning av 
själva den tid en brukare bor på ett särskilt 
boendet då Alvesta har en högre mediantid än 
vad jämförbara kommuner har. 
 
En förbättrad boendesituation har inneburit att 
antal betaldygn till Region Kronoberg för 
utskrivningsklara har reducerats. Hemtjänst i 
ordinärt boende har däremot ökat med cirka 
åtta procent.  
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Planerade timmar för hemtjänst ordinärt boende 
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Bostad med särskild service (LSS) 
I maj kunde tolv brukare flytta in på 
förvaltningens nya bostad med särskild 
service. Bostaden är utformad som en 
servicebostad med ett modernt snitt. En 
servicebostad vänder sig till personer med 
funktionsnedsättning som har behov av 
tillgång till gemensam service i form av 
måltider, personlig service eller omvårdnad. 
Detta är en mellanform av boende mellan ett 
helt självständigt boende i egen lägenhet och 
en gruppbostad.  
 
I samband med att bostadsbeståndet utökades 
möjliggjordes att brukare med behov av mer 
personalstöd kunde erbjudas boende på något 
av förvaltningens mindre boenden med högre 
personalbemanning och de brukare som hade 
behov av ett lägre personalstöd istället kunde 
erbjudas en servicebostad. Denna förändring 
var särskilt framgångsrik ur såväl ett 
brukarperspektiv som ett ekonomiskt 
perspektiv. Genom nytillskottet av de tolv 
lägenheterna kunde nämndens samtliga icke 
verkställda beslut om bostad med särskild 
service verkställas. Under hösten har 
ytterligare en brukare fått beslut om bostad 
med särskild service vilket vid årsskiftet ännu 
inte var verkställt.  
 
Behovsanpassad bemanning 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att nå 
en behovsanpassad bemanning med hjälp av 
Time Cares utbildningsprogram Bemannings-
akademi och deras processtöd. 
 
  

Behovsanpassad bemanning initierades som ett 
strategiskt förslag för att nå en brukarstyrd 
organisation med en effektiv resursanvändning 
(ON § 49/2015). Erfarenheter från andra 
kommuner visar att en behovsanpassad 
bemanning möjliggör en mer optimal 
användning av personalresursen eftersom 
verksamheten då har rätt bemanning vid rätt 
tidpunkt utifrån brukarens behov. Detta 
medför troligtvis även en minskad stress hos 
medarbetaren, vilket på sikt sannolikt även ger 
en högre frisknärvaro. 
 
Under hösten 2016 har fyra enheter påbörjat 
själva införandet av en behovsanpassad 
bemanning. Dessa enheter befinner sig nu vid 
årets slut i olika faser av processen. En enhet 
är klar med arbetet och har kartlagt brukarnas 
behov och utifrån det schemalagt medar-
betarnas tider medan de andra tre enheterna 
befinner sig i kartläggningsfasen. Planeringen 
är att förvaltningens övriga enheter ska ha 
påbörjat arbetssättet under 2017.  
 
Organisationsförändringar 
I oktober månad inrättade förvaltningen ett 
myndighetskontor genom att samtliga 
myndighetshandläggare fysiskt lokaliserades 
till samma arbetsplats på Lillsjögatan i 
Alvesta. Målsättningen med myndighets-
kontoret är att säkerställa en rättsäker hand-
läggning och en enhetlig behovsbedömning 
vilket förväntas leda till en kvalitetssäkring av 
besluten och i förlängningen även till 
ekonomisk vinning. 
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Under året förändrades hemtjänstorganisa-
tionen i centrala Alvesta och ett nytt 
hemtjänstområde, Måsen, startades upp. 
Organisatoriskt tillhör Måsen Bryggarens 
område. 
 
Förvaltningen har under året förstärkt 
chefsorganisationen med fyra biträdande 
enhetschefer för att begränsa antalet direkt 
underställda medarbetare per chef. Cheferna 
ska därigenom ges bättre förutsättningar för ett 
professionellt ledarskap utifrån verksamhet, 
ekonomi och personal. Efter denna 
förstärkning har varje chef cirka 45-60 
ordinarie medarbetare (tillkommer gör 
timvikarier). 
 
Förvaltningskontoret har utökats med en tjänst 
som verksamhetsutvecklare. Uppgiften för 
denne är att planera, samordna och utveckla 
processer och projekt i den operativa 
verksamheten som bidrar till långsiktig 
utveckling utifrån politiska mål och 
förvaltningens strategiska planer.  
 
E-teknik prövas 
Förvaltningen har ett flerårigt uppdrag att 
successivt kartlägga och införa olika 
informations- och kommunikationstekniska 
lösningar i syfte att ge en bra omsorg och vård 
till Alvesta kommuns allt fler äldre. Parallellt 
ökar konkurrensen om de som är tillgängliga 
på arbetsmarknaden och inget talar för att 
kommunernas ekonomiska utrymme förbättras. 
Därför behövs nya arbetssätt hittas och nya 
tekniska möjligheter användas. Detta uppdrag 
har finansierats av projektmedel. 
 
Under 2016 har förvaltningen testat läke-
medelsautomater som påminnelsestöd till 
brukare om att ta sin medicin. Erfarenheten har 
varit positiv för såväl brukare som för 
verksamhet då besök av hemtjänsten inte 
behövt planeras enbart efter brukarens 
medicintider. Genom läkemedelsautomaterna 
vinns även effekten att brukaren tar sin 
medicin vid rätt tidpunkt. För närvarande 
används sju automater och för 2017 finns en 
planering att antalet ska kunna utökas genom 
att nya brukare i första läget erbjuds detta.  
 

Under året har även e-hemtjänst i ordinärt 
boende via kameratillsyn testats i en mindre 
skala. Denna insats är för de brukare som 
enbart behöver tillsyn t ex nattetid. Det har 
varit svårt att testa tekniken i någon större 
skala då de brukare som redan haft tillsyn 
genom fysiskt besök velat ha kvar denna form 
av tillsyn. Detta visar även erfarenheter från 
andra kommuner. Det finns dock en väl belyst 
forskning och erfarenheter i andra kommuner 
är att detta är en trygghetsskapande lösning, 
personal stör inte eller eventuellt väcker 
personen som man kan göra vid en traditionell 
tillsyn. Även minskad restid tas upp som en 
annan fördel. Förvaltningen har som 
målsättning att antalet kameror ska kunna ökas 
och att kameratillsyn ska bli en del av det 
ordinarie utbudet av insatser.  
 
Idag finns 162 digitala medicinskåp i ordinärt 
boende och i särskilt boende är en ombyggnad 
igång av de digitala läkemedelsskåpen och 
kommer att fortsätta under 2017.  
 
Under 2016 har trygghetslarmen bytts ut på de 
särskilda boendena Asken, Björkliden, 
Furuliden, Högåsen, Asken och Torsgården till 
digitala trygghetslarm. Under nästa år kommer 
även samtliga bostäder med särskild service att 
få sina larm utbytta. De nya digitala 
trygghetslarmen medför att wifi finns på 
boendena vilket möjliggör att fler tekniska 
lösningar kan testas. Exempelvis mobil 
dokumentation samt att kunna använda 
läsplattor till brukare för att möjliggöra att de 
kan bli mer självständiga genom exempelvis 
ett bildspel som visar hur man laddar en 
tvättmaskin.  
 
Arbetskläder på gång 
Sedan tidigare finns beslut i nämnden (ON § 
46/2015) att arbetskläder ska tillhandahållas 
omsorgpersonal inom hemtjänst, särskilda 
boende och vissa LSS-boende i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) 
om basal hygien. Det huvudsakliga syftet med 
arbetskläder är att förhindra smittspridning 
mellan arbetsplatsen och hemmet. Det tidigare 
beslutet har därefter kompletteras med att 
arbetskläder även ska tillhandahållas omsorgs-
personal på korttidsboendet Ugglan, daglig 
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verksamhet enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt för personlig 
assistans (ON § 65/2016).  
 
Förvaltningen och upphandlingsenheten har 
tillsammans med Ljungby och Uppvidinge 
kommun upphandlat hyra av arbetskläder, 
efterbehandling av dessa (s.k. cirkulations-
tvätt) samt hämtning och leverens av tvätt. För 
personlig assistans kommer dock inköp av 
arbetskläder att ske.  
 
Det företag som vann upphandlingen 
tilldelades anbudet i maj. I september så 
genomfördes utprovning inklusive val av 
modell av arbetskläder. Den första leverensen 
beräknas till våren 2017. Den årliga kostnaden 
är till fullo kompenserad av kommunfull-
mäktige.  
 
Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Årets första ekonomiska bedömning visade på 
en negativ avvikelse mot budget på 23,6 
miljoner kronor. Bedömningen hade sin grund 
i 2015 års bokslut och för 2016 kända 
kostnads- och intäktsökningar respektive 
minskningar. Under hösten 2016 tilldelades 
förvaltningen en tilläggsbudget på 6 miljoner 
kronor och det slutliga resultatet för 2016 blev 
således -13,2 miljoner kronor. Årets resultat 
visar på att en förbättring om 4,4 miljoner 
kronor är genomförd i förhållande till årets 
första ekonomiska bedömning. Jämfört med 
2015, då den negativa budgetavvikelsen var 16 
miljoner kronor, visar årets ekonomiska utfall 
en förbättring på 2,8 miljoner kronor. 
 
Till största delen beror den negativa 
avvikelsen på att de effektiviseringar som 
måste göras för att få budgeten i balans inte 
har kunnat verkställas fullt ut under året. 
Åtgärder är inledda och har börjat ge effekt 
under senare delen av 2016 samt förväntas ge 
full effekt under 2017.  
 
 
 
 

Hög sjukfrånvaro, personalkrävande enskilda 
ärenden, introduktion av extrapersonal, vak 
med mera har lett till högre lönekostnader än 
budgeterat. Sommarperioden 2016 har däremot 
varit lugnare jämfört med 2015. Ökningen av 
semesterlöneskulden blev 1 miljon kronor 
lägre 2016 jämfört med 2015. Även kostnaden 
för utskrivningsklara blev 1 miljon kronor 
lägre än 2015. 
 
Större budgetavvikelser 
Omsorgsförvaltningen har 2016 en samlad 
negativ budgetavvikelse på 13,2 miljoner 
kronor, vilket är en minskning av underskottet 
med 2,8 miljoner kronor jämfört med 2015 
men en ökning jämfört med 2014 och 2013. 

Staben har en positiv budgetavvikelse på 1,2 
miljoner kronor vilket beror till större del på 
lägre personalkostnader än budgeterat till följd 
av en vakant tjänst samt sjukfrånvaro som inte 
har ersatts under året.  

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse 
på 12,2 miljoner kronor och Funktionsstöd har 
en negativ avvikelse från budget med 2,1 
miljoner kronor. För äldreomsorgen är det i 
huvudsak den tidigare budgetminskningen som 
inte kunnat verkställas fullt ut som står till 
grund för den negativa budgetavvikelsen. För 
äldreomsorgen handlar det om en ökning av 
antalet hemtjänstärenden, hemsjukvård, hög 
sjukfrånvaro, upplärning av ny personal, 
förändringsarbetet för att sänka kostnaderna 
med mera. För funktionsstöd beror den 
negativa budgetavvikelsen på att en 
budgetreglering inte genomförts för de brukare 
som går över till omsorgsförvaltningen från 
utbildningsförvaltningen vid 20 års ålder 
istället för 21 år som tidigare (1,7 mnkr). I 
samband med dessa oklarheter har 
förvaltningen även debiterats för inackorde-
ringskostnader för elever med kombinerat 
boende och skolgång (1,3 mnkr).  
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Åtgärder för att nå en budget i balans 
Med utgångspunkt i 2016 års utfall, de 
budgetjusteringar som föreligger i 
internbudget 2017 samt kända kostnads- och 
intäktsökningar har omsorgsnämnden vidtagit 
åtgärder för att framöver undvika negativa 
budgetavvikelser. Följande åtgärder är inledda 
för att nå en långsiktig ekonomisk balans: 
 
• Behovsanapassad bemanning. Detta är ett 
systematiskt arbetssätt för att kunna ha rätt 
bemanning av personalresursen vid rätt tillfälle 
utefter brukarens behov. Det handlar vidare 
om att optimalt kunna hantera såväl 
överkapacitet som underkapacitet i 
personalresursen samt att möjliggöra önskad 
sysselsättningsgrad/rätt till heltid för 
personalen.  
 
• Minskad sjukfrånvaro. Omsorgsnämndens 
mål är att sjukfrånvaron ska minska med tre 
sjukdagar per anställd och år. Den inledda 
åtgärden med behovsanpassad bemanning 
förväntas kunna bidra till en lägre 
sjukfrånvaro. Detta genom att en ökad 
kontinuitet kan erhållas, vilket i sin tur gagnar 
en god arbetsmiljö. Förvaltningen har även 
förstärkt enhetschefsorganisationen för att 
kunna minska antalet medarbetare per chef så 
att chefernas arbetsbelastning och ansvars-
områden blir mer hanterbart. För att kunna 
förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron 
behövs ett nära ledarskap. Kommunen har 
även infört en förtydligande rutin av chefernas 
rehabiliteringsansvar. Rutinen förväntas kunna 
bidra till en lägre sjukfrånvaro.  
 
 
 
• Förvaltningen arbetar aktivt med olika 
tekniska lösningar för att kunna möjligöra en 
effektiv verksamhet, så att resurserna används 
där de bäst behövs. Förvaltningen har påbörjat 
förberedelserna för att personalen digitalt ska 
signera den dagliga läkemedelshanteringen. 
Erfarenheter från andra kommuner visar att 
systemet sparar tid och att antalet avvikelser 
minskar.  
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Nämnden för samhällsplanering 
Ordförande: Hagart Valtersson (C) 
Förvaltningschef: Stefan Karlsson 
 
Ansvar och uppgifter 
 Gator och vägar 
 Gaturenhållning 
 Administration av enskilda vägar 
 Trafik  
 Parker och grönområden   
 Fysisk planering  
 Mark och exploatering  
 Kart-, GIS- och mätningsverksamhet  
 Miljösamordning, energi och klimatråd-

givning 
 Naturvårdsåtgärder 
 Vatten och avlopp 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Intäkter 80,3 76,5 70,3 
Kostnader 124,4 120,5 114,5 
Nettokostnader 44,1 44,0 44,2 
Förändring i % 0,1 -0,3 4,0 
Nettoinvesteringar 42,4 25,2 50,2 
Nettokostnad kr/inv 2 228 2 249 2 266 
 
 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 70,5 80,3 +9,9 
Kostnader 114,8 124,4 -9,6 
Netto 44,4 44,1 +0,3 
Beloppen i tabellerna ovan är inklusive vatten och avlopp (VA). 

 
Sammanfattning av året 2016 

 VA-ledningar 
 Datoriserad driftstyrning och 

övervakning 
 Dricksvatten 
 Avlopp 
 Nya områden 
 Planläggning 
 Bostäder och byggnation 
 Industrimark  
 Markreserv 

 
VA-ledningar 
På Fuxvägen i Alvesta har bytet av 
huvudvattenledning samt servisledningar 
färdigställts. Inkoppling av den nya 
huvudvattenledningen och bytet av samtliga 
servisledningar, dag, spill och vatten ca 50 st, 

ca 300 m, följdes av en relining på drygt 100 
m. 
 
Den sista etappen av saneringsarbetet av äldre 
galvaniserade ledningar på Engagatan, Alvesta 
färdigställdes i slutet på året. Där renoverades 
de djupaste serviserna med relining. 
 
Projekt Fårakullen i Moheda påbörjades med 
en inledande etapp på Ådalsvägen, där byte av 
spillvattenledning och förläggning av ny 
dagvattenledning, ca.100 m har färdigställts. 
På Växjövägen i Moheda byttes en äldre 
huvudvattenledning ut ca 200 m.I slutet på året 
påbörjades också saneringsarbetet och bytet av 
huvudvattenledning i Allbogatan i Alvesta. 
Äldre galvaniserade ledningar byttes ut och ny 
huvudledning för dagvatten har lagts ner, ca 
100 m. Totalt byttes ca 300 vattenmätare under 
året.  
 
Datoriserad driftstyrning och övervakning 
Datorisering och anslutning till Växjös 
driftövervakningssystem Cactus fortskrider, 
om än inte i högsta tempo. Serverbytet i 
Växjö, som inleddes efter sommaren, påverkar 
möjligheten att ansluta nya enheter. Två 
befintliga pumpstationer i Grimslöv och en ny 
i Hjortsberga har emellertid anslutits under 
året. Arbetet med att datorisera Moheda 
reningsverk pågår också och är i stort sett 
klart. Många anläggningar i kommunen 
återstår fortfarande att modernisera och 
ansluta. 
 
Dricksvatten 
Kvaliteten på dricksvattnet i kommunen har 
under året varit tämligen bra. Inga otjänliga 
prover har rapporterats, men en allvarlig 
störning inträffade i Moheda under sommaren. 
Värends räddningstjänst lyckades i samband 
med släckningen av branden på ATA trycka ut 
åvatten i vattenledningsnätet. Abonnenter 
klagade på att vattnet luktade och smakade rök 
och var missfärgat. Då förhöjda halter av 
bakterier kunde konstateras, utfärdades 
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kokrekommendation under en knapp vecka. 
Trots klorering och omfattande spolning på 
nätet inklusive tömning av högreservoaren i 

Torpsbruk tog det 1½ månad innan 
vattenkvaliteten var helt utan anmärkning.

 

 
Bild. Brandsläckning ATA Moheda 2016-06-27. Källa: SVT Nyheter foto Carl Carlert. 

 
Avlopp 
Ombyggnaden för att datorisera och rusta upp 
Moheda reningsverk startade efter semestern 
och kommer att var helt färdigställd under 
våren 2017. Till följd av ombyggnaden har 
under fjärde kvartalet gräns- och riktvärden 
överskridits. Denna konsekvens av åtgärderna 
på verket har anmälts av VA-verket och 
godkänts av nämnden för myndighetsutövning 
i förväg. 
 
I övrigt har inga överskridande av gräns- och 
riktvärden skett under året. Glädjande är att 
nitrifikationen vid Alvesta reningsverk 
fortsatte att vara hög årsmedel 74 procent 
(riktvärde 60%). Till följd av reparationer och 
underhållsarbeten på verket var utsläpps-
halterna för samtliga parameterar inte lika 
utmärkta som vanligt.  
 
I Alvesta reningsverk har, för att säkerställa 
förmågan att kunna avvattna slammet, 
kammarfilterpressen genomgått en omfattande 
renovering. Vidare har under året båda 
biobäddspumparna och en av två spolpumpar 

till sandfiltren samt en av flockningsomrörarna 
bytts. Samtliga är exempel på kostsamma men 
nödvändiga reparationer. Det börjar märkas att 
avloppsanläggningarna är ålderstigna och 
slitna. 
 
Vid Alvesta reningsverk har ett förfrågnings-
underlag för tillbyggnad med nya renssilar och 
sandfång tagits fram. Det är absolut 
nödvändigt att ersätta de åldersstigna 
spaltsilarna. Sedan tidigare finns ett 
förfrågningsunderlag för en mindre 
ombyggnad av rötgasanläggningen och 
anläggande av en rötgasfackla för 
överskottsgas. Arbetet är tänkt att starta 
vintern 2017/2018. 
 
Det långsiktiga arbetet med att certifiera 
slammet enligt Revaq för jordbruksanvändning 
har inväntat processförändringar på 
reningsverken. Under året har utrustning 
installerats i Alvesta för att kunna ta emot 
förtjockat blötslam från externa verk för 
rötning och avvattning. En mekanisk 
slamförtjockare och utrustning för utpumpning 
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har installerats i Vislanda och i början av år 
2017 även i Moheda. Slutmålet att transportera 
slammet från Moheda och Vislanda till 
Alvesta och erhålla endast en slutprodukt har 
därmed uppnåtts. 
 
Under året har en projektering av 
överföringsledningar för vatten och avloppet 
mellan Torne och Grimslöv startat.  För att 
förstärka överföringskapaciteten till Vislanda 
reningsverk, ingår i projektet även en 
ombyggnad av Grimslövs pumpstation och en 
ny pumpstation på sträckan. Anslutning av 
Torsåsby ligger däremot i en senare etapp. 
 
Nya områden 
Utbyggnaden av VA-ledningar till det nya 
verksamhetsområdet Silkesnäs i Torne har i 
stort sett färdigställts under året. Under 2017 
kommer VA-ledningar byggas ut i en mindre 
utvidgning av verksamhetsområdet i södra 
delen av Lönashult. Förfrågningsunderlag för 
VA-ledningar till de nya verksamhetsområden 
Sjöatorp i Hjortsberga och Aplamon i 
Vislanda har tagits fram under året. Dessa 
utbyggnader är planerade till vintern 
2017/2018.  
Utbyggnad av kommunal VA-försörjning till 
industriområdet Orrakullen, vid västra infarten 
till Alvesta, har projekterats klart under året. 
 
Planläggning 
På uppdrag av kommunstyrelsen är en 
fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
under framtagande. Planen kommer ge fysiska 
förutsättningar för de ställningstaganden som 
görs i bl.a. handlingsplanen till bostadsförsörj-
ningsprogrammet och ge förutsättningar för 
verksamhetsutövning. Flera detaljplane-
processer är startade som kommer ge en god 
planberedskap för boende och verksam-
hetsutövning. 
 
Bostäder och byggnation 
Ett koncept för bostadsbyggande i mindre 
flerbostadshus har tagits fram och upp-
handlats. Konceptet benämns Basstandard-
bostäder (BasBo-hus). Syftet med upphand-
lingen har varit att få fram nya bostäder med 
så låga produktionskostnader, och därmed 
hyreskostnader, som möjligt. Anledningen är 

en stor bostadsbrist i kommunen och där en del 
av de som behöver bostäder inte kan eller vill 
betala de vanligtvis relativt höga hyrorna som 
råder på nya bostadsmarknader idag. 
Upphandlingen satte som skall-krav att 
produktionskostnaden inte fick överstiga 
12 000 kronor/m2 exkl. moms, inte ha högre 
standard än Boverkets byggregler och 
försäkringsbranschens krav med undantag för 
energikraven i kommunens egna klimat- och 
energiplan. Byggnaderna skulle uppföras som 
en- eller tvåbostadshus med maximalt 4 
lägenheter per plan och fördelas mellan två 
och tre rum och kök. Anledningen till detta var 
att få möjlighet att kunna använda 
byggnaderna flexibelt oberoende av hur 
tomterna såg ut samt att kunna använda sig av 
småhusbyggnadsteknik för att få ett större 
underlag av leverantörer. Upphandlingen blev 
klar före jul. De första BasBo-husen börjar 
byggas under våren 2017 i kommunen. Tanken 
är att även kunna bygga i områden som 
domineras av villabebyggelse för att inte få en 
bostadssegregation i kommunen. 
I Spåningslanda fortsätter byggnationen av 
småhus.  I etapp 1 del 2 har ytterligare 24 
tomter släpps till tomtkön varav 8 st. var 
tecknade vid årsskiftet. En tomt för 
flerbostadshus har sålts till en privat exploatör 
med plats för 24 lägenheter. Byggstart 
planeras under våren 2017. Totalt finns ca 50 
tomter i etapp 1 varav 35 idag är tecknade. I 
dagsläget finns ca 40 intressenter som står i 
tomtkön för återstående och kommande 
tomter. 
 
En ny digital karta över kommunens lediga 
tomter har lagts ut på hemsidan där man 
genom att klicka på tomten kan få information 
om tomten, t ex areal. Förvaltningen arbetar 
fortlöpande med att skapa attraktiva 
villatomter i olika delar kommunen men även 
att få till stånd andra typer av bostads-
bebyggelse såsom traditionella hyresrätter, 
bostadsrätter i form av marklägenheter, 
trygghetsboenden mm. 
 
Industrimark 
I Björnstorps industriområde såldes sista 
tomten under 2016. Projektering av vatten och 
avlopp till Orrakullens industriområde har 
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pågått under året. VA-försörjningen krävs för 
att kunna exploatera de 30 hektar planlagd 
industrimark som finns i området. Uppdrag 
finns på planlägga all övrig mark söder om väg 
25 från Orrakullen till Björnstorp.  
 
Markreserv 
Alvesta kommuns skogsinnehav består av ca 
1080 ha produktiv skogsmark. Genom 
upphandling har Skogssällskapet fått 
uppdraget att sköta förvaltningen av skogen. 
Skogen sköts enligt upprättad skogsbruksplan 
och i samråd med markförvaltningen. 
 
Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Intäkterna har ökat jämfört med föregående år, 
det är intäkter från skog, exploatering och 
Förvaltningsavtalet som utgör de högre 
intäkterna. 
 
Kostnaderna för Parkförvaltning, bostadsan-
passning, beläggningsunderhåll för kör/gång-
banor samt personalkostnader har ökat från 
föregående år. 
 
Totalt sett har budgeten hållits och man lämnar 
ett positivt resultat med 0,3 miljoner kronor 
per 2016-12-31 
 
Större budgetavvikelser 
De större budgetavvikelserna är på kostnads-
sidan. Markreserv går bättre än förväntad 
budget med 1,6 miljoner kronor, främst tack 
vare utfakturering av nyttjanderätt och 
anläggningsarrenden samt försäljning av 
skogsprodukter. Miljökontoret har fakturerat 
ut knappt 0,8 miljoner kronor mer än förväntat 
och har på grund av sjukskrivningar minskat 
sina totala kostnader med 0,6 miljoner kronor. 
Förvaltningsavtalet går bättre än förväntat då 

de flesta underhåll under året istället blivit 
investeringar, då de uppnått kriterierna för 
dessa. 
 
Vinterväghållningen är dyrare än förra året, 
men avviker mest mot budget tack vare att 
utfallet för kostnaderna är 0,7 miljoner kronor, 
vilket är lägre än förväntat. Utfallet är 
väderstyrt och kan variera stort mellan åren 
och mot budget. Totala kostnaden för 2016 att 
iordningställa parkeringsautomaten för pend-
larparkeringen är 0,1 miljoner kronor och 
hittills har parkeringsavgifterna genererat 
intäkter på 0,3 miljoner kronor. Övriga 
verksamheter visar besparingar och åtgärder 
som gjorts för att kunna hålla en budget i 
balans. 
 
VA-kollektivet redovisar ett negativt resultat 
på 0,2 miljoner kronor som balanseras vidare. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Utfallet för nämnden för samhällsplane-
ringen är en budget i balans.  
 
Förvaltningen för samhällsplaneringen 
strävar efter att i så stor mån, och så kost-
nadseffektivt som möjligt leverera en god 
insats för budgeterade medel. I den mån 
någon verksamhet där kostnader kan 
uppstå plötsligt och oanat (som bostads-
anpassning, färdtjänst och vinterväghåll-
ning), kan intäkter på andra verksamheter 
hjälpa till att bära de samhällsgemen-
samma kostnaderna, till exempel försälj-
ning av tomter och skog. På det viset har 
man under många år levererat en budget i 
balans. 
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Vatten och avlopp 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Intäkter 37,1 34,7 33,6 
Kostn. centr. adm. 1,6 1,5 1,5 
Arbetsledn. deb. 2,4 2,1 2,8 
Avloppsreningsverk 10,0 8,9 7,6 
Spillvattenledning 3,8 3,4 3,3 
Dagvattenledning 1,0 0,8 0,6 
Vattenverk1 4,2 3,8 4,3 
Vattenledningar 5,5 5,5 5,7 
Kapitalkostnader 8,3 8,0 8,0 
Övrigt 0,7 0,6 0,8 
Kostnader 37,3 34,6 34,6 
Täckningsgrad % 99,4 100,4 97,2 
1 kostnad för köp av vatten ingår med 1,2 mkr för 2016 
samt  volymreglering för 2015 med 0,2 mkr, 
 0,8 mkr för 2015 och 1,4 mkr för 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultaträkning, mnkr 
 

mkr Not 2016 2015 
Verksamhetens intäkter 1 37,1 34,7 
Verksamhetens 
kostnader 2 -29,0 -26,6 
Avskrivningar 3 -5,7 -5,4 
Verksamhetens 
nettokostnad  2,3 2,8 
Finansiella intäkter  0,0 0,0 
Finansiella kostnader 4 -2,6 -2,6 
Årets resultat  -0,2 0,1 
 
Balansräkning, mnkr 
 

mkr Not 2016 2015 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 5   
Mark, byggnader, 
tekn.anl  78,9 81,3 
Pågående investeringar  33,6 11,8 
Maskiner, inventarier, 
bilar  5,6 3,8 
Immateriella tillgångar  30,7 32,0 
Finansiella 
anläggningstillgångar  0,0 0,0 
Summa 
anläggningstillgångar  148,8 128,9 
 
Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 6 5,1 4,9 
Summa 
omsättningstillgångar  5,1 4,9 
Summa tillgångar  153,9 133,8 
    
 
Eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

   

Eget kapital 7 -0,3 -0,1 
Därav årets resultat 8 -0,2 0,1 
Avsättningar  0,0 0,0 
Långfristiga skulder 9 154,2 133,8 
Kortfristiga skulder 10 -0,3 -0,1 
Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

 153,9 133,8 
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mnkr  2016 2015 
Not 1.  
Verksamhetens intäkter    

Anslutningsavgifter  1,2 0,9 
Fast avgift VA  14,1 13,5 
Rörlig avgift VA  21,3 20,1 
Övriga VA-avgifter  0,0 0,1 
Övriga intäkter  0,4 0,1 
Summa  37,1 34,7 
    
Not 2.  
Verksamhetens kostnader*    

Lön inkl sociala avgifter  5,3 4,5 
Entreprenad och köp av 
verksamhet  4,2 4,9 
Bränsle, energi och vatten  3,8 2,9 
Inköp underhålls och 
förbrukningsmaterial  5,8 3,4 
Hyra maskiner och bilar  0,6 2,4 
Köp av tjänster  4,7 4,6 
Övriga kostnader  4,8 3,9 
Summa  29,0 26,6 
    
*I verksamhetens kostnader ingår 
40 % (40 %) av kostnader för FSP 
teknik.  

   

    
Not 3.nkr  2016 2015 
Avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar  År % 

VA-ledningar  33 3 
Byggnader, verk, brunnar  20-25 4-5 
Maskiner (vattenmätare)  10 10 
Inventarier, fordon  3-10 10-33 
    

 
Årets avskrivningar  
fördelas på  

VA-ledningar  
Byggnader, verk, brunnar  
Immateriella tillgångar  
Maskiner (vattenmätare, pump)  
Inventarier, fordon  
Summa  

 

 

 
 
 

3,2 
0,7 
1,3 
0,1 
0,4 
5,7 

 
 
 

3,0 
0,7 
1,3 
0,1 
0,4 
5,4 

 
Not 4.  
Finansiella kostnader 

   

Internränta, 2,5 % 16, 2,5 % 15  2,6 2,6 
Summa    
    
Not 5.  
Anläggningstillgångar    

Ack anskaffningsvärde    
Fastighet för affärsverksamhet  207,1 203,8 
Immateriella tillgångar  40,0 40,0 
Pågående investeringar  33,6 11,8 
Maskiner  1,2 1,2 
Inventarier  3,9 3,9 
Bilar 
Utrangering  0,1 

0,0 
0,1 

-0,1 
Summa  285,9 260,7 

mnkr  2016 2015 
Not 5. (forts)    
Ack avskrivningar    
Fastighet för affärsverksamhet  124,6 120,8 
Immateriella tillgångar  8,0 6,8 
Maskiner  0,8 0,7 
Inventarier  0,7 0,4 
Bilar 
Utrangering  0,0 

0,0 
0,1 

-0,1 
Summa  134,1 128,6 
    
Årets avskrivningar    
Fastighet för affärsverksamhet  3,9 3,7 
Immaterilla tillgångar  1,3 1,3 
Maskiner  0,1 0,1 
Inventarier  0,4 0,4 
Bilar  0,0 0,0 
Summa  5,7 5,4 
    
Årets investeringar    
Fastighet för affärsverksamhet  0,3 2,1 
Immateriella tillgångar  0,0 0,0 
Maskiner  2,4 0,0 
Inventarier  0,0 0,0 
Bilar  0,0 0,1 
Summa  2,7 2,2 
    
Pågående investeringar 
Ack pågående   

11,8 
 

11,3 
Årets avslutade  0,0 -10,4 
Årets pågående 
Just värde  21,7 

0,0 
11,0 

0,0 
Summa  33,6 11,8 
    
Utrangeringar  0,0 0,0 
Försäljningar  0,0 0,0 
    
Not 6.  
Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 
Övrig fordran  1,5 

3,6 
1,6 
3,3 

Summa  5,1 4,9 
    
Not 7.  
Eget kapital    

Ingående eget kapital  -0,1 -0,2 
Årets resultat  -0,2 0,1 
Summa  -0,3 -0,1 
    
Not 8.  
Årets resultat    

Årets resultat  -0,2 0,1 
    
Not 9.  
Långfristiga skulder    

Anslutningsavgifter 2010-2015  5,4 4,9 
Skuld anläggningstillgångar   149,0 128,9 
Summa  154,4 133 827 
    
Not 10.  
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  0,0 0,0 
Summa  0,0 0,0 
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Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande: Lisbeth Holmqvist (S)  
Förvaltningschef: Stefan Karlsson 
 
Ansvar och uppgifter 
Tillstånd och tillsynsverksamhet enligt 
 Miljöbalken 
 Plan- och bygglagen 
 Livsmedelslagen 
 Lag om bostadsanpassningsbidrag 
 Strandskydd (enbart tillsyn) 
 Lag om energideklarationer 
 Alkohollagen 
 Lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
 Lag om foder och animaliska biprodukter 
 Lagen om allmänna vattentjänster 
 Tobakslagen 
 Strålskyddslagen 
 Lag om flyttning av fordon i vissa fall 
 Lotteriförordningen 
 Fysisk planering (granskning av planer, 

myndighetsutövning) 
 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 
 Hiss  
 
Sammanfattning av året 2016 
 Tillsyn avlopp 
 Strandskyddsdispenser 
 Tillsynsprojekt 
 Nedskräpning 
 
Tillsyn av avlopp 
Efter att inventeringen av de små avloppen 
avslutades 2015 har arbetet så succesivt under 
2016 gått över mot att vi bedriver tillsyn av 
dessa istället. 2016 har drygt 100 objekt fått 
tillsyn, främst minireningsverk och slutna 
tankar. Arbetet kommer att bedrivas liknande 
som vid inventeringen, område efter område 
kommer att besökas. 

 
Strandskyddsdispenser 
Under 2016 har det handlagts 17 st ärenden 
gällande strandskyddsdispenser. Dispenserna 
har rört allt från tillbyggnader och handi-
kappramper till bryggor och båthus. 
 
Tillsynsprojekt 
Ett mindre tillsynsprojekt genomfördes under 
hösten på miljösidan med inriktning på de fem 
brandstationerna i kommunen. Vid inspek-
tionerna fokuserades det på kemikalie-
hantering, avfallshantering, tvätt av fordon och 
på egenkontrollen. Uppföljning av projektet 
kommer att ske under 2017. 
 
Nedskräpning 
Under 2016 har nämnden för myndig-
hetsutövning tagit ett större grepp gällande 
nedskräpningsärenden. I första hand har en 
inventering gjorts, av de av nämnden redan 
kända fastigheter, för att få en bättre 
uppfattning över hur det ser ut i hela 
kommunen. När det gäller nedskräpnings-
ärenden kommer det alltid att behövas olika 
tillvägagångssätt för att komma tillrätta med 
problemen och man ska vara medveten om att 
dessa ärenden tar mycket tid i anspråk. 
 
Ekonomi 
Budget för Nämnden för Myndighetsutövning 
avser endast nämndens egna kostnader för tio 
ledamöter (fem ordinarie och fem ersättare) 
och åtta sammanträden per år (total nettoram 
är 0,2 mnkr). Kostnaden innefattar arvoden, 
reseersättningar, kompetensutveckling och 
övriga administrativa kostnader som upp-
kommer. Utfall är i balans med budget.

 
 
 
 

 
 
 

 
 

.
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Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande: Per Ribacke  
VD: Stefan Karlsson 
 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens 
moderbolag som på uppdrag äger de 
kommunala bolagen AllboHus, Alvesta 
Energi, Alvesta Renhållning samt Alvesta 
Utveckling. Ansvaret för moderbolaget är att 
äga och förvalta aktier och andelar i 
kommunala företag inom Alvesta kommun. 
Syftet är att samordna verksamheten för att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande och vara 
en plattform för ökad samverkan inom 
kommunkoncernen. 
 
Alvesta kommun äger Kommunföretag till 100 
procent och bolaget är i sin tur helägare av 
dotterbolagen i koncernen. 
 
Alvesta kommunföretag 

 
 mnkr 2015 2015 2014 

Nettoomsättning 0 0 0 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 

-0,8 -0,3 -0,3 

Årets resultat 0,1 0,1 0,1 
Balansomslutning 121,7 116,4 116,3 

 
 
Alvesta kommunföretag, koncernen 

 
 mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 311,2 321,2 315,0 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 28,0 -1,4 13,6 
Årets resultat 23,6 -1,0 11,4 
Balansomslutning 1 513,7 1 503,0 1 459,8 
Nettoinvestering 74,2 106,7 56,3 
Antal anställda 0,1 0,1 0,1 

 

 
Sammanfattning av året 2016 
Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 
under året utöver att äga och förvalta 
dotterbolagen. 
 
Grund för ekonomin är ägandet/köpet av 
dotterbolagen, vilket finansierats med lån. 
Bolagets kostnader täcks med koncernbidrag 
från dotterbolagen.  
 
För samordning och utveckling av koncernen, 
baserat på mål och riktlinjer (ägardirektiv) för 
dotterbolagen, har ett flertal dialogmöten med 
dotterbolagens ledningar genomförts. Fokus 
har varit på strategiska frågor om t ex 
utredning om AllboHus Fastighets AB, 
bredband och utveckling av bostadsbyggande.  
 
Ekonomi 
Det finansiella resultatet för moderbolaget 
följde ägarkrav och tidigare års nivåer, ett 
utfall på plus 0,1 miljoner kronor. 
 
Framtid 
Kommunföretag kommer fortsätta att ha en 
aktiv uppföljning och dialog med dotterbo-
lagen om utveckling av verksamhet och 
ekonomi, behov av förändringar, samarbeten 
etc. 
 
Alvesta kommun har goda förutsättningar för 
utveckling, men också stora utmaningar. 
Kommunföretag kommer tillsammans med 
dotterbolagen och kommunen att öka foku-
seringen på att ytterligare samordna våra 
gemensamma resurser för att utveckla Alvesta. 
 
Nyckeltal 
Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 9,9 
procent (8,1 procent år 2015). 

mnkr 2016 2015 2014 
Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 
Bundna reserver -- -- -- 
Fritt eget kapital 54,2 48,8 48,7 

mnkr 2016 2015 2014 
Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 
Bundna reserver 0,1 0 0 
Fritt eget kapital 150,1 121,3 122,4 
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Allbohus Fastighets AB 
Ordförande: Tommy Mases  
VD: Magnus Fransson  
 
Ansvar och uppgifter 
 Förvaltning av egna lägenheter och lokaler 
 Förvaltning av kommunala fastigheter 
 Lokalvård för egna fastigheter och externa 

uppdragsgivare, främst Alvesta kommun 
 Grönyteskötsel för egna fastigheter och 

externa uppdragsgivare främst Alvesta 
kommun 

 Nyproduktion av lägenheter och lokaler 
för eget och kommunens behov 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta 
Kommunföretag AB som moderbolag. 
 

 mnkr 2016 2015 2014 
Aktiekapital 25,0  25,0  25,0 
Reservfond 7,2 7,2 7,2 
Fritt eget kapital 65,4 

 
52,5 66,4 

 
mnkr 2016 2014 2013 
Nettoomsättning 241,8 238,2 233,5 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 

 
 

 17,8 

 
 

-17,5 

 
 

4,2 
Årets resultat 12,9 -13,9 1,0 
Balansomslutning 1 093,7 1 096,8 1 052,8 
Nettoinvestering 55,0 92,4 42,4 
Antal anställda 96 95 94 
Antal årsarbetare 93 92 91 
Antal bostäder 1854 1 830 1 835 

 
Sammanfattning av året 2016 
 Uthyrningsläget 
 Integration 
 Ny-, om- och tillbyggnad 
 Köp och försäljning av fastigheter 
 Organisation och personal 
 
 
Uthyrningsläget  
Under år 2016 har bostadsbeståndet i princip 
varit fullt uthyrt. De vakanser som förekommit 
har, dels uppstått i samband med byte av 
hyresgäster, dels i samband med renovering av 
lägenheter. 
 
 
 

På lokalsidan är bilden mer splittrad även om 
vakanserna legat på en relativt låg nivå. 
Framförallt vad det gäller kommersiella 
affärslokaler är efterfrågan relativt svag, vilket 
torde bero på att förutsättningarna för mindre 
affärsverksamheter blivit tuffare med hänsyn 
till en allt snabbare utbyggnad av stora 
shoppingcentra i intilliggande kommuner och 
en växande näthandel. 
Efterfrågan på lokaler för skolor, förskolor och 
andra kommunala förvaltningsfastigheter har 
varit stor.  
 
 
Integration   
AllboHus har lång erfarenhet av att arbeta med 
integration av flyktingar då Sveriges första 
flyktingförläggning var lokaliserad i Alvesta. 
Arbetet har under året bland annat bedrivits 
genom de sedan några år etablerade 
integrationscaféerna i Alvesta och Torpsbruk. 
Under året har bidrag erhållits från Boverket 
för att förbättra den yttre miljön i 
bostadsområdet Rönnedal. Arbetet kommer att 
ske i nära samarbete med hyresgästerna i 
området. Ett av de viktigaste syftena med detta 
arbete är att öka trivseln i området och bidra 
till en förbättrad integration. 
Utmaningarna i integrationsarbetet har under 
år 2016 har varit stora. Problemen med 
trångboddhet och därmed sammanhängande 
frågor har accentuerats genom den stora 
flyktinginvandringen.  
 
Ny-, om- och tillbyggnad  
 
Högåsängen 
På Högåsängen i Alvesta har byggts totalt 36 
nya lägenheter. 24 stod klara för inflyttning 
under maj månad och resterande under 
december. Området består av tre huskroppar 
om vardera 12 lgh. Alla lägenheterna har två 
separata uteplatser där lägenheterna i markplan 
har terrass på fram och baksidan medan plan 2 
har uteplats i form av balkong samt en stor 
terrass. Utemiljön är bilfri med plats för 
parkering nära bostäderna. 
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LSS 
I april stod 12 LSS lägenheter klara för 
inflyttning på Taggvägen i Alvesta. Bygg-
naden är byggd enligt passivhusstandard och 
stommen är av massivträ. Byggnaden vann 
Alvesta Kommuns Byggpris 2016.    
 
Renovering kv Björklövet 
24 lägenheter på Övre Björklövet i Alvesta har 
renoverats under året. Vid renoveringen 
installerades nya vatten och värmeledningar, 
relining av avloppsstammar genomfördes och 
badrummen fick nya ytskikt. Renoveringen 
utfördes utan hyreshöjning.    
 
Mohedaskolan 
Om - och tillbyggnad av Mohedaskolans 
matsal påbörjades under hösten 2016. Matsal 
och kök ska byggas ut för att anpassas till 
dagens elevantal på skolan. Projektering av en 
tillbyggnad för hela skolan påbörjades också.  
 
Köp och försäljning av fastigheter   
Under året har fastigheten Moheda 4:185 
(Ages Hus) i Moheda med 16 marklägenheter 
avyttrats genom försäljning av aktier i 
dotterbolag, så kallad paketering. Dessutom 
har två tomter i Torne avyttrats, fastigheterna 
Sundet 1:37 och Sundet 1:38.  
 
Organisation och personal  
2016 har präglats av vår ägares funderingar på 
vår framtid. Redan under 2015 valde Alvesta 
Kommun att säga upp avtalet om parkskötsel. 
Detta faktum har skapat oro i organisationen 
samtidigt som de praktiska förberedelserna för 
en verksamhetsövergång per den 1 april 2017 
har varit resurskrävande. Under försommaren 
fick AllboHus moderbolagets uppdrag att 
presentera en utredning som skulle ge svar på 
frågeställningar kring möjligheter och 
konsekvenser vid eventuellt beslut om olika 
omfattande försäljningsalternativ. Detta 
följdes inom Alvesta kommun av en intern 
utredning som påbörjades under senare delen 
av hösten med syfte att belysa olika alternativ 
för hur verksamhetsfastigheterna kan och bör 
organiseras. Denna utredning skall enligt 
uppgift vara klar under första delen av 2017. 
Ovanstående frågor har präglat 2016.  

 
Vi har inlett en förändring av lednings-
strukturen för att anpassa organisationen och 
för att klara kompetensförsörjning för 
framtiden. En tjänst som personalchef har 
tillsatts för att samordna personalfrågorna på 
företaget i en personalavdelning som arbetar 
övergripande med personalfrågorna. Under 
året har vi som ett led i arbetet med vårt 
kvalitetsledningssystem publicerat ett intranät 
med chefs- och personalhandbok. Samtliga 
medarbetare har under våren fått utbildning 
med anledning av den nya föreskriften om 
social och organisatorisk arbetsmiljö. Under 
hösten har vi utbildat ca en tredjedel av 
medarbetarna i DHLR och även investerat i en 
hjärtstartare till kontoret.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har minskat till 3,63 (5,01) % 
av den ordinarie arbetstiden, vilket är 9,43 
(13,02) dagar per årsanställd. Andelen av den 
totala sjukfrånvaron som avser 60 dagar eller 
mer är 14,03 (40,13) %.  
 
Ekonomi   
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår till 17,8 (-17,5) miljoner kronor. Årets 
resultat efter skatt uppgår till 12,9 (-13,9) 
miljoner kronor. 
 
Nettoomsättningen uppgår till 241,8 (238,2) 
mkr varav hyresintäkter 220,5 (214,7) mkr och 
övriga intäkter 21,2 (23,5) mkr. Förändringen 
av hyresintäkterna beror främst på nytillkomna 
lokalhyresobjekt samt nyproduktion av 
bostäder men även minskad kostnad för 
outhyrda objekt. 
 
Till följd av ett klimatmässigt milt år har 
resultatet påverkats positivt av lägre kostnader 
för elförbrukning, uppvärmning och snö-
röjning. Fortsatt låga räntenivåer samt om-
placering av ränteswapar har minskat årets 
kapitalkostnader. Engångsintäkt vid försälj-
ning av ett fastighetsbestånd har också 
påverkat resultatet positivt. Årets resultat har 
belastats med nedskrivning av fastigheter med 
6,7 (34,4) mkr till följd av att beräknat verkligt 
värde understiger bokfört värde. 
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Finansiella kostnader uppgår till 21,8 (25,5) 
mkr, varav borgensavgift 4,6 (4,3) mkr. 
Kommunal borgen finns för hela låneskulden 
som är 915 (927) mkr. Genomsnittlig ränta, 
inklusive borgensavgift på 0,5 %, uppgår till 
2,36 (2,85) %. 
 
Framtid  
För AllboHus har 2016 varit ett år med fortsatt 
mycket hög efterfrågan på bostäder. Under året 
har vi nyproducerat totalt 48 nya lägenheter på 
Taggvägen och Högåsängen i Alvesta. Utöver 
dessa har även en handfull nya lägenheter 
tillskapats genom ombyggnad av ytor som 
tidigare används på andra sätt. Samtliga nya 
lägenheter har varit uthyrda samma dag som 
de färdigställts. 
 
Vår erfarenhet är dock att efterfrågan på äldre 
lägenheter med förhållandevis låg hyra är 
betydligt större än för motsvarande 
nyproducerad lägenhet med den hyresnivå som 
med det följer. Det finns ett stort behov av 
hyreslägenheter med rimliga hyresnivåer för 
alla som inte kan, eller vill betala 
nyproduktionshyror. 
 
En av AllboHus absolut största utmaningar är 
att med bibehållen lönsamhet, löpande 
renovera de fastigheter som är i behov av 
upprustning. Detta utan att samtidigt tvingas 
höja hyrorna på ett sätt som gör att de 
nyrenoverade fastigheterna tappar sin 
attraktionskraft med ökande vakanser som 
följd.   
 
Under 2016 har ett pilotprojekt genomförts 
inom kv Björklövet i Alvesta där 24 lägenheter 
renoverats på ett för AllboHus helt nytt sätt. 
Målet har varit att säkra fastighetens 
långsiktiga funktion, säkerhet och värde utan 
att behöva höja hyrorna. Pilotprojektet har 
fallit mycket väl ut vilket innebär att vi 
förhoppningsvis har funnit en metod som kan 
appliceras på merparten av kommande 
renoveringsprojekt.  
 
Under året har planeringen för framtida 
nyproduktioner intensifierats. Bland annat har 
en upphandling av två punkthus om 6 våningar 
vardera i Kv Björklövet påbörjats. Den 

konkurrenssituation och prisbild som råder 
inom byggbranschen idag gör det extra svårt 
att lyckas bygga nya bostäder med rimliga 
hyresnivåer. Marginalerna i nyproduktions-
projekt är oerhört knappa vilket i princip inte 
medger några vakanser alls för att inte riskera 
nedskrivningar.  
 
Alvesta kommun har tagit initiativ till en 
mycket intressant upphandling av prisvärda 
lägenheter med enkel standard. Under 2017 
kommer AllboHus sannolikt avropa flera hus 
på detta avtal. Förhoppningen är att kunna 
bygga prisvärda lägenheter även utanför 
Alvesta tätort på detta avtal. 
  
Nyckeltal 
 

 2016 2015 2014 
Soliditet % 9,6 8,2 9,9 
Avkastning på totalt 
kapital % 

 
3,6 

 
0,7 

 
3,2 

Låneränta inkl 
borgensavgift % 

 
2,4 

 
2,9 

 
3,4 

Vakansgrad bostäder 
% 

 
0,4 

 
0,5 

 
0,5 
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Alvesta Energi AB 
Ordförande: Sven-Åke Berggren  
VD: Mats Karlsson 
 
Ansvar och uppgifter 
Alvesta Energi har till uppgift att bedriva 
samhällsnyttig verksamhet inom områdena 
energi och kommunikation. Alvesta Energi ska 
verka för, bidra till och utveckla en bättre 
livsmiljö för Alvesta kommuns invånare och 
företag. Verksamheten ska bedrivas på 
affärsmässiga grunder. Alvesta Energi består 
av moderbolaget Alvesta Energi AB och dess 
dotterbolag Alvesta Elnät AB. Alvesta Elnät 
AB äger i sin tur bolaget Bredband i Värend 
AB (BIVA).  
 
Alvesta Energikoncern 
  mnkr 2016 2015 2014 
Aktiekapital 3,0 3,0 3,0 
Bundna reserver 2,2 2,3 3,7 
Fritt eget kapital 73,2 64,9 56,4 

 
  mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 96,9 110,7 106,1 
Resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt 11,9 15,4 9,2 
Årets resultat 8,2 10,8 7,0 
Balansomslutning 341,5 330,1 337,8 
Nettoinvestering 10,2 10,8 12,6 
Antal anställda 19 19 19 

 
Alvesta Energikoncern ägs till 100 procent av 
det kommunala bolaget Alvesta Kommun-
företag AB. 
 
Alvesta Energi AB 

  mnkr 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 56,0 69,6 65,4 
Resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt 8,4 10,6 4,7 
Årets resultat 5,4 7,1 4,4 
Balansomslutning 237,6 229,3 232,0 
Nettoinvestering 3,1 2,4 5,4 
Antal anställda 0 0 0  

 
Alvesta Elnät AB 
mnkr 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 42,2 43,3 42,8 
Resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt 2,8 4,2 3,7 
Årets resultat 2,1 3,3 2,1 
Balansomslutning 96,2 94,2 94,5 
Nettoinvestering 7,1 8,4 7,1 
Antal anställda 19 19 19  
Varav kvinnor 3 3 4 

Bredband i Värend AB 
mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 0 0 0 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 0,7 0,5 0,8 
Årets resultat 0,6 1,8 0,5 
Balansomslutning 39,1 39,2 39,4 
Antal anställda 0 0 0 

 
Sammanfattning av året 2016 
 Låg Miljöpåverkan 
 Större projekt 
 Intern kontroll 
 Nätreglering 2016-2019 
 Försäljning av Ohs Kraftstation 
 
Låg miljöpåverkan 
Produktionen av fjärrvärme vid produktions-
anläggningarna i Alvesta, Moheda och 
Vislanda har varit effektiva under året. 99,5 % 
av värmen har producerats med biobränslen 
och den totala producerade volymen uppgick 
till 105,3(157,9) GWh. Bolaget har med 
anledning av att sågverken i Alvesta och 
Moheda byggt egna värmeanläggningar slutat 
leverera processvärme till dessa, därav den 
minskade produktionen. Bolaget har dock ökat 
produktionen till fjärrvärmenäten i samtliga 
orter.  
 
Större projekt 
Under året har elnät förstärkts och 
moderniserats på flera ställen. I Moheda har 
luftlinjer byggts bort och ersatts med 
jordkabel. I Alvesta har nya kablar ersatt ett 
viktigt kabelförband under stambanan och 
Lekarydsån vid Tallvägen. Ett helt nytt elnät 
med nya transformatorer och ersättning av 
luftledningar med markkabel samt rör för 
bredband har startat i området Forsa-Vret. På 
fjärrvärmenätet har förtätning med nya kunder 
skett i alla tätortsnäten. 
 
Det ombyggda utebadet i Vislanda har försetts 
med fjärrvärme för uppvärmning. En ny 
pumpstation och tryckstegring öster om 
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järnvägen i Alvesta är under byggnation och 
kommer att inkopplas under 2017. 
 
Intern kontroll 
Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar för 
organisationen och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Löpande säkerställs att de 
interna reglerna för riskhantering och 
riskkontroll görs. Den interna kontrollen 
involverar samtliga medarbetare. Genom att en 
god intern styrning och kontroll fortlöpande 
görs ger detta ledningen förutsättningar för att 
driva verksamheten på ett effektivt och säkerts 
sätt. 
 
Nätreglering 
Elnätsbolagets intäkter bestäms i s.k. 
nätreglering av Energimarknadsinspektionen 
(Ei) för en 4 årsperiod. Bolaget lämnade in en 
ansökan i mars och beslut lämnades i juni av 
Ei om att bolaget ges rätt att ta ut 187 Mkr från 
sina kunder i nätavgifter för perioden 2016-
2019. Bolaget har överklagat beslutet 
tillsammans med ett 80-tal andra elnätsbolag 
då man anser att räntan på kapitalkostnaderna 
är för lågt satt av Ei vid deras beslut om 
intäktsram. Beslut väntas under 2017. 
 
Ekonomi 
Moderbolaget Alvesta Energi AB redovisar ett 
positivt resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt på 8,4 miljoner kronor. Dotterbolaget 
Alvesta Elnät AB redovisar ett positivt resultat 
före bokslutsdispositioner på 2,8 miljoner 
kronor, och Bredband i Värend AB (BIVA) 
redovisar ett positivt resultat före 
bokslutsdispositioner på 0,7 miljoner kronor. 
Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 10,1 
miljoner kronor för 2016. 
 
Framtid 
Utbyggnaden för fjärrvärme bedömer vi under 
de närmaste åren endast vara aktuell vid 
förtätningar inom redan utbyggda 
fjärrvärmenät. Detta då konkurrensen av 
alternativa uppvärmningsformer är hård och 
värmebehovet bland nybyggnation är lågt 
vilket gör att utbyggnad av fjärrvärmenäten till 
nya områden ofta saknar lönsamhet. 
Energibranschen är under stark förändring. 
Prispress från alternativa energislag, genera-

tionsväxling och ökade krav på leverans-
säkerhet ställer stora krav och är nyckelfrågor 
för såväl oss som branschen i sin helhet.  
 
För dotterbolaget Alvesta Elnät AB har 
Energimarknadsinspektionen fastställt en 
intäktsram för perioden 2016-2019 till 187 
miljoner kronor.  
 
På elnät pågår ett långsiktigt arbete med att 
ersätt den del av luftledningar som bolaget har 
kvar på landsbygden med nergrävda kablar. 
Detta för att uppfylla myndighetskrav, minska 
avbrottsrisken och säkerställa ett modernt 
ledningsnät. 
 
Våra produktionsanläggningar för fjärrvärme 
är i dagsläget väl anpassade för den volym 
fjärrvärme som försäljs. Det finns ett utrymme 
för ökad fjärrvärmeförsäljning företrädesvis i 
Moheda men även till viss del i Alvesta. Vi 
tror att ny inkoppling av fjärrvärme under en 5 
årsperiod motsvarar den energieffektivisering 
som sker i befintligt bestånd. Vår bedömning 
är att Alvesta Energis bränsleförbrukning även 
fortsättningsvis kommer att bestå av 99,5-99,8 
% biobränsle och att användning av olja i 
produktionen endast behöver tillgripas vid 
underhåll av biobränslepannorna eller vid 
extremt kall väderlek. På längre sikt kommer 
frågan om vad som skall ske med produktions-
anläggningen i Alvesta att behöva diskuteras. 
 
Nyckeltal 
 

 2016 2015 2014 
Producerad värme GWh 105 158 149 
Levererad el GWh 127,5 126,0 120,9 
Soliditet, % 
Avkastning på tot kapital 

24,5 
5,2 

21,3 
6,6 

17,8 
4,6 



 Alvesta Renhållnings AB 
 

Årsredovisning 2016 Sida 78 
 

Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande: Johnny Lundberg  
VD: Conny Pettersson. 
 
Ansvar och uppgifter 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt 
kommunalt bolag, vars huvudsakliga uppgift är 
att: 
 Insamla och transportera avfall från kom-

munens hushåll och verksamheter till 
extern behandling 

 Tömma och transportera slam från 
enskilda slambrunnar till extern behand-
ling 

 Driva fyra bemannade återvinningscen-
traler där hushållen kan lämna sitt 
sorterade grovavfall 

 Säkerställa extern behandlingskapacitet 
för insamlat material 

 
Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstad-
gade ansvar för hushållsavfall svarar för mer 
än 80 procent av bolagets omsättning. 
 

  mnkr 2016 2015 2014 
Aktiekapital 0,5 0,5 0,5 
Reservfond 0,1 0,1 0,1 
Fritt eget kapital 7,3 5,8 4,6 

 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt 
dotterbolag till Alvesta Kommunföretag AB. 
Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta 
kommun. 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 22,7 23,3 22,7 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 

 
 

0,6 

 
 

2,8 

 
 

2,1 
Årets resultat 0,2 1,6 1,2 
Balansomslutning 28,2  28,2 24,6 
Nettoinvestering 2,2 0,9 0,1 
Antal anställda 16 15 15 

 
Sammanfattning av året 2016 
 Konsolidering 
 Stabilt med avfallsmängder 
 Övrigt 
 
 
 
 

Konsolidering 
Alvesta kommunfullmäktige har den 3/5 2016 
tagit beslut på att införa Optisk sortering som 
insamlingssystem för hushållsavfall i Alvesta 
kommun. Det är i linje med vad Alvesta 
Renhållnings styrelse förordade. Det innebär 
att man kommer använda gröna soppåsar till 
matavfall och röda soppåsar till övrigt 
restavfall, dessa kommer Alvesta Renhållnings 
att dela ut. Detta kommer att träda ikraft vid 
årsskiftet 2017-2018. 
Bolaget har under våren 2016 utfört ett större 
anläggningsjobb på Grimslöv ÅVC för att 
hårdgöra en upplagsyta samt sätta upp 
betongelement som avgränsning vid 
trädgårdsavfall/kompostyta. 
 
Stabila avfallsmängder 
Besöksfrekvensen vid de bemannade 
återvinningscentralerna, Alvesta, Vislanda, 
Moheda och Grimslöv är fortsatt hög. 
Bolaget har under året samlat in och behandlat 
ungefär lika mycket avfall som tidigare år och 
antalet kunder såväl hushåll som verksamheter 
är fortsatt stabilt. 
 
Övrigt 
Inom upphandlingsområdet har bolaget bl.a. 
genomfört upphandling av ”Behandling av 
hushållsavfall” för åren 2017 t.o.m. 2019. 
Bolaget har under året handlat upp en ny 
sopbil, hjullastare samt en gasdriven pic-up 
som ersätter äldre och uttjänta fordon. 
 
Bolaget har totalt 16 fast anställda 
medarbetare varav 3 kvinnor och 13 män. Till 
detta kommer 3-4 timanställda för att täcka 
upp semestrar och sjukdom. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete sker enligt fastställda 
rutiner, under 2016 har man tagit hjälp av en 
arbetsmiljöingenjör från Previa. 
 
Sjukfrånvaron var under 2016, 2,75 procent. 
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Bolagets internkontroll har skett enligt 
framtagen internkontrollplan. Under 2016 
kontrollerades uppfyllelsen av ägardirektiven 
och den ekonomiska redovisningen. Internkon-
trollen visar att rutiner fungerar på ett bra 
och ändamålsenligt sätt. 
  
Ekonomi 
Alvesta Renhållnings redovisar för år 2016 ett 
positivt resultat på 150 tkr efter boksluts-
dispositioner och skatt. Resultatet ligger lite 
under nivå med ägardirektivet. 
 
Bolaget bedömer att de sedan tidigare avsatta 
medlen för återställningen kan ligga kvar på 
samma nivå under 2017 som det gjorde för 
2016. Därefter görs en förnyad bedömning och 
utvärdering om storleken på avsättningen för 
att hantera framtida kostnader som hänför sig 
till återställningen av Aringsås deponin.  
 
Framtid 
Under 2016 har Alvesta kommun påbörjat 
arbetet med en ny renhållningsordning som 
ska staka ut riktlinjerna framåt. 
 
Den stora utmaningen framöver är att sjösätta 
det nya insamlingssystemet för hushållsavfall 
med Optisk sortering. Genomförandet inleds 
med informationsinsatser under våren 2017 
och som fortsätter under hösten med utdelning 
av gröna och röda soppåsar. 
 
Vår bedömning är att bolaget står väl rustat att 
möta dessa utmaningar och man anpassar 
införandet utifrån bolagets kapacitet 
Vår bedömning är att bolaget står väl rustat att 
möta dessa utmaningar och man anpassar 
införandet utifrån bolagets kapacitet. 
 
Bolaget förfogar i dagsläget över en modern 
fordonsflotta där medelåldern ligger runt 6 år, 
och det är viktigt att fortsätta med förnyelsen 
av våra fordon, nya sopbilar innebär 
förbättringar både i miljöhänseende (fossila 
fria drivmedel) och arbetsmiljön för 
personalen. 
 
 
 

Bolaget kommer även att fortsätta med att 
köpa in nya containrar och lastväxlarflak i 
olika storlekar för att ersätta äldre, uttjänta och 
trasiga. 
 
Nyckeltal  
 

 2016 2015 2014 
Soliditet, % 37 35 32 
    
Hushållsavfall till 
deponering, ton. 
 

342 322 300 

Hushållsavfall till 
energiutvinning, 
ton. 
 

5 086 5 051 5 015 

Hushållsavfall/inv. 
kg. 
 
Farligt avfall, ton. 

274 
 
 

59 

274 
 
 

64 

273 
 
 

68 
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Alvesta Utveckling AB 
Ordförande: Roland Axelzon  
VD: Kjell Rosenlöf 
 
Ansvar och uppgifter 
 Bygga, förvärva, förvalta och förädla 

verksamhetsfastigheter för uthyrning och/ 
eller försäljning. 

 Vara en resurs för kommunens näringslivs-
befrämjande åtgärder. 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta 
Kommunföretag AB som moderbolag. 
 
mnkr 2016 2015 2014 
Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 
Reservfond 0,5 0,5 0,5 
Fritt eget kapital 4,1 4,1 4,0 

 
mnkr 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 3,0 3,0 3,2 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 0,1 0,1 0,1 
Årets resultat 0,04 0,1 0,1 
Balansomslutning 39,7 41,7 41,7 
Nettoinvestering 0 0,1 0 
Antal anställda 0 0 0 
Antal årsarbetare 0 0 0 

 
Sammanfattning av året 2016 
 Normal fastighetsdrift 
 Ett bolag för kommunens utveckling 
 
Normal fastighetsdrift 
Bolagets fyra industrifastigheter har under året 
varit uthyrda och det har varit en normal 
fastighetsdrift både fastighetstekniskt och 
ekonomiskt. Alvesta Utveckling kan därför 
redovisa vinst.  
 
Den fastighet som stärkt Alvestas roll som 
transportnav, omlastningscentralen/logistik-
hallen, arrenderas av företaget Alwex 
Intermodal AB. Det bolaget hanterar också 
driften på den av kommunen ägda intermodala 
terminalen i Alvesta (kombiterminalen). En 
kraftig uppgång av antalet inkommande och 
lossade järnvägsvagnar vid omlastnings-
centralen har skett 2016. Dock är antalet 
lossade järnvägsvagnar lägre än både 2013 och 
2014. Konkurrens från relativt billiga 

landsvägstransporter kombinerat med 
svårigheter med godstransporter på järnväg 
med ledtider, växlingstjänster m m, försvårar 
överföring av mer gods på järnväg med 
omlastning i Alvesta. 
 
Ett bolag för kommunens utveckling 
Direktiven från ägaren Alvesta Kommun-
företag AB med inriktning mot olika 
utvecklingsåtgärder för kommunen (se punkter 
ovan under rubriken Alvesta Utvecklings 
uppdrag) har inneburit att bolaget bland annat 
har arbetat med: 
• Genomgång av fastigheters brandskydd och  
 status/byggnadsskick. 
•  Företagsbesök i samband med styrelse- 
     möten. 
•  Nätverksbyggande, studiebesök. 
•  Följa och bevaka bredbandsutvecklingen i  
 kommunen. 
•  Informationsträffar för allmänhet och 
     företagare om solceller och solfångare. 
•  Arbetsgrupp om möjligheter och hot med 
     godsterminaler i Alvesta. 
•  Planering för Framtidsdag riktat till  
     Beslutsfattare i näringsliv och samhälle. 
•  Förstudie om byggande av småhus med god  
 komfort, enligt standard passivhus eller  
      plus-energihus. 
•  Frågor om försäljning alternativt uthyrning 
     av större industrifastighet 
 
Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar en vinst på 
41 tkr (109 tkr år 2015), vilket ligger i linje 
med de prognoser som gjorts under året. 
Hyresintäkterna har ökat marginellt jämfört 
med föregående år. Rörelsekostnaderna har 
ökat 230 tkr främst beroende på mer insatser 
för underhåll och brandskyddsåtgärder 
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Framtid 
Bolagsstyrelsen har baserat på ägardirektiven 
tagit fram en verksamhetsplan för 2017. Den 
innehåller bland annat arrangemang av 
framtidsdag för beslutsfattare inom näringsliv 
och samhälle, försäljning eller uthyrning av 
större industrifastighet (Brånan 1:43 i 
Vislanda), medverkan i FoU-verksamhet till 
exempel eventuellt byggande av ett 
demonstrationshus, som småhus enligt 
standard passivhus eller plusenergihus. 
En fråga som kommer bearbetas vidare i 
bolaget i samråd med ägaren är det långsiktiga 
syftet och målet med innehavet av nuvarande 
ägda fastigheter. 
 
Nyckeltal 
 

 2015 2014 2013 
Soliditet % 12,0 11,3 11,0 
Avkastning på totalt 
kapital % 1,3 1,7 2,3 
Låneränta 
fastigheter, brutto % 1,3 1,6 2,4 
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Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande: Sigvard Jakopson 
Förbundschef: Jörgen Gertsson 
 
Ansvar och uppgifter 
Värends Räddningstjänst är ett kommunalför-
bund med uppdrag att, på ett effektivt sätt och 
inom godtagbar tid, genomföra kommunala 
räddningsinsatser och förebygga olyckor, 
främst brand, inom Alvesta och Växjö 
kommuner. Förbundet genomför information 
och utbildning i brandskydd, utför tillsyn 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
samt Lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). 
 
mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 82,3 80,0 74,8 

Årets resultat -1,8 -1,7 -2,0 

Balansomslutning 44,9 45,1 43,4 

Nettoinvestering 6,1 1,9 1,1 
 
Antal anställda 268 268  

 
Sammanfattning av året 2016 

 Nytt ekonomisystem 
 Personal 
 Länsprojektet Räddsam 
 FIP projekt 
 Insatser 
 Ny basbil 
 Införande av dynamisk resurshantering 
 Sågverksbrand i Moheda 
 Brand i byggavfall 
 Tillsyn 
 Brandskyddskontroller 
 Samverkan 
 Insiktsmätning 

 
Nytt ekonomisystem 
Den första januari 2016 driftsattes ett nytt 
ekonomisystem, Raindance tillsammans med 
förbundets nya ekonomimodell. Efter 2016 är 
uppfattningen att det nya ekonomisystemet i 
stort sätt fungerar som utlovats. Förbundets 
ekonomimodell har till syfte att tydliggöra och 
om möjligt förenkla ekonomistyrning samt 
möjliggöra flödet från budget till uppföljning 
tydligare. 
 

Personal 
Inom personalsidan är personalomsättningen 
bland heltidspersonal låg. Inom deltidsorga-
nisationen har förbundet ca 10 % årlig 
personalomsättning. Kostnader för rekrytering, 
marknadsföring och inte minst 
utbildningskostnader är kännbara för 
förbundet. 
 
Länsprojektet Räddsam 
Länsprojektet Räddsam Kronoberg tillsam-
mans med övriga räddningstjänster i länet har 
kommit i gång på ett positivt sätt. Centrala 
projektmedel bekostar vissa delar under åren 
2015-2017. Inom nuvarande projekt och 
framtida drift räknar länets förbund och 
kommuner med positiva effekter inom såväl 
verksamhet, effektivitet och ekonomi. 
Räddsam Kronoberg formaliserades som 
ekonomisk förening vid föreningsstämma 
september 2016. 

 
FIP projekt 
Det uppstartade FIP projektet där samtliga 
deltidsstationer skall ha FIP förmåga är klart. 
De två återstående stationerna i Rottne och 
Moheda genomförde utbildning och fick 
fordonen levererade för driftsättning under 
slutet på maj 2016. 
 
Insatser 
Totalt hade förbundet 1390 st. insatser 2016 
(1399 st 2015) 
 
Ny basbil 
Ny basbil (1010) med utökad förmåga 
(skärsläckare) driftsattes i maj 2016. 
Upphandlingsarbetet med ny tankresurs (5040) 
till Alvesta är klart och fordonet är levererat 
och driftsätts i början av 2017. 
 
Införande av dynamisk resurshantering 
Införande av DRH (Dynamisk Resurs 
Hantering) startade i april 2016 och bedöms på 
sikt påverka responstider positivt. Den nya 
utalarmering genom DRH har inneburit en stor 
omställning för hela räddningstjänstens 
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utryckande verksamhet. Förändringen som 
gjorts är den största på 30 år och det har krävt 
mycket kraft för att få ett väl fungerande 
system. Numera sker samarbete med gränslös 
utalarmering i hela länet för både styrkor och 
befäl under Räddsam Kronobergs paraply. 
 
Sågverksbrand i Moheda 
Sågverksbrand på ATA Timber i Moheda, där 
en lastmaskin orsakade brand i en spånlada. 
Stor nytta konstaterades av det nya sättet att 
larma ut (DRH) då vi snabbt fick hjälp med 
både resurser och ledning. Tyvärr fick 
händelsen ett annat efterspel då insatsen på ett 
olyckligt sätt tryckte in vatten från Moheda ån 
in i Mohedas dricksvatten. Förbundet har 
därefter införskaffat brandposthuvud med 
backventil till förbundets samtliga 
släckfordon, då det var ett brandposthuvud 
utan backventil som förorsakade skadan. 
Information kring händelse och åtgärd har 
meddelats medlemskommunerna. 
 
Brand i byggavfall 
I augusti fick förbundet en större brand i 
osorterat byggavfall på Alwex anläggning i 
Gottåsa. Denna insats drog mycket resurser 
och vi fick god hjälp av våra grannar. Insatsen 
hade föregåtts av ett antal mindre händelser (8 
st.) innan det kulminerade den 15 augusti 
 
Tillsyn 
Tillsyn har utförts enligt den tillsynsplan 
direktionen beslutat och omfattar skolor, 
samlingslokaler och tillfälliga asylboenden. 
Tillsyn har utförts vid i stort sett alla 
skolverksamheter, även förskolor, och 
redovisas i separat rapport. Det kan nämnas att 
den mest förekommande anmärkningen 
riktades mot personalens tillgång till 
utbildning i brandskyddsfrågor. 
 
Brandskyddskontroller 
Av 5 200 planerade brandskyddskontroller har 
i Växjö genomförts 3 150 och i Alvesta har 2 
070 av planerade 1 925 genomförts. Antalet 
noterade brister i eldningsanläggningarna 
uppgår i Växjö till 748 och i Alvesta till 325. I 
sammanhanget kan noteras att brister i 
eldstäder är den vanligaste kända orsaken till 
bränder i småhus. 

Samverkan 
I april inbjöd förbundet politiker och 
tjänstemän till en studieresa till Varberg och 
Räddningstjänsten Väst. Syftet med resan var 
att på plats studera hur Räddningstjänsten Väst 
har arbetet med det så kallade ”breddade 
uppdraget”, eller samutnyttjande av 
kommunala resurser. På vilket sätt kan 
räddningstjänst och medlemskommunerna 
samverka i olika frågor? Se över möjligheten 
att samverka och få mest nytta för medborgare 
av skattemedel. Inom Räddningstjänsten Väst 
arbetar de med natthemtjänst, säkerhet, 
beredskap, folkhälsa och larmmottagning som 
några exempel. Efter studieresan bokades ett 
möte mellan tjänstemän för att diskutera 
erfarenhet och eventuella områden att arbeta 
vidare med. Var och en ska eller har lyft 
frågan i politisk dialog och ett ytterligare 
uppföljningsmöte tillsammans med i första 
hand omsorgsförvaltningarna är genomförande 
och arbetet beräknas fortsätta under 2017. 
 
Insiktsmätning 
Förbundet har under 2016 deltagit i Sveriges 
Kommuner och Landstings insiktsmätning som 
leder till ett nöjd-kund-index. Mätningen avser 
myndighetsutövning i tillsyns- och tillstånds-
ärenden inom kommuner. Värends 
räddningstjänst når för årets första tre kvartal 
de högsta värdena inom våra medlems-
kommuner och näst högst på riksnivå. 

 
Ekonomi  
Direktionen valde för 2016 att satsa 1 miljon 
kronor ur eget kapital för strategiska 
satsningar. Det gällde Införande FIP, ”Upp i 
rök, Inre befäl, beklädnad samt kostnader för 
överanställning. Förbundet har använt 0,7 
miljoner kronor. Största anledningen är att 
projekt Inre Befäl inte kommit i gång under 
året.  
 
Trots flera större insatser under året har 
förbundet genom god ekonomisk hushållning 
lyckats hålla tilldelade medel på en rimlig 
nivå. 
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Investeringstakten har ökat 2016 i syfte att 
bl.a. nå inget fordon äldre än 20 år, 2019.  
Utbyte har även skett enligt plan; värme-
kameror, larmställ, hydraulslangar, slang, 
personsökare och brandposthuvud med 
backventil. Med pågående investeringar menas 
inköp men inte driftsatt material, (ej 
anläggning). Ny tankbil (5040) inköpt men 
inte driftsatt (2,4 miljoner kr). 
 
Framtid 
Möte med företagare i företagarföreningar 
pågår. Det är viktigt att framhålla nyttan, 
kostnader och vad en deltidspersonal också 
kan tillföra företagen för viktig kompetens och 
erfarenhet. Sedan drygt ett år sker 
kontinuerliga möten med personalcheferna i de 
båda medlemskommunerna i syfte att utbyta 
erfarenhet och se vilka möjligheter vi tillsam-
mans kan skapa för framtida rekryteringar 
inom främst deltidsorganisationen. 
 
Den befolkningsökning som finns inom de 
båda medlemskommunerna bedöms ha stor 
påverkan för Värends Räddningstjänst. En 
årlig ökning av befolkningen med ca 1 500 
personer påverkar framkomlighet, ytor, tider 
för att nå olyckor m.m. Träbaserad 
nyproduktion kommer med stor sannolikhet att 
påverka insatserna mot brand i byggnad. Det 
är viktigt att Värends Räddningstjänst finns 
med i den samhällsplanering som sker för att 
med strategiskt tänkande ges möjlighet att 
analysera och planera för de förhållanden som 
detta innebär. 
 
I öppna jämförelser 2015 under rubriken 
”Andel kvinnor som arbetar som 
brandpersonal i utryckningstjänst” ligger nu 
förbundet på ”gula siffror” efter många år av 
”röda siffror”. Detta är en viktig markering 
som också ger riktning mot framtiden. 
 
Fortsatta satsningar på god service och 
bemötande vid kontakt med Värends 
Räddningstjänst. Arbetet med att öka andelen 
kvinnor och anställda med utländsk bakgrund 
fortsätter. 
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Ekonomisk redovisning 
 
Driftredovisning  
 
Miljoner kronor Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

2016 2016 2016 2015

Kommunstyrelse         Intäkter 11,8 20,1 8,3 14,9
        Kostnader 101,3 106,8 -5,5 100,3

        Nettokostnader 89,5 86,7 2,8 85,4

Överförmyndarnämnden         Intäkter 0,6 5,1 4,5 1,4
        Kostnader 2,1 5,6 -3,5 3,1

        Nettokostnader 1,5 0,5 1,0 1,7

Utbildningsnämnden         Intäkter 63,8 100,7 36,9 95,7
        Kostnader 577,0 617,6 -40,6 594,2

        Nettokostnader 513,2 516,9 -3,7 498,5

Nämnden för individ och familj         Intäkter 87,9 100,9 13,0 71,1
        Kostnader 171,4 190,2 -18,8 163,1

        Nettokostnader 83,5 89,3 -5,8 92,0

Omsorgsnämnden         Intäkter 75,1 83,5 8,4 80,1
        Kostnader 392,3 413,9 -21,6 394,4

        Nettokostnader 317,2 330,4 -13,2 314,3

Nämnden för samhällsplanering        Intäkter 70,4 80,3 9,9 76,5
        Kostnader 114,8 124,4 -9,6 120,5

        Nettokostnader 44,4 44,1 0,3 44,0

Myndighetsnämnden         Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
        Kostnader 0,2 0,2 0,0 0,1

        Nettokostnader 0,2 0,2 0,0 0,1

SUMMA NÄMNDER         Intäkter 309,6 390,6 81,0 339,8
        Kostnader 1 359,0 1 458,7 -99,6 1 375,7

        Nettokostnader 1 049,4 1 068,1 -18,7 1 035,9

Gemensam finansiering         Intäkter 1 159,2 1 211,2 52,0 1 112,0 *
        Kostnader 98,3 82,0 16,3 74,1

        Nettokostnader -1 060,9 -1 129,2 68,3 -1 037,9

TOTALT         Intäkter 1 468,8 1 601,8 133,0 1 451,8
        Kostnader 1 457,3 1 540,7 -83,4 1 449,8

        Nettokostnader 11,5 61,1 49,6 2,0
* Inklusive jämförelsestörande poster, återbetalning AFA-premier (2015: 8,3 mnkr)  
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Investeringsredovisning 
 
Miljoner kronor Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

2016 2016 2016 2015

Kommunstyrelse Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,2

Utgifter 30,4 26,6 3,8 6,6

Netto 30,4 26,6 3,8 6,4

Utbildningsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 5,0 1,8 3,2 3,7

Netto 5,0 1,8 3,2 3,7

Nämnden för individ och familj Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,1 0,1 0,0 0,3

Netto 0,1 0,1 0,0 0,3

Omsorgsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 5,9 2,2 3,7 2,0

Netto 5,9 2,2 3,7 2,0

Nämnden för samhällsplanering Inkomster 3,7 1,2 2,5 3,1

Utgifter 46,0 40,9 5,1 28,4

Netto 42,3 39,7 2,6 25,3

Nämnden för myndighetsfrågor Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA NÄMNDER Inkomster 3,7 1,2 2,5 3,3

Utgifter 87,4 71,6 15,8 41,0

Netto 83,7 70,4 13,3 37,7

Gemensam finansiering Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,0 2,6 -2,6 3,4

Netto 0,0 2,6 -2,6 3,4

TOTALT Inkomster 3,7 1,2 1) 2,5 3,3 1)

Utgifter 87,4 74,2 13,2 44,4

Netto 83,7 73,0 10,7 41,1

1) Varav investeringsbidrag 0,0 1,2

Varav anslutningsavgift VA 0,6 1,7

Varav pågående markförsäljning 0,6 0,4

1,2 3,3  
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Resultaträkning 
 

Koncern
2016 2015 2015

Verksamhetens intäkter 1 545,0 531,0 343,9 313,1
    varav jämförelsestörande post* 8,3 8,3

Verksamhetens kostnader 2 -1 498,5 -1 433,4 -1 409,7 -1 337,2

Avskrivningar 8,9 -83,3 -109,5 -24,9 -24,3

Verksamhetens nettokostnad -1 036,8 -1 011,9 -1 090,7 -1 048,4
    varav jämförelsestörande post* 8,3 8,3

Skatteintäkter 3 775,9 745,0 775,9 745,0

Generella statsbidrag och utjämning 4 336,9 284,5 336,9 284,5
    varav tillfälligt flyktingstöd 31,9 10,6 31,9 10,6

Finansiella intäkter 5 47,0 18,2 45,7 22,5
    varav jämförelsestörande post* 29,9 29,9

Finansiella kostnader 6 -24,6 -30,3 -6,7 -1,6

Skatt på årets resultat -2,6 -2,6 0,0 0,0

Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd -1,8 2,9 0,0 0,0

Årets resultat 7 94,0 5,8 91,0 2,0

* Jämförelsestörande post avser år 2015 återbetalning AFA-premier (verksamhetens intäkter) och år 2016

realisationsvinster vid byte kapitalförvaltare placerade pensionsmedel (finansiella intäkter).

Jämförelsestörande poster
Verksamhetens intäkter

Realisationsvinster byte kapitalförvaltare 29,9 29,9

Återbetalning AFA-premier 8,3 8,3

Summa 29,9 8,3 29,9 8,3

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 64,1 -2,5 61,1 -6,3

Miljoner kronor
N o t

Kommun 
2016
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Kassaflödesanalys 
 
Miljoner kronor Not Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015
 Löpande verksamhet
 Årets resultat 7 94,0 5,8 61,1 2,0

 Justering för ej likvidpåverkande poster 87,8 109,1 25,5 28,2
 -varav avskrivningar och nedskrivningar 83,5 109,5 24,9 24,3
 -varav periodisering invest.bidrag -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
 -varav reavinst m.AT -4,7 -3,2 -0,5 -1,5
 -varav reaförlust m.AT 0,0 0,0 0,0 0,0
 -varav utrangering 0,2 0,8 0,2 0,8
 -varav resultat intresseförening 6,0 0,0 0,0 0,0
 -varav statlig infrastrukturbidrag 0,0 -0,6 0,0 -0,6
 -varav upplösning infrastrukturbidrag 1,0 1,0 1,0 1,0
 -varav justering anskaffningsv fr AT till OT 0,0 2,5 0,0 2,4
- varav nedskrivning omsättningstillgång 0,5 0,0 0,5 0,0
- varav dirketbokning eget kapital -0,4 2,0 -0,4 2,0
- varav skatt på årets resultat 1,9 -2,7 0,0 0,0

 Ökning/minskning av förråd 12 1,1 -1,0 0,9 -0,6
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 13 -36,5 11,2 -28,7 3,4
 Ökning/minskning av kortfr. plac. 14 -36,1 -10,6 -36,1 -10,6
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 20 3,9 4,4 9,6 5,2
 Ökning/minskning av pensionsskuld 16 1,5 2,0 1,5 2,0
 Ökning/minskning övr. avsättningar 18 -1,0 1,0 -0,3 0,2

 I. Verksamhetsnetto 114,7 121,9 33,5 29,8

 Investeringar
 Inköp materiella tillgångar* 9 -149,0 -158,0 -73,7 -44,4
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 19 0,8 1,2 0,8 1,2
 Anslutningsavgifter 19 0,4 1,7 0,4 1,7
 Övrig investeringsinkomst 0,0 0,4 0,0 0,4
 Omklassat till OT 0,0 0,0 0,0 0,0
 Försäljning materiella tillgångar 9 0,5 4,7 0,5 1,6
 Inköp immateriella tillgångar* -0,5 0,0 -0,5 0,0
 Inköp finansiella tillgångar 10 0,0 -1,2 0,0 -1,2
 Försäljning finansiella tillgångar 10 0,0 0,0 0,0 0,0
 II. Investeringsnetto -147,8 -151,2 -72,5 -40,7

Finansiering
Minskning långfristig fordran 10 0,0 1,5 0,0 0,0
Långfristig upplåning (ökn lån) 19 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering 19 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristig fordran 10 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Återbeald utlåning 13,8 7,8 13,1 6,4
Ökning långfristig skuld 19 20,0 42,9 20,0 0,0
Minskning långfristig skuld 19 -12,0 0,0 0,0 0,0
 III. Finansieringsnetto 21,8 52,1 33,1 6,3

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 18 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring likvida medel 15 -11,3 22,8 -5,9 -4,6

Likvida medel vid årets början 117,7 94,8 16,6 21,2
Likvida medel vid årets slut 106,4 117,7 10,7 16,6

Inköp anläggningstillgångar brutto enl. investeringsredov. 74,2 44,4
Avser exploatering 0,0 0,0
Avser vidareutbetalning / bidrag till Rfss 0,0 0,0
Avser bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0
Inköp anläggningstillgångar enl kassaflödesrapport 74,2 44,4
(materiella och immateriella)  
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Balansräkning 
 
Miljoner kronor Koncern Kommun

Not 2016 2015 2016 2015
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 8 32,0 32,7 32,0 32,7
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 702,7 1 640,1 485,2 438,0
 Maskiner och inventarier 9 60,5 57,4 28,5 26,8
 Finansiella anläggningstillgångar 10 108,6 122,5 105,6 118,7
Bidrag statlig infrastruktur 11 19,5 20,5 19,5 20,5
 Summa anläggningstillgångar 1 923,3 1 873,2 670,8 636,7
 Omsättningstillgångar
 Förråd m.m. 12 7,4 8,4 3,9 4,8
 Fordringar 13 151,7 115,2 145,6 116,9
 Kortfristiga placeringar 14 264,6 229,0 264,6 229,0
 Kassa och bank 15 106,4 117,6 10,7 16,6
 Summa omsättningstillgångar 530,1 470,2 424,8 367,3
 Summa tillgångar 2 453,4 2 343,4 1 095,6 1 004,0
    
 Eget kapital, avsättningar och skulder
 Eget kapital 7 752,8 659,2 725,1 664,4
   Därav årets resultat (94) (5,8) (61,1) (2,0)
 Avsättningar för pensioner 16 19,0 17,3 13,8 12,4
 Andra avsättningar 18 11,6 9,8 0,0 0,3
 Långfristiga skulder 19 1 378,9 1 370,9 137,7 117,5
 Kortfristiga skulder 20 291,1 286,2 219,0 209,4
 Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 2 453,4 2 343,4 1 095,6 1 004,0

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2016 2015 2016 2015
- Pensionsskuld inklusive löneskatt 16 450,6 470,6 450,6 470,6
   Därav visstidförordnanden 16 0 (0,6) 0 (0,6)

- Borgensåtaganden: 17 1 254,1 1 258,8 1 254,1 1 258,8
    Därav kommunala företag 17 (1249,2) (1253,2) (1249,2) (1253,2)
    Därav del av bostadslån egna hem 17 0 (0,1) 0 (0,1)
    Därav föreningar o organisationer 17 (4,9) (5,5) (4,9) (5,5)

- Operationell leasing 932,6 1 003,4 932,6 1 003,4
    Därav hyror med förfallotid inom 1 år (91,4) (92,4) (91,4) (92,4)
    Därav hyror med förfallotid 2-5 år (278,6) (290,2) (278,6) (290,2)
    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år (562,6) (620,8) (562,6) (620,8)
  Summa 2 637,3 2 732,8 2 637,3 2 732,6  
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Noter  
 
Miljoner kronor Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015

Not 1. Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 194,7 156,3 194,7 156,3

Hyror, arrenden 142,8 142,6 34,9 32,2

Försäljningsintäkter 77,1 104,4 24,6 22,5

Taxor, avgifter, ersättningar 76,4 93,4 75,8 80,2

Reavinster 0,6 4,2 0,5 1,5

Övriga intäkter* 53,4 30,1 13,4 20,4

Summa 545,0 531,0 343,9 313,1

0,0 8,3

Not 2. Verksamhetens kostnader

Hyror 11,1 11,2 123,1 115,4

Lönekostnader inkl soc.avg 889,9 825,0 809,1 748,0

Pensionskostnader (exkl löneskatt) 58,8 56,3 54,0 51,1

Bidrag 70,6 69,5 73,5 72,4

Entreprenad och köp av verksamhet 215,4 233,7 164,4 168,6

Övriga kostnader 252,5 247,7 185,6 181,7

Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1 498,3 1 443,4 1 409,7 1 337,2

Not 3. Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 779,1 745,7 779,1 745,7

Korr slutavräkning 2014 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Slutavräkning 2015 0,8 0,8 0,8 0,8

Prognos slutavräkning 2016 -4,0 0,0 -4,0 0,0

Summa 775,9 745,0 775,9 745,0

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 228,6 213,7 228,6 213,7

Strukturbidrag 0,0 2,0 0,0 2,0

Tillfälligt f lyktingstöd* 31,9 10,6 31,9 10,6

Byggbonus (Boverket) 5,6 0,0 5,6 0,0

Regleringsavgift -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Kostnadsutjämningsbidrag 35,8 23,0 35,8 23,0

LSS-utjämning, bidrag 2,1 2,9 2,1 2,9

Kommunal fastighetsavgift prel 33,6 33,0 33,6 33,0

Summa 336,9 284,5 336,9 284,5

*Varav jämförelsestörande post återbetalning AFA-premier år
2004.

*Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) får inkomsten 
intäktsföras 2015 respektive 2016. Inkomsten bör
periodiseras med en jämn fördelning från december 2015
eller från den månad 2015 när flyktingsituation börjat öka i
betydande omfattning. Alvesta kommun bedömde att det
fanns en stark påverkan fr.o.m. september 2015.
Periodisering gjordes därför med 4/16 år 2015 och 12/16 år
2016. Av totalt erhållet 42,5 mnkr innebär det att 10,6 mnkr
intäktsfördes 2015 och resterande 31,9 mnkr år 2016.
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Not 5. Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 1,1 1,3 0,0 0,1

Ränta likvida medel 0,1 0,1 0,0 0,0

Dröjsmålsränta 0,0 0,1 0,0 0,1

Aktieutdelning 0,1 1,5 0,1 1,5

Reavinster 34,1 8,2 34,1 8,2

Ränta räntepapper 2,2 0,6 2,2 0,6

Borgensavgifter 0,1 0,2 6,3 6,1

Överskottsutdelning Kommuninvest 2,9 0,0 2,9 0,0

Resultat från andelar i koncernföretag 6,0 0,0 0,0 0,0

Övriga f inansiella intäkter 0,4 0,7 0,1 0,4

Återbetalning eget kapital Regionförb/Länstrafiken 0,0 5,5 0,0 5,5

Summa 47,0 18,2 45,7 22,5

Not 6. Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån 22,6 30,0 0,5 1,3
Aktieägartillskott till Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 5,3 0,0
Avgifter till banker m m 0,2 0,2 0,2 0,2
Reaförluster 0,1 0,0 0,1 0,0
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Nedskrivning aktier 0,5 0,0 0,5 0,0
Övriga f inansiella kostnader 1,1 0,0 0,0 0,0

Summa 24,6 30,3 6,7 1,6

Not 7. Årets resultat / Eget Kapital
Ingående eget kapital 659,2 651,4 664,4 660,4
Justering 2015 Skogsförvaltning * 0,0 2,0 0,0 2,0
Direktbokning mot eget kapital ** -0,4 0,0 -0,4 0,0
Årets Resultat 94,0 5,8 61,1 2,0

Utgående Eget Kapital 752,8 659,2 725,1 664,4
* korrigering skogsbruk t o m 151231
** korrigering momsrättelse skogsbruk 2010-2015

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar*
Licenser
Nyttjandeperiod 5-7 år

Ingående anskaffningsvärde 1,90 1,80 1,90 1,80
Inköp/förvärv 0,50 0,00 0,50 0,00
Försäljning/Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00
Omklassif icering 0,30 0,00 0,30 0,00
Justering värde 0,00 0,10 0,00 0,10
Utgående anskaffningsvärde 2,70 1,90 2,70 1,90
Ingående avskrivningar -1,10 -0,80 -1,10 -0,80
Årets avskrivningar -0,30 -0,30 -0,30 -0,30
Utgående ack avskrivningar -1,40 -1,10 -1,40 -1,10

Utgående planenligt restvärde 1,3 0,8 1,3 0,8

Vattenanslutningar
Nyttjandeperiod 32 år

Ingående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00
Inköp/förvärv 0,00 0,00 0,00 0,00
Försäljning/Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00
Utgående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00
Ingående avskrivningar -8,10 -6,80 -8,10 -6,80
Årets avskrivningar -1,20 -1,30 -1,20 -1,30
Utgående ack avskrivningar -9,30 -8,10 -9,30 -8,10

Utgående planenligt restvärde 30,7 31,9 30,7 31,9
Delsumma 32,0 32,7 32,0 32,7

* Samtliga immateriella tillgångar är externt förvärvade.  
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Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn. anl

M ark
Ingående anskaffningsvärde 1 804,2 1 724,3 45,9 44,2
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering K3 0,0 0,0 0,0 0,0
Omföring investeringsbidrag EU 0,0 -0,7 0,0 0,0
Omklassif icering 97,7 55,3 0,0 0,3
.-varav till omsättningstillgång (-0,0) (-0,4) (-0,0) (-0,4)
Inköp/förvärv 19,9 27,5 0,6 1,5
Försäljning/utrangering -8,0 -2,2 0,0 -0,1
Utgående ack anskaffningsvärden 1 913,8 1 804,2 46,5 45,9
Ingående avskrivningar -543,3 -461,3 -0,4 -0,4
Justering K3 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -48,6 -47,3 0,0 0,0
Årets nedskrivningar -6,8 -34,4 0,0 0,0
Årets avskrivningar uppskrivet belopp -0,2 -0,2 0,0 0,0
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 0,5 -0,1 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 3,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -595,4 -543,3 -0,4 -0,4
Ingående ack nedskrivningar 0,4 0,4 -4,0 -4,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack nedskrivningar 0,4 0,4 -4,0 -4,0

Utgående planenligt restvärde 1 318,8 1 261,3 42,1 41,5

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 180,3 168,9 248,2 236,7
Justering värde 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Inköp/förvärv 25,3 7,1 25,3 7,1
Investeringsinkomst 0,0 -0,2 0,0 -0,2
Försäljning/utrangering 0,0 -1,8 0,0 -1,8
Omklassif icering 0,7 6,4 0,7 6,4
Utgående ack anskaffningsvärden 206,3 180,3 274,1 248,2
Ingående avskrivningar -58,4 -52,8 -65,0 -57,2
Justering värde 0,0 -0,5 0,0 -0,5
Årets avskrivningar -6,5 -6,7 -8,7 -8,9
Försäljning/Utrangering 0,0 1,6 0,0 1,6
Utgående ack avskrivningar -64,9 -58,4 -73,7 -65,0
Ingående ack nedskrivningar -9,6 -10,1 -9,6 -10,1
Justering värde 0,0 0,5 0,0 0,5
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6

Utgående planenligt restvärde 131,8 112,3 190,8 173,6

Fastighet för affärsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde 211,4 197,6 211,4 197,6
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,3 2,1 0,3 2,1
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassif icering 0,0 11,7 0,0 11,7
Utgående ack anskaffningsvärden 211,7 211,4 211,7 211,4
Ingående avskrivningar -125,1 -121,1 -125,1 -121,1
Justering värde 0,1 -0,1 0,1 -0,1
Årets avskrivningar -4,1 -3,9 -4,1 -3,9
Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -129,1 -125,1 -129,1 -125,1

Utgående planenligt restvärde 82,6 86,3 82,6 86,3  
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Publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde 165,2 160,3 165,4 160,5
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 4,1 0,0 4,1
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassif icering 0,0 0,8 0,0 0,8

-varav till omsättningstillgång 0,0 (-0,5) 0,0 (-0,5)
Utgående ack anskaffningsvärden 165,2 165,2 165,4 165,4
Ingående avskrivningar -81,2 -77,4 -81,2 -77,4
Justering värde 0,0 0,0 -0,1 0,0
Årets avskrivningar -4,0 -3,8 -4,0 -3,8
 Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -85,2 -81,2 -85,3 -81,2

Utgående planenligt restvärde 80,0 84,0 80,1 84,2

Industrifastigheter
Ingående anskaffningsvärde 1,9 1,9 1,9 1,9
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 1,9 1,9 1,9 1,9
Ingående avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgårende ack avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Utgående planenligt restvärde 1,8 1,8 1,8 1,8

Övriga fastigheter och anläggningar
Ingående anskaffningsvärde -39,9 -38,9 2,0 3,0
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering -0,6 -0,7 -0,6 -0,7
Omklassif icering 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Utgående ack anskaffningsvärden -40,5 -39,9 1,4 2,0
Ingående avskrivningar 27,5 24,7 -0,7 -0,9
Justering värde 0,0 0,1 0,1 0,1
Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 2,0 2,5 0,0 -0,1
Försäljning/utrangering 0,3 0,2 0,3 0,2
Utgående ack avskrivningar 29,8 27,5 -0,3 -0,7

Utgående planenligt restvärde -10,7 -12,4 1,1 1,3
Pågående investeringar
Ingående pågående investeringar 106,8 80,3 49,3 47,1
Justering värde 0,0 1,2 0,0 1,2
Under året nedlagda kostnader 53,4 79,3 0,0 0,0
Omklassif icering -100,2 -76,4 -1,0 -21,4
-varav till omsättningstillgång 0,0 (-1,5) 0,0 (-1,5)
Årets investeringar 39,2 22,6 39,2 22,6
Årets investeringsinkomster -0,8 -0,2 -0,8 -0,2

Utgående pågående investeringar 98,4 106,8 86,7 49,3
Delsumma 1 702,7 1 640,1 485,2 438,0  



  Ekonomisk redovisning 
 

Årsredovisning 2016 Sida 94 
 

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Summa ingående anskaffningsvärde 2 429,9 2 294,4 724,1 691,0
Summa justerat värde 0,0 1,1 -0,1 1,2
Summa inköp/förvärv 138,1 142,7 65,4 37,4
Summa investeringsinkomst -0,8 -1,1 -0,8 -0,4
Summa försäljning/utrangering -8,6 -4,7 -0,6 -2,6
Summa omklassif icering -1,8 -2,5 -0,3 -2,5
.-varav till omsättningstillgång 0,0 (-2,4) 0,0 (-2,4)
Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 556,8 2 429,9 787,7 724,1
Summa ingående avskrivningar -780,6 -688,0 -272,5 -257,1
Summa justerat värde 0,1 -0,5 0,1 -0,5
Summa omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa årets avskrivningar -68,2 -93,8 -16,8 -16,7
Summa försäljning/utrangering 3,8 1,7 0,3 1,8
Summa utgående ack avskrivningar -844,9 -780,6 -288,9 -272,5
Summa ingående nedskrivningar -9,2 -9,7 -13,6 -14,1
Summa justerat värde 0,0 0,5 0,0 0,5
Summa årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa utgående ack nedskrivningar -9,2 -9,2 -13,6 -13,6

Summa mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 702,7 1 640,1 485,2 438,0

Maskiner och inventarier
M askiner
Ingående anskaffningsvärde 101,5 98,4 10,0 12,4
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 9,5 8,5 2,6 0,0
Omföring investeringsbidrag EU 0,0 -0,2 0,0 0,0
Omklassif icering 1,5 -1,5 0,0 0,0
Försäljning/utrangering -1,4 -3,7 0,0 -2,4
Utgående ack anskaffningsvärden 111,1 101,5 12,6 10,0
Ingående avskrivningar -69,8 -67,1 -8,9 -11,0
Årets avskrivningar -7,3 -7,8 -0,3 -0,3
Förvärvade ack avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,9 3,9 0,0 2,4
Omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 0,5 1,2 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -75,7 -69,8 -9,2 -8,9

Utgående planenligt restvärde 35,4 31,7 3,4 1,1
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 149,5 146,7 149,5 146,7
Justering värde 0,0 -1,6 0,0 -1,6
Inköp/förvärv 5,7 6,8 5,7 6,8
Försäljning/utrangering 0,0 -2,5 0,0 -2,5
Omklassif icering 0,0 0,1 0,0 0,1
Utgående ack anskaffningsvärden 155,2 149,5 155,2 149,5
Ingående avskrivningar -124,6 -123,1 -124,6 -123,1
Justering värde 0,0 1,6 0,0 1,6
Årets avskrivningar -6,1 -5,6 -6,1 -5,6
Försäljning/utrangering 0,0 2,5 0,0 2,5
Utgående ack avskrivningar -130,7 -124,6 -130,7 -124,6

Utgående planenligt restvärde 24,5 24,9 24,5 24,9
Bilar
Ingående anskaffningsvärde 2,6 3,6 2,6 3,6
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 0,2 0,0 0,2
Försäljning/utrangering 0,0 -1,2 0,0 -1,2
Utgående ack anskaffningsvärden 2,6 2,6 2,6 2,6
Ingående avskrivningar -1,8 -2,9 -1,8 -2,9
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Försäljning/utrangering 0,0 1,2 0,0 1,2
Utgående ack avskrivningar -2,0 -1,8 -2,0 -1,8

Utgående planenligt restvärde 0,6 0,8 0,6 0,8
Delsumma 60,5 57,4 28,5 26,8  
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Summa ingående anskaffningsvärde 253,6 248,7 162,1 162,7
Summa justerat värde 0,0 -1,6 0,0 -1,6
Summa inköp/förvärv 15,2 15,5 8,3 7,0
Summa investeringsinkomst 0,0 -0,2 0,0 0,0
Summa försäljning/utrangering -1,4 -7,4 0,0 -6,1
Summa omklassif icering 1,5 -1,4 0,0 0,1

Summa utgående ack anskaffningsvärde 268,9 253,6 170,4 162,1
Summa ingående avskrivningar -196,2 -193,1 -135,3 -137,0
Summa justerat värde 0,0 1,6 0,0 1,6
Summa årets avskrivningar -13,6 -13,5 -6,6 -6,0
Summa förvärvade ack avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa försäljning/utrangering 1,4 8,8 0,0 6,1
Summa omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utgående ack avskrivningar -208,4 -196,2 -141,9 -135,3
Summa ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utgående ack nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa maskiner och Inventarier 60,5 57,4 28,5 26,8

Summa M ateriella Anläggningstillgångar 1 763,2 1 697,5 513,7 464,8

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
-Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 48,1 48,1
-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,9 0,9 0,9 0,9
-Smaland Airport AB 0,2 0,2 0,2 0,2
-Huseby Bruk AB 1,4 1,4 1,4 1,4
Andelar 10,0 10,0 10,0 10,0

Delsumma 12,5 12,5 60,6 60,6
Utlämnade lån 96,1 110,0 45,0 58,1

Delsumma 96,1 110,0 45,0 58,1

Summa Finansiella anläggningstillgångar 108,6 122,5 105,6 118,7

Not 11. Bidrag statlig infrastruktur
Tågstopp Södra Stambanan (TSS)

Ack avsättning 11,2 11,2 11,2 11,2
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ack upplösning -2,3 -1,8 -2,3 -1,8
Årets upplösning -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Utgående värde 8,5 9,0 8,5 9,0

Resecentrum (TUSS)
Ack avsättning 5,5 5,5 5,5 5,5
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ack upplösning -1,1 -0,9 -1,1 -0,9
Årets upplösning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Utgående värde 4,2 4,4 4,2 4,4

Pågatåg Nordost
Ack avsättning 8,0 7,4 8,0 7,4
Årets avsättning 0,0 0,6 0,0 0,6
Ack upplösning -1,5 -1,2 -1,5 -1,2
Årets upplösning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Utgående värde 6,2 6,5 6,2 6,5

Mötesspår Räppe
Ack avsättning 0,7 0,0 0,7 0,7
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ack upplösning -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,6 0,0 0,6 0,6

Summa bidrag statlig infrastruktur 19,5 19,9 19,5 20,5  
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Not 12. Förråd mm

Ingående anskaffningsvärde 29,8 26,7 26,2 23,4
Omklassif icerat från anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 2,4
Årets nedlagda kostnader -1,0 3,1 0,7 0,4

Utgående ack anskaffningsvärde 28,8 29,8 26,9 26,2
Ingående nedskrivningar -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack nedskrivningar -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Ingående avslut tomter -16,7 -16,7 -18,9 -16,7
Årets sålda tomter -2,2 -2,2 -1,6 -2,2

Utgående ack värde sålda tomter -18,9 -18,9 -20,5 -18,9
Summa Förråd 7,4 8,4 3,9 4,8

Not 13. Fordringar
Debiterade avgifter 20,5 14,4 10,2 9,4
Moms 0,1 0,2 0,1 0,2
Upplupna intäkter 47,8 39,7 76,0 53,1
Förutbetalda kostnader 44,1 27,2 41,4 36,5
Upplupen aktieutdelning 0,1 0,2 0,1 0,2
Upplupna skatteintäkter 1,7 0,8 1,7 0,8
Upplupen fastighetsavgift 15,4 14,4 15,4 14,4
Övriga fordringar 22,0 18,3 0,7 2,3

Summa kortfristiga fordringar 151,7 115,2 145,6 116,9

Not 14. Kortfristiga placeringar
Ingående Placerade pensionmedel 229,0 218,4 229,0 218,4
Årets Placerade pensionsmedel 36,1 10,6 36,1 10,6
Värdereglering aktier -0,5 0,0 -0,5 0,0

Summa kortfristiga placeringar 264,6 229,0 264,6 229,0

Not 15. Kassa och Bank
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0
Banker 106,4 115,5 10,7 14,5
Justering 2015 Skogsförvaltning *(se not 7) 0,0 2,1 0,0 2,1

Summa kassa och bank 106,4 117,6 10,7 16,6

Not 16. Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning 17,3 15,0 12,4 10,4
Pensionsutbetalningar -0,6 -0,7 -0,6 -0,7
Nyintjänad pension 4,0 2,8 3,7 2,5
Personalförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,1 0,0 0,1
Förändring av löneskatt 0,3 0,4 0,3 0,4
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt -2,0 -0,3 -2,0 -0,3

Summa avsättningar för pensioner 19,0 17,3 13,8 12,4

Specifikation - avsatt till pensioner  kommunen :
Särskild avtals/visstidspension 9,4 7,3 9,4 7,3
Förmånsbestämd pension 1,5 2,2 1,5 2,2
Pension till efterlevande 0,2 0,5 0,2 0,5
Löneskatt 2,7 2,4 2,7 2,4

13,8 12,4 13,8 12,4

Förpliktelsen minskad genom försäkring 36,9 36,0 36,9 36,0
Överskottsmedel i försäkringen 2,3 1,8 2,3 1,8
Aktualiseringsgrad/utredningsgrad (%) 99,0 99,0 99 99,0

Ansvarsförbindelser:
Pensionsskuld 362,6 378,8 362,6 378,8
(varav visstidsförordnande, 1 pers 2015) (0,0) (0,5) (0,0) (0,5)
Skuld löneskatt 88,0 91,9 88,0 91,9

Summa 450,6 470,7 450,6 470,7
P-medlens användning

Finansiella placeringar, marknadsvärde 310,0 291,9 310,0 291,9
Återlån 154,4 191,2 154,4 191,2

Summa avsättning och ansvarsförbindelse 464,4 483,1 464,4 483,1  
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Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Not 17. Borgensåtaganden kommunen*
Del av bostadslån 0,0 0,1 0,0 0,1
Alvesta Kommunföretag AB 66,0 66,0 66,0 66,0
AllboHus Fastighets AB 915,0 927,0 915,0 927,0
Alvesta Renhållnings AB 1,0 1,0 1,0 1,0
Alvesta Energi AB 145,0 145,0 145,0 145,0
Alvesta Elnät AB 64,0 58,0 64,0 58,0
Alvesta Utveckling AB 36,2 36,2 36,2 36,2
BIVA Bredband i Värend AB 22,0 20,0 22,0 20,0
Föreningar/organisationer 4,9 5,5 4,9 5,5

Summa borgensåtaganden 1 254,1 1 258,8 1 254,1 1 258,8

Not 18. Andra avsättningar
Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0
Uppskjuten skatt 10,8 8,6 0,0 0,0
Övriga avsättningar 0,8 1,2 0,0 0,0
Avsättning bidrag statlig infrastruktur

Pågatåg Nordost 0,3 0,1 0,3 0,1
Årets avsättning 0,0 2,8 0,0 0,3
Korrigering rättelse 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Årets utbetalning -0,3 0,0 -0,3 0,0
Utgående värde 0,0 2,8 0,0 0,3
Mötesspår Räppe 0,0 0,7 0,0 0,7
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalning 0,0 -0,7 0,0 -0,7
Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa bidrag statlig infrastruktur 0,0 2,8 0,0 0,3

Summa andra avsättningar 11,6 12,6 0,0 0,3

*Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som
per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Alvesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-
12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091,3 miljoner kronor och totala tillgångar
till 338 153,3 miljoner kronor. Alvesta kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 592,9 miljoner
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 554,7  miljoner kronor.
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Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Not 19. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 1 360,4 1 317,5 107,0 107,0
Skuld anslutningsavgift 5,3 4,9 5,3 4,9
Skuld investeringsinkomst 5,4 5,6 5,4 5,6
Nyupplåning under året 22,0 60,0 20,0 0,0
Årets amorteringar    -14,2 -17,1 0,0 0,0

Summa 1 378,9 1 370,9 137,7 117,5

Kreditgivare 
Kommuninvest 1 368,0 1 360,1 127,0 107,0
Växjö kommun 0,2 0,3 0,0 0,0

Summa 1 368,2 1 360,4 127,0 107,0

Genomsnittlig ränta 1,61% 2,03% 0,45% 0,70%
Genomsnittlig räntebindningstid 3,48 år 3,06 år 3,79 år 0,54 år
Lån som förfaller inom:
1 år 290,0 359,2 20,0 85,0
1-5 år 1 028,2 1 001,2 57,0 22,0
5-10 år 50,0 0,0 50,0 0,0

Summa 1 368,2 1 360,4 254,0 107,0
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Ack investeringsbidrag 5,9 4,7 5,9 4,7
Årets investeringsbidrag 0,0 1,2 0,0 1,2
Summa investeringsbidrag 5,9 5,9 5,9 5,9
Ack periodisering -0,3 -0,1 -0,3 -0,2
Årets periodisering -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
Summa periodisering -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
Delsumma 5,5 5,6 5,5 5,6
Återstående antal år (vägt snitt) 30,0 30,5 30,0 30,5

Ack anslutningsavgifter 5,2 2,2 5,2 2,2
Justering anslutningsavgifter 0,0 1,3 0,0 1,3
Årets anslutningsavgifter 0,4 1,7 0,4 1,7
Summa anslutningsavgifter 5,6 5,2 5,6 5,2
Ack periodisering -0,3 -0,2 -0,3 -0,2
Årets periodisering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Summa periodisering -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
Delsumma 5,2 4,9 5,2 4,9
Återstående antal år (vägt snitt) 0,0 30,5 0,0 30,5

Summa 10,7 10,5 10,7 10,5

Summa långfristiga skulder 1 378,9 1 370,9 137,7 117,5

Not 20. Kortfristiga skulder
Moms 1,2 1,8 1,2 1,8
Personalskatter 12,3 11,3 12,3 11,3
Arbetsgivaravgifter 15,3 14,1 15,3 14,1
Semesterlöneskuld månadsanställda 46,8 45,6 41,7 39,8
Semesterlöneskuld timanställda 0,7 1,3 0,7 1,3
Ferielöneskuld 8,3 7,9 8,3 7,9
Uppehållslöneskuld 0,1 0,2 0,1 0,2
Leverantörsskuld 31,8 13,0 47,7 29,4
Skatt 5,9 6,3 5,9 6,3
Upplupna kostnader 31,4 22,7 17,5 14,6
Förutbetalda intäkter 24,0 52,4 20,1 44,3
Upplupen pensionskostnad 27,3 25,1 27,3 25,1
Förutbetald skatteintäkt 4,0 1,3 4,0 1,3
Övriga kortfristiga skulder 82,0 83,2 16,9 11,9
Justering 2015 Skogsförvaltning *(se not 7) 0,0 0,1 0,0 0,1

Summa kortfristiga skulder 291,1 286,3 219,0 209,4  
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland 
annat innebär: 
-Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. Fordringar har 
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. Värdering av kortfri-
stiga placeringar har gjorts enligt portföljmetoden 
till det lägsta av verkligt värde och anskaffnings-
värdet.  
-Kommunen följer ej rekommendationer avseende 
leasingavtal för bilar, se avsnitt nedan. 
 
Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bokförs 
som långfristig skuld och periodiseras över nytt-
jandeperioden. I de fall då kostnaden avser driften 
bokas motsvarande anslutningsavgift direkt mot 
resultatet. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaff-
ningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgift 
minus eventuella investeringsinkomster. Investe-
ringar som aktiveras som anläggningstillgång har ett 
anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer och med en 
nyttjandeperiod på minst 3 år. Inventarier med 
avskrivningstid på tre år och som är äldre än 10 år 
har utrangerats. Exploateringsfastigheter redovisas 
som en omsättningstillgång. Värdering har skett till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Beräkning har gjorts utifrån 
förväntat försäljningspris per kvm. 
 
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika 
stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter an-
skaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. Normal 
nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ av 
tillgång:  
Immateriella tillgångar 7, 5 
Markreserv -- 
Verksamhetsfastigheter 50, 40, 33, 20 
Fastigheter affärsverksamhet 33, 25, 20 
Publika fastigheter 33, 20 
Fastigheter annan verksamhet 33, 25, 20 
Övriga fastigheter 33, 25 
Maskiner 10 
Inventarier 10, 5, 3 
Fordon 10, 5 

Pågående anläggningstillgångar skrivs ej av. För 
Anslutning Bergaåsen (immateriella anläggnings-
tillgång) tillämpas en avskrivning på 32 år. Från år 
2011 bokförs investeringsutgifter för licenser som 
immateriell anläggningstillgång. Anskaffningsvär-
det är 50 tkr eller mer. Avskrivningstid sätts till 
nyttjandeperioden. 
 
Bidrag statlig infrastruktur 
Upplösning av bidrag sker under 25 år. 
 
Fordringar 
Fordringar äldre än ett år skrivs av. Kostnaden be-
lastar berörd verksamhet. 
 
Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag bokförs som långfristig skuld 
och periodiseras över nyttjandeperioden 
 
Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt 
metod där rörelsekapitalförändringen i sin helhet 
hänförts till löpande verksamhet. 
 
Komponentredovisning 
Under året har arbetet med att övergå till 
komponentredovisning fortsatt. Verksamhets-
fastigheter med bokfört värde överstigande 500 tkr 
har delats in i komponenter. Fortsatt planering är att 
gå vidare med objekt inom gator och vägar samt 
vatten och avlopp.  
 
Leasing 
Hyresavtal av väsentligt värde redovisas uppdelade 
efter förfallotid och nuvärdesberäknas. Övrig 
leasing avser avtal av obetydligt värde samt avtal på 
3 år eller kortare tid och dessa redovisas ej. 
 
Leasingavtalen för bilarna ska redovisas som 
finansiell leasing, vilket Alvesta kommun inte gör. 
Arbetet med att anpassa det kommer att fortsätta 
under år 2017. 
 
Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2016 belastar årets resultat. 
Därmed har inga lånekostnader räknats in i till-
gångars anskaffningsvärde under perioden. 
 
Personalkostnader  
Årets förändring av skuld för semester, övertid och 
fyllnadstid redovisas under verksamhetens kost-
nader i resultaträkningen för 2016. Timlön för 
december bokförs enligt kontantmetoden. 
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Pensionsskuld 
Pensionskostnader redovisas fr.o.m. 1998 enligt den 
så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse medan 
den del av pensioner som intjänats fr.o.m. 1998 och 
som inte kostnadsförts via försäkring eller indi-
viduell del, redovisas som en avsättning i balans-
räkningen. Pensionsskulden enligt ansvarsförbin-
delsen är beräknad av företaget Skandia enligt 
metoden RIPS07.   
 
Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som omsätt-
ningstillgång, värderas enligt portföljmetoden i 
form av blandmodell till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och marknadsvärde för hela innehavet. 
Återförd nedskrivning av värdepapper klassificeras 
som finansiell intäkt i resultaträkningen. Reavinster 
och reaförluster i förvaltningen redovisas under 
finansiella intäkter respektive finansiella kostnader. 
 
Skatteintäkter 
I bokslutet används Sveriges kommuner och lands-
tings (SKL) decemberprognos på slutavräkning av 
2016 års kommunalskatt. 
 
Statsbidrag Migrationsverket 
Sökta statsbidrag från Migrationsverket, bland 
annat schablonersättning nyanlända, upptas som 
fordran till 85-90 procent av ansökt belopp, utifrån 
vad kommun historiskt har erhållit.  
 
 
 

Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2016 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (ca 20 %) av Värends 
Räddningstjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen. 
 
Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av kommunens och dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar. Interna mellan-
havanden mellan de i koncernen ingående enheterna 
har i allt väsentligt eliminerats. Att efter elimi-
neringen föra samman kommunens och dotter-
företagens räkenskaper till en redovisningsenhet 
kallas konsolidering. 
 
Alvesta kommuns redovisningsprinciper är vägled-
ande. Några väsentliga avvikelser mot bolagens 
redovisningsprinciper har inte identifierats. Redo-
visningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Det innebär att kommunen vid anskaffningstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har 
eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas in i 
koncernens eget kapital.  
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som 
finns i bolagen har i den sammanställda redovis-
ningen lagts till eget kapital respektive skuld för 
latent skatt i enlighet med kommunal redovis-
ningslag.  
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Särskilda upplysningar koncernföretagen 
 
År 2016 miljoner kronor  

A lvest a Kommun A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

A.Kommun f tg AB 100% 0,60 0,00 0,33 5,36 0,02 10,00

Allbohus 100% 3,27 120,10 4,63 24,70 0,89

Auab 100% 0,19 0,00 0,18 0,10

Arab 100% 0,48 2,42 0,01 0,21 0,31

A. Energi 100% 0,69 3,85 0,72 0,33 0,77

A. Elnät 100% 0,57 0,69 0,29 0,11 0,41

Värends Rdtj Förbund 20% 3,02 0,05

Förvaltningsavtalet 100% 0,01 11,66 4,68 2,90 1,00

Summa: 5,8 1 14 1,74 10 ,8 4 5,3 6 2 8 ,4 2 13 ,3 8 0 ,0 0 0 ,0 0

A .Kommun Föret ag  A B A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar-     
t i l lsko t t

Koncern-     
b id rag

Alvesta Kommun 100% 0,60 0,06 0,33 10,00 0,02

Allbohus 100% 0,43

Auab 100% -2,00

Arab 100% 0,35

A. Energi 100% 2,00

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,0 0 0 ,6 0 0 ,0 6 0 ,3 3 10 ,0 0 0 ,0 2 0 ,0 0 0 ,78

A llbohus A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

Alvesta Kommun 100% 120,10 3,27 4,63 0,89 24,70

A.Kommun Ftg AB 100% -0,43

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,18 0,04 0,06

Förvaltningsavtalet 100% 1,31 0,07

Summa: 12 1,59 3 ,3 1 0 ,0 0 4 ,6 3 0 ,9 6 2 4 ,76 0 ,0 0 - 0 ,4 3

A uab A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

Alvesta Kommun 100% 0,19 0,18 0,10

A.Kommun Ftg AB 100% -0,25

Allbohus 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,0 0 0 ,19 0 ,0 0 0 ,18 0 ,0 0 0 ,10 0 ,0 0 - 0 ,2 5

A rab A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

Alvesta Kommun 100% 2,42 0,48 0,01 0,31 0,21

A.Kommun Ftg AB 100% -0,35

Allbohus 100%

Auab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,63 0,10 0,04

Summa: 3 ,0 5 0 ,58 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,3 5 0 ,2 1 0 ,0 0 - 0 ,3 5  
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År 2016 miljoner kronor  

A . Energ i A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

Alvesta Kommun 100% 3,85 0,69 0,72 0,77 0,33

A.Kommun Ftg AB 100% -2,00

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,01

Förvaltningsavtalet 100% 0,80 0,25

Summa: 4 ,6 5 0 ,70 0 ,0 0 0 ,72 1,0 2 0 ,3 3 0 ,0 0 - 2 ,0 0

A . Elnät A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

Alvesta Kommun 100% 0,69 0,57 0,29 0,41 0,11

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,6 9 0 ,57 0 ,0 0 0 ,2 9 0 ,4 1 0 ,11 0 ,0 0 0 ,0 0

V ärends R dt j Förbund A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

Alvesta Kommun 20% 3,02 0,05

A.Kommun Ftg AB 20%

Allbohus 20% 0,04 0,18 0,06

Auab 20%

Arab 20%

A. Energi 20% 0,01

A. Elnät 20%

Förvaltningsavtalet 20%

Summa: 3 ,0 7 0 ,18 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 6 0 ,0 5 0 ,0 0 0 ,0 0

Förvalt ningsavt alet A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern
b id rag

Alvesta Kommun 100% 11,66 0,01 4,68 1,00 2,90

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 1,31 0,07

Auab 100%

Arab 100% 0,10 0,63 0,04

A. Energi 100% 0,80 0,25

A. Elnät 100%

Värends Rdtj 20%

Industrienheten 100%

Summa: 11,76 2 ,75 0 ,0 0 4 ,6 8 1,0 0 3 ,2 6 0 ,0 0 0 ,0 0

TOTA L SU M M A : 150 ,6 3 150 ,6 3 10 ,9 0 16 ,2 0 4 2 ,2 2 4 2 ,2 2 0 ,0 0 - 2 ,2 5  
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Begreppsförklaringar 
 
Anläggningstillgångar  
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande 
bruk, t.ex. byggnader, mark, maskiner, aktier.  
 
Avskrivningar  
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångar-
nas värde.  
 
Avsättningar  
Typ av skuld som är osäker till belopp och be-
talningstidpunkt, t.ex. pensionsskuld för anställda.  
 
Balansräkning  
Kapitalanvändning  
Anläggningstillgångar  
Fordringar och förråd  
Likvida medel  
Kapitalanskaffning  
Eget kapital  
Skulder  
 
Eget kapital  
Skillnaden mellan tillgångar och skulder i 
balansräkningen.  
 
Kapitalkostnader  
Består av två olika delar: avskrivning och intern-
ränta.  
 
Kassaflödesrapport  
Inbetalningar  
- Utbetalningar  
= Förändring av likvida medel  
 
Resultaträkningen visar hur förändringen av det 
egna kapitalet under året uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balans-
räkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska 
ställningen och hur den förändrats under året. 
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt 
kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) 
respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital). Kassaflö-
desrapporten visar hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har påverkat rörelsekapitalet 
(likviditeten).  
 
Kortfristiga skulder  
Kortfristiga lån och skulder som kan hänföras till 
den löpande verksamheten och som ska betalas 
tillbaka inom ett år.  
 
 

Likviditet  
Betalningsberedskap på kort sikt exempelvis kassa 
och bankmedel.  
 
Långfristiga skulder  
Skulder överstigande ett år.  
 
Nettoinvesteringar  
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
inkomster t ex försäljning eller bidrag.  
 
Nettokostnader  
Verksamheternas driftkostnader minskat med 
intäkter. Nettokostnader finansieras med generella 
intäkter (skatter, statsbidrag m.m.).  
 
Omsättningstillgångar  
Tillgångar som oftast innehas kortare tid än ett år. 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.  
 
Periodisering  
Fördelning av kostnader och intäkter på de 
redovisningsperioder till vilka de hör.  
 
Resultaträkning  
Intäkter  
- Kostnader  
Årets resultat eller förändring av eget kapital  
 
Rörelsekapital  
Den del av eget kapital som med kort varsel kan 
användas. Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella styrka.  
 
Soliditet  
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång 
sikt. Soliditeten är eget kapital satt i relation till de 
totala tillgångarna. 
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Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner 
- KKiK 

 
Alvesta kommun gör årligen i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL, undersökningar av 
kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv; tillgänglighet, trygghet, information 
och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Måtten kommer från bland annat SCB, 
Skolverket, egna mätningar i kommunen, Socialstyrelsen, Svenskt Näringsliv, Försäkringskassan och SKL:s 
undersökningar. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är att göra det enklare för politiker och 
medborgare att få reda på hur bra den egna kommunen fungerar och vilket resultat som levereras. Ett annat 
viktigt syfte är att underlätta dialogen mellan kommunpolitiker och kommuninvånare. År 2016 deltog drygt 
250 av Sveriges 290 kommuner i Kommunens kvalitet i korthet. 
 
Alvesta kommuns resultat beskrivs nedan i ett treårsperspektiv och i jämförelse med alla deltagande 
kommuner (medelvärde). För att underlätta överblickbarheten hur kommunen ligger till i relation till medel 
för alla deltagande kommuner förutom med mått också svarta, gröna och röda ”gubbar”. Gul ”gubbe” 
symboliserar att kommunen ligger i spannet för medel, grön ”gubbe” betyder bättre än medel och röd 
”gubbe” sämre än medel. Kommentarer och förbättringstankar finns också redovisade. 
 
En del av måtten används för att fastställa om kommunfullmäktiges övergripande mål uppfyllts i 
årsredovisningen. I övrigt är tanken att redovisningen av måtten i årsredovisningen ska bidra till att ge en 
uppfattning om vad kommunens verksamheter levererar till kommunmedborgaren för de skatter som betalats.  

 ”gubbar” innebär att Alvesta i jfr med andra kommuner i rankingen ligger på 25 % av de bäst placerade. 

 betyder att kommunen placerar sig i mitten 50 % och   25 % sämst placering.  
 

Alvestas Kvalitet i korthet 2016 – jfr med alla kommuner och över tid 
 Din kommuns 

tillgänglighet 
Definition Medel 

Alla 
kommu
ner 

Alvesta 
2016 

Alvesta bättre 
 
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  
 

Jfr 
mellan 
åren 

Alvesta 
2015 

Alvesta 
2014 

1 Hur stor andel av 
medborgarna som skickar in 
en enkel fråga via e-post får 
svar inom två arbetsdagar?  

Andel, 
%  

86 90   88 87 

     
2 Hur stor andel av 

medborgarna som tar 
kontakt med kommunen via 
telefon får ett direkt svar på 
en enkel fråga?  

Andel, 
% 

52 43   45 43 

     
3 Hur stor andel av 

medborgarna uppfattar att 
de får ett gott bemötande 
när de via telefon ställt en 
enkel fråga till kommunen? 

Andel, 
% 

78 75   73 76 

4
a 

Hur många timmar/vecka 
har huvudbiblioteket i 
kommunen öppet utöver 
tiden 08-17 på vardagar? 

Antal 
timmar 

17 11    11 11 
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 Din kommuns  

tillgänglighet 
Definition Medel 

Alla 
kommu
ner 

Alvesta 
2016 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  
 

Jfr 
mellan 
åren 

Alvesta 
2015 

Alvesta 
2014 

4
b 

Hur många timmar/vecka 
har kommunen öppet 
simhallen utöver tiden 08-
17 på vardagar?  

Antal 
timmar 

27 22  
 

 21 21 

     
4 
c 

Hur många timmar/vecka 
har återvinningscentralen 
öppet utöver tiden 08-17 på 
vardagar? 

Antal 
timmar 

13 10  
 

  10 10 

         
5 Hur stor andel av de som 

erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har 
fått plats på önskat 
placeringsdatum? 

Andel, 
% 

64 43  
 

 33 43 

     
6 Hur lång är väntetiden 

(dagar) för dem som inte 
fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på 
önskat placeringsdatum?  

Antal 
dagar 

28 28  
 

  28 48 

     
7 Hur lång är väntetiden i 

snitt (dagar) för att få plats 
på ett särskilt boende från 
ansökan till erbjudande om 
plats?  

Antal 
dagar 

58 66   107 83 

     
8 Hur lång är 

handläggningstiden i snitt 
(dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid 
nybesök? 

Antal 
dagar 

17 13   15 14 
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 Trygghetsaspekter i din 

kommun 
Definition Medel 

Alla 
komm
uner 

Alvesta 
2016 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  
 

Jfr 
mellan 
åren 

Alvesta 
2015 

Alvesta 
2014 

9 Hur trygga och säkra känner 
sig medborgarna i 
kommunen? 

Index  
1-100  

58 Mätn 
ej 
genom
förd 

  51 Mätn 
ej 
genom
förd 

10 Hur många olika personer 
besöker en äldre person med 
hemtjänst? 

Under 
en 14-
dagars-
period 
kl 07.00 
– 22.00 

15 12   13 15 

11 Hur många barn per 
personal är det i kommunens 
förskolor? Planerad 

 

 
Antal 
barn/års
-
arbetare 

 
 
5,3 
 

 
 
5,5 
 

   
 
5,4  
 

 
 
4,6 
 

 
 
 
 
 Din delaktighet och 

kommunens 
information 

Definition Medel 
Alla 
kommun
er 

Alvesta 
2016 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jfr 
mellan 
åren 

Alvesta 
2015 

Alvesta 
2014 

12 Hur många av 
kommunens 
röstberättigade röstade i 
kommunvalet? 

Andel, % 83,2 Ej val   Ej val 83,1 

13 Hur god är kommunens 
webbinformation till 
medborgarna? 

Andel av 
maxpoäng, 
100% 
Genom-
snitt för 
alla 
områden 

76 73   Ny 
mät-
metod 
från 
2016 

80 79 

     
14 Hur väl möjliggör 

kommunen för 
medborgarna att delta i 
kommunens 
utveckling? 

% av max- 
poäng 54 

56 52    52 48 

15 Hur väl upplever 
medborgarna att de har 
insyn och inflytande 
över kommunens 
verksamhet? 

Index 
1-100 
 
 

40 34  Mätn 
ej 
genom
förd 

34 Mätn 
ej 
genom
förd 
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 Din kommuns 

effektivitet 
Definition Medel 

Alla 
kommun
er 

Alvesta 
2016 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jfr 
mellan 
åren 

Alvesta 
2015 

Alvesta 
2014 

16 Vad är kostnaden för 
ett inskrivet barn i 
förskolan? 

Tusental kr 
per barn/år  

137 137   132 131 

17a Vilket resultat når 
elever i årskurs 6 i 
kommunen (andel 
elever som fått 
godkänt i alla ämnen) 
 

% av de 
som nått 
kravnivån i 
sv/ma/eng 

78 63   65 73 

17b Vilket resultat når 
elever i årskurs 3 i 
kommunen i de 
nationella proven? 

% av de 
som nått 
kravnivån i 
sv/ma 

71 59   62 60 

18 Andel behöriga 
elever till något 
nationellt program på 
gymnasiet 

Andel %  
Behöriga 
till 
gy.skolan 

86,4 79,3   81,4 86,5 

19 Elevers syn på skolan 
och undervisningen i  
årskurs 8 

Sammanvä
gt resultat 
av sju 
områden 
(enkät) 

75 83   -- 78 

20 Kostnad per 
betygspoäng 
(meritvärde) 

Kostnad 
per 
betygspoän
g 
(meritvärde
) 

382 429   343 344 

21 Andelen elever som 
bor i kommunen och 
fullföljer 
gymnasieutbildninge
n 

Inom 4 år 
inkl IM-
program 

71,4 71,9   75,7  

22 Kostnad per elev i 
gymnasieprogram.  

Tusental kr 
per elev/år 

123 122    122 117 

23 Vilka 
kvalitetsaspekter 
finns inom särskilt 
boende? 

Olika 
indikatorer, 
som 
redovisas 
var för sig 

67 75   71 72 
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 Din kommuns 

effektivitet 
Definition Medel 

Alla 
kommun
er 

Alvesta 
2016 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jfr 
mellan 
åren 

Alvesta 
2015 

Alvesta 
2014 

24 Vad kostar en plats i 
kommunens särskilda 
boende? 

Tusental kr 
i snitt per 
boende 

818 798   649 549 

25 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt boende? 

Andel, % 83 89   87 85 

26 Vilket omsorgs- och 
serviceutbud har 
hemtjänst finansierad 
av kommunen? 

Varje 
enskild 
indikator 
samt 
sammanlag
da poäng 
redovisas. 
Och 
typvärdet 

65 79   76 76 

27 Vad är kostnaden per 
vårdtagare inom 
hemtjänsten i 
kommunen? 

Tusental kr 
i snitt per 
vårdtagare 

272 286   289 268 

28 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst 

Andel, % 91 88   89 91 

29 Vilka 
kvalitetsaspekter 
finns inom LSS 
grupp- och 
serviceboende? 

Serviceutbu
d utifrån 
olika 
indikatorer, 
som 
redovisas 
var för sig 

80 100   96. i.u. 

30 Andelen inte 
återaktualiserade 
ungdomar ett år efter 
avslutad 
insats/utredning 

Andel (%) 
ungdomar i 
åldern 13-
20 år 

78 95   85 83 
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 Din kommuns som 

samhällsutvecklare 
Definition Medel 

Alla 
kommun
er 

Alvesta 
2016 

Alvesta bättre 
 
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jfr 
mellan 
åren 

Alvesta 
2015 

Alvesta 
2014 

31 Andelen 
förvärvsarbetare i 
kommunen? 

% av totalt 
antal inv 
mellan 20-64 
år 

78,9 79,1   78,8 78,8 

32 Hur stor andel av 
befolkningen får 
försörjningsstöd inkl 
introduktionsersättning
? 

Andel 
invånare som 
någon gång 
under året 
fått 
försörjningss
töd   

4,3 8,1   7,9 7,4 

33 Hur många nya företag 
har startats per 1 000 
invånare i kommunen? 

 5,4 4,5   2,4 2,7 

34 Vad ger företagarna för 
sammanfattande 
omdöme om 
kommunens service för 
företagen 
 

Nöjd-kund-
index  

69 Resultat 
försenat 
från 
SKL 

  65 Mätn ej 
genomf 

35 
 

Hur högt är 
sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare? 
Per person 16-64 år 

Antal utbet 
heldagar, 
socialförsäkr  

11,7 11,2   9,9 8,7 

36 Hur effektiv är 
kommunens hantering 
och återvinning av 
hushållsavfall? 

% återvun. 
material av 
totala 
mängden  

39 36   38 40 

37 Hur stor är kommun-
organisationens andel 
miljöbilar av totala 
antal bilar? 

Andel, % 33 38   35 35 

38 Hur stor är andelen 
inköpta ekologiska 
livsmedel?  

Andel, % 26 38   39 36 

39 Hur ser medborgarna 
på sin kommun som en 
plats att bo och leva 
på?  

Index 
1-100 

60 Mätn ej 
genomf 

  52 Mätn ej 
genomf 
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KSAU § 24 Dnr KS 2017/118.042  

Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 
2. Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse  
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning 2016 med 
sammanställd redovisning upprättad utifrån lag om kommunal redovisning.  

Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 61 miljoner kronor (2 
miljoner kronor 2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget. I 
kommunens resultat ingår engångsintäkter avseende tillfälligt 
flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och realisationsvinster med 30 miljoner 
kronor som uppstått i och med byte av kapitalförvaltare för placerade 
pensionsmedel. Nämndernas utfall är 19 miljoner kronor sämre än budget. 
Negativa budgetavvikelser finns inom nämnden för individ- och 
familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom utbildningsnämnden. Positiv 
budgetavvikelse för gemensamma nettokostnader och finansiering väger 
upp nämndernas underskott. 
 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång 
sikt. Kommunens obalans i ekonomin för år 2016 med fortsatt negativa 
avvikelser för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och 
prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.  
 
Alvesta kommun redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 61 miljoner 
kronor. Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det 
vill säga årets intäkter ska överstiga dess kostnader. Avstämning enligt 
balanskravet innebär att realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-
tillgångar inte ska medräknas. Årets resultat justerat med dessa poster på 0,5 
miljoner kronor innebär att balanskravet därmed uppfylls för Alvesta 
kommun år 2016. Kommunen har inga negativa resultat från tidigare år att 
återställa. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning 
delvis uppfylls för år 2016.  Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls samt 
verksamhetsmålen och det personalpolitiska målet uppfylls delvis. Kom-
munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och målstyrningen fortsätter. 
Största utmaningen framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka 
den ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar 
utveckling inom samtliga målområden. 
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Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna 

årsredovisning 2016 till revisorerna för granskning. 
2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna årsredovisning 2016.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 
Kommunledningskontoret 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Christina Utterström 
Ekonomichef 
Tel. 0472-151 01 
E-post: christina.utterstrom@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-20     

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Till  
Kommunstyrelsen 11 april 2017 

Årsredovisning 2016 med sammanställd redovisning 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar Årsredovisning 2016 med 
sammanställd redovisning upprättad utifrån lag om kommunal redovisning. 
I årsredovisningen ska det finnas en samlad bedömning av om målen för 
god ekonomisk hushållning uppnås samt innehålla en bedömning av om 
balanskravet uppnås. Årsredovisningen ska granskas av revisorerna som 
bland annat ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat.  

 
Överskott på gemensam finansiering men negativa 
budgetavvikelser för nämnderna 
Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 61 miljoner kronor (2 mnkr 
2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget. I kommunens resultat ingår 
engångsintäkter avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och 
realisationsvinster med 30 miljoner kronor som uppstått i och med byte av 
kapitalförvaltare för placerade pensionsmedel. Nämndernas utfall är 19 miljoner 
kronor sämre än budget. Negativa budgetavvikelser finns inom nämnden för 
individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom utbildningsnämnden. 
Positiv budgetavvikelse för gemensamma nettokostnader och finansiering väger 
upp nämndernas underskott. 
 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång sikt. 
Kommunens obalans i ekonomin för år 2016 med fortsatt negativa avvikelser för 
vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och prioriteringar för att ekonomin 
långsiktigt ska vara i balans.  
 
Kommunen uppnår balanskravet 
Alvesta kommun redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 61 miljoner kronor. 
Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 
intäkter ska överstiga dess kostnader. Avstämning enligt balanskravet innebär att 
realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar inte ska medräknas. 
Årets resultat justerat med dessa poster på 0,5 miljoner kronor innebär att balans-
kravet därmed uppfylls för Alvesta kommun år 2016. Kommunen har inga negativa 
resultat från tidigare år att återställa. 

 
Målen för god ekonomisk hushållning uppfylls delvis 
Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning 
delvis uppfylls för år 2016.  Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls samt 
verksamhetsmålen och det personalpolitiska målet uppfylls delvis. Kom-
munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och målstyrningen fortsätter. 
Största utmaningen framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka 

mailto:christina.utterstrom@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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den ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar 
utveckling inom samtliga målområden. 

  

Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen beslutar att överlämna Årsredovisning 2016 till 
revisorerna för granskning 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Årsredovisning 2016  
 

 

2017-03-20 

 

Kristiina Kosunen Eriksson  Christina Utterström 

Kommunchef   Ekonomichef 

 
 

Bilaga: Årsredovisning 2016 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(1) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §  

Information om budgetförutsättning 2018-2020 

Redogörelse  
Kommunstyrelsen informeras om budgetförutsättning 2018-2020.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   
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KS §  Dnr KS 2017/132.002  

Förslag till generell firmateckningsrätt och 
firmateckningsrätt för vissa handlingar för 
kommunstyrelsen  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 27 mars 2017 
2. Protokoll från arbetsutskottet, § 25, daterat den 28 mars 2017 

Redogörelse 
Firmatecknare är en civilrättslig term som används för personer som utsetts 
av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för 
att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Begreppet 
firmatecknare finns inte i kommunallagen. Kommunstyrelsen ansvarar för 
flera verksamhetsområden och behöver därför besluta om firmatecknare för 
olika ansvarsområden Dels finns det avdelningar under kommunstyrelsen 
vid kommunledningsförvaltningen, dels verksamhetsområden som tillhör 
kommunstyrelsen men som handläggs av förvaltningen för 
samhällsplanering. 
 
Nedan förslag till beslut om firmatecknare innebär dels att det finns en 
generell firmateckningsrätt som har lagts på kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande samt kommunchef och ekonomichef, dels att det finns 
firmateckningsrätt inom särskilda ansvarsområden. Firmateckningsrätten för 
avdelningschefer och andra inom sina respektive ansvarsområden innebär 
att administrationen förenklas på så sätt att rätten att underteckna avtal läggs 
på den tjänsteman som normalt handlägger den typen av ärenden och har 
delegation att besluta inom området. Rätten att teckna firma följer av ansvar 
för ett verksamhetsområde och budgetansvar för samma område. Det är 
således inte möjligt för en avdelningschef på kommunledningsförvaltningen 
att underteckna ett avtal som rör en fråga utanför det egna 
verksamhetsområdet eller inte ryms inom avdelningens budget.  
 
Vidare föreslås beslut om firmatecknare för antal specifika ärendegrupper 
där en förenklad administration behövs för att uppnå en effektiv 
ärendehandläggning.  

Beredning 
KSAU § 25  

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovanstående beslutar kommunstyrelsen följande: 
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Generell firmateckningsrätt för kommunstyrelsen  
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Alvesta kommuns firma: 

 
Underskrift Ordinarie Kommunstyrelsens 

ordförande 

 Ersättare Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchefen 

 Ersättare Ekonomichefen 

 
Firmatecknare i andra ärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna Alvesta kommuns 
firma var för sig inom respektive ansvarsområde och inom befintlig budget.  
 

 Kommunchef 
 Ekonomichef 
 Kanslichef 
 Personalchef 
 IT-chef 
 Förvaltningschef för samhällsplanering 

 

Undertecknande av lånereverser och borgensförbindelser 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna lånereverser och borgensförbindelser. 
 
Underskrift Ordinarie Ekonomichef 

 Ersättare Budgetansvarig ekonom, 
ekonomiavdelningen 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Ansökningar till Jordbruksverket avseende utbetalning av mjölkstöd 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökningar till Jordbruksverket om 
utbetalning av mjölkstöd. 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Ansökningar om bidrag om från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om bidrag från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Övriga ansökningar om statsbidrag från statliga myndigheter där 
underskrift av kommunens firmatecknare krävs  
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om statsbidrag från statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 
Ansökningar om stöd från EU samt andra myndigheter och nationella 
organ där kommunens firmatecknare krävs 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om statsbidrag från statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

I om med ovanstående upphävs kommunstyrelsens beslut 2013-08-27 § 123 
(KS 2013/123), Underskrift av handlingar. 

protokollet ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 1(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KSAU § 25 Dnr KS 2017/132.002  

Förslag till generell firmateckningsrätt och 
firmateckningsrätt för vissa handlingar för 
kommunstyrelsen  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 27 mars 2017 

Redogörelse 
Firmatecknare är en civilrättslig term som används för personer som utsetts 
av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för 
att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Begreppet 
firmatecknare finns inte i kommunallagen. Kommunstyrelsen ansvarar för 
flera verksamhetsområden och behöver därför besluta om firmatecknare för 
olika ansvarsområden Dels finns det avdelningar under kommunstyrelsen 
vid kommunledningsförvaltningen, dels verksamhetsområden som tillhör 
kommunstyrelsen men som handläggs av förvaltningen för 
samhällsplanering. 
 
Nedan förslag till beslut om firmatecknare innebär dels att det finns en 
generell firmateckningsrätt som har lagts på kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande samt kommunchef och ekonomichef, dels att det finns 
firmateckningsrätt inom särskilda ansvarsområden. Firmateckningsrätten för 
avdelningschefer och andra inom sina respektive ansvarsområden innebär 
att administrationen förenklas på så sätt att rätten att underteckna avtal läggs 
på den tjänsteman som normalt handlägger den typen av ärenden och har 
delegation att besluta inom området. Rätten att teckna firma följer av ansvar 
för ett verksamhetsområde och budgetansvar för samma område. Det är 
således inte möjligt för en avdelningschef på kommunledningsförvaltningen 
att underteckna ett avtal som rör en fråga utanför det egna 
verksamhetsområdet eller inte ryms inom avdelningens budget.  
 
Vidare föreslås beslut om firmatecknare för antal specifika ärendegrupper 
där en förenklad administration behövs för att uppnå en effektiv 
ärendehandläggning.  

Beslut 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att 
besluta följande: 

Generell firmateckningsrätt för kommunstyrelsen  
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Alvesta kommuns firma: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Underskrift Ordinarie Kommunstyrelsens 

ordförande 

 Ersättare Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchefen 

 Ersättare Ekonomichefen 

 
Firmatecknare i andra ärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna Alvesta kommuns 
firma var för sig inom respektive ansvarsområde och inom befintlig budget.  
 

 Kommunchef 
 Ekonomichef 
 Kanslichef 
 Personalchef 
 IT-chef 
 Förvaltningschef för samhällsplanering 

 

Undertecknande av lånereverser och borgensförbindelser 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna lånereverser och borgensförbindelser. 
 
Underskrift Ordinarie Ekonomichef 

 Ersättare Budgetansvarig ekonom, 
ekonomiavdelningen 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Ansökningar till Jordbruksverket avseende utbetalning av mjölkstöd 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökningar till Jordbruksverket om 
utbetalning av mjölkstöd. 
 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-28 3(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ansökningar om bidrag om från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om bidrag från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Övriga ansökningar om statsbidrag från statliga myndigheter där 
underskrift av kommunens firmatecknare krävs  
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om statsbidrag från statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 
Ansökningar om stöd från EU samt andra myndigheter och nationella 
organ där kommunens firmatecknare krävs 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om statsbidrag från statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

I om med ovanstående upphävs kommunstyrelsens beslut 2013-08-27 § 123 
(KS 2013/123), Underskrift av handlingar. 

protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Lisa Åberg 
Kanslichef 
Tel. 0472-15024 
E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-19 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kommunen@alvesta.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 28 mars 2017 
 

Förslag till generell firmateckningsrätt och 
firmateckningsrätt för vissa handlingar för 
kommunstyrelsen  

Redogörelse 
Firmatecknare är en civilrättslig term som används för personer som utsetts 
av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för 
att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Begreppet 
firmatecknare finns inte i kommunallagen. Kommunstyrelsen ansvarar för 
flera verksamhetsområden och behöver därför besluta om firmatecknare för 
olika ansvarsområden Dels finns det avdelningar under kommunstyrelsen 
vid kommunledningsförvaltningen, dels verksamhetsområden som tillhör 
kommunstyrelsen men som handläggs av förvaltningen för 
samhällsplanering. 
 
Nedan förslag till beslut om firmatecknare innebär dels att det finns en 
generell firmateckningsrätt som har lagts på kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande samt kommunchef och ekonomichef, dels att det finns 
firmateckningsrätt inom särskilda ansvarsområden. Firmateckningsrätten för 
avdelningschefer och andra inom sina respektive ansvarsområden innebär 
att administrationen förenklas på så sätt att rätten att underteckna avtal läggs 
på den tjänsteman som normalt handlägger den typen av ärenden och har 
delegation att besluta inom området. Rätten att teckna firma följer av ansvar 
för ett verksamhetsområde och budgetansvar för samma område. Det är 
således inte möjligt för en avdelningschef på kommunledningsförvaltningen 
att underteckna ett avtal som rör en fråga utanför det egna 
verksamhetsområdet eller inte ryms inom avdelningens budget.  
 
Vidare föreslås beslut om firmatecknare för antal specifika ärendegrupper 
där en förenklad administration behövs för att uppnå en effektiv 
ärendehandläggning. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att 
besluta följande: 

mailto:lisa.aberg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kommunen@alvesta.se
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Generell firmateckningsrätt för kommunstyrelsen  
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Alvesta kommuns firma: 

 
Underskrift Ordinarie Kommunstyrelsens 

ordförande 

 Ersättare Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchefen 

 Ersättare Ekonomichefen 

 
Firmatecknare i andra ärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna Alvesta kommuns 
firma var för sig inom respektive ansvarsområde och inom befintlig budget.  
 

 Kommunchef 
 Ekonomichef 
 Kanslichef 
 Personalchef 
 IT-chef 
 Förvaltningschef för samhällsplanering 

 

Undertecknande av lånereverser och borgensförbindelser 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna lånereverser och borgensförbindelser. 
 
Underskrift Ordinarie Ekonomichef 

 Ersättare Budgetansvarig ekonom, 
ekonomiavdelningen 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Ansökningar till Jordbruksverket avseende utbetalning av mjölkstöd 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökningar till Jordbruksverket om 
utbetalning av mjölkstöd. 
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Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Ansökningar om bidrag om från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om bidrag från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

Övriga ansökningar om statsbidrag från statliga myndigheter där 
underskrift av kommunens firmatecknare krävs  
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om statsbidrag från statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 
Ansökningar om stöd från EU samt andra myndigheter och nationella 
organ där kommunens firmatecknare krävs 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansökan om statsbidrag från statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

 Ersättare Kanslichef 

 

I om med ovanstående upphävs kommunstyrelsens beslut 2013-08-27 § 123 
(KS 2013/123), Underskrift av handlingar. 

 

 
 

Kristiina Kosunen Eriksson   Lisa Åberg 
Kommunchef    Kanslichef 
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Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §  Dnr KS2017/050.042  

Beslut om ökad sysselsättningsgrad (rätten till heltid)  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från personalutskottet, § 8, daterad den 31 januari 2017 
2. Protokoll från Personalutskottet, § 31, daterad den 8 december 2016 
3. Tjänsteskrivelse, daterade den 29 november 2016 

Redogörelse 
Personalutskottet beslutade den 31 januari 2017 i § 8 att föreslå 
kommunstyrelsen alla nyanställda som tillsvidareanställs i kommunen 
från och med den första april 2017 ska i grunden anställas på heltid. 
Eventuella undantag från detta ska godkännas av personalchefen i 
förväg. Personalutskottet föreslår även kommunstyrelsen att ge 
personalchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan, som beslutas 
av personalutskottet, där syftet är att fler ska arbeta heltid och att fler 
ska arbeta med en högre sysselsättningsgrad. Denna plan ska utarbetas 
tillsammans med arbetstagarorganisationerna. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att alla nyanställda som 

tillsvidareanställs i kommunen från och med den första april 2017 
ska i grunden anställas på heltid. Eventuella undantag från detta 
ska godkännas av personalchefen i förväg.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att personalschefen får i uppdrag att 
utarbeta förslag till plan, som beslutas av personalutskottet, där 
syftet är att fler ska arbeta heltid och att fler ska arbete med en 
högre syselsättningsgrad. Denna plan ska utarbetas tillsammans 
med arbetstagarorganisationerna.  

Protokollet ska skickas till 
Personalavdelningen   
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• Alvesta qal .. ommun 
Sammantradesprotokoll 
Samrnantradesdatum 

2017-01-31 

Sida 

5(9) 

Personalutskott 

PU§ 8 Dnr KS 2016/708.029 

Beslut om okad syselsattningsgrad (ratten till heltid) 

Beslutsunderlag 
1. PU § 31, daterad den 8 december 2016 
2. Tj ansteskrivelse, daterad den 29 november 2016 

Redoqorelse 
Den 8 december ar 2016 beslutade personalutskottet att: 

• foresla kommunstyrelsen besluta att alla nyanstallda som 
tillsvidareanstalls i kommunen fran och med den forsta april 2017 
ska erbjudas heltid. Eventuella undantag fran detta ska godkannas 
av personalchefen i forvag, 

• personalchefen far i uppdrag att utarbeta ett forslag till plan, som 
beslutas av personalutskottet, dar syftet ar att fler ska arbeta heltid 
och att fler ska arbeta med en hogre sysselsattningsgrad. Denna 
plan ska utarbetas tillsammans med arbetstagarorganisationema. 

Arendet aktualiseras pa dagens sammantrade med anledning av att 
personalutskottet bedomer att en viss omformulering av 
beslutsmeningama bor genomforas. 

Beslut 
Personalutskottet foreslar kommunstyrelsen besluta att: 

1. alla nyanstallda som tillsvidareanstalls i kommunen fran och med 
den forsta april 201 7 ska i grunden anstallas pa heltid. Eventuella 
undantag fran detta ska godkannas av personalchefen i forvag, 

2. personalchefen far i uppdrag att utarbeta ett forslag till plan, som 
beslutas av personalutskottet, dar syftet ar att fler ska arbeta heltid 
och att fler ska arbeta med en hogre sysselsattningsgrad. Denna 
plan ska utarbetas tillsammans med arbetstagarorganisationema. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Justeringsmannens sign,,,...-·, Beslutsexpediering 
,' i l l \ L,r,f, 

('1. l}V; ) I,!::'.> ' 
i7; V 

// 
/ 

Utdragsbestyrkande 



AlveSta Sammantrédesprotokoll Sida 

hommun Sammantrédesdatum 

2016-12—08 7(8) 

Personalutskott 

PU § 31 Dnr Ks 2016/708.029 

bkad sysselséttningsgrad 

Beslutsunderlag 
Tj iinsteskrivelse 2016—1 1-29 

Redogérelse 
Bakgrund 

I den av Kommunfullméiktige antagna budgeten f6r 2017, under mél 2, 
éir ett av de resultatméitt som ska fdlj as upp den genomsnittliga 
sysselséttningsgraden. Malet 'elr att den Vid 2017 5311‘s slut 5r pé 92%. 

I kollektivavtalet HOK med Svenska Kommunalarbetarfdrbundet fdr 
perioden 201605 01—201 90430 stéir bland annat fdlj ande 

”Mé‘dséittningen 5r att tillsvidareanstfillning p5 heltid ska vara det 
normala Vid nyanstéillning och att redan anstéillda medarbetare i hégre 
utstrfickning ska arbeta heltid. Alla arbetagivare ska dfirfdr, med 
utgéingspunkt fré’m verksamhetens behov och resurser, ha en plan fdr 
hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska (Ska. Planen ska finnas 
pé’l plats senast 2017—12—31 och utgér en utgé’mgspunkt fiir det fortsatta 
arbetet med érlig avstéimning fram till 2021-05—31. ” 

Fér att ta ett fdrsta steg fér att éka den genomsnittliga 
syssels'éttningsgraden fdreslés att alla tillsvidareanstéillningar fréin och 
med den 1 april 2017 ska vara p51 heltid. 

Beslut 
Personalutskottet fdreslér kommunstyrelsen beslutar att alla 
nyanstéillda som tillsvidareanstéills i kommunen fré’m och med den 1 

april 2017 ska erbjudas heltid. Eventualla undantag frén detta ska 

godkéinnas av personalchefen i fdrvéig. 

Personalchefen féir iuppdrag att utarbeta ett fdrslag till plan, som 
beslutas av Personalutskottet, déir syftet Eur att fler ska arbeta heltid och 
att fler ska arbeta med en hégre sysselséittnings grad. Denna plan ska 

utarbetas tillsammans med arbetstagarorganisationerna. 

Justeringsménnens Sign Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande 

y)? Wffix



 
Kommunledningskontoret 
Personalavdelningen 
Monica Ranstad 
Personalchef 
Tel. 0472-15219 
E-post:monica.ranstad@alvesta.se 

Datum 

2016-11-29 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Till Personalutskottet 

 
Ökad sysselsättningsgrad  
 
Bakgrund 

I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten för 2017, under mål 2, är ett 
av de resultatmått som ska följas upp den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden. Målet är att den vid 2017 års slut är på 92%. 

I kollektivavtalet HÖK med Svenska Kommunalarbetarförbundet för 
perioden 20160501–20190430 står bland annat följande 

”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala 
vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning 
ska arbeta heltid. Alla arbetagivare ska därför, med utgångspunkt från 
verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare 
som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och 
utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram 
till 2021-05-31. ” 

 

För att ta ett första steg för att öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
föreslås att alla tillsvidareanställningar från och med den 1 april 2017 ska 
vara på heltid. 
 

Personalutskottet föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta: 

-att alla nyanställda som tillsvidareanställs i kommunen från och med den 1 
april 2017 ska erbjudas heltid. Eventuella undantag från detta ska godkännas 
av personalchefen i förväg. 

-att ge personalchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan med syfte att 
fler ska arbeta heltid och att fler ska arbeta med en högre 
sysselsättningsgrad. Denna plan ska utarbetas tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna. 

 

 

Monica Ranstad 

Personalchef 
         

http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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 KS §  Dnr KS 2017/112.806  

 Beslut om entréavgift för Vislandabadet  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet § 26, daterat den 28 mars 2016 
2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 6, daterat den 27 februari 

2017 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 8 

februari 2017 

Redogörelse  
 Det nyrenoverade Vislandabadet öppnade under sommaren 2016. 
Nästan 7 000 besök registrerades under den dryga månad för 
öppethållande, vilket motsvarar det totala antalet besök för en hel 
sommar på det gamla badet. 

I ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden redogörs för att när 
Vislandabadet öppnade i juli 2016, bestämdes att besökare ej behövde 
erlägga entréavgift sommaren 2016. För att kunna säkra en bra och 
trygg badmiljö på Vislandabadet parallellt med en öppen anläggning i 
Alvesta föreslås därför under sommaren 2017 följande priser för 
Vislandabadet. Samtliga besökare föreslås erlägga entréavgift. 
   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn under 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 
*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = från och med 1 år till och med 17 år  

 

 
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 februari 2017 i § 6, gett kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med uppgift om besöksantalet 
och, om möjligt, åldersspann på besökarna i Vislandabadet och Virda bad- 
och sportcenter.  
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Kommunstyrelsen 
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Beslutsexpediering 
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Beredning 
KSAU § 26  

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

godkänna entréavgifter för Vislandabadet enligt följande:  
   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn under 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 
*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = från och med 1 år till och med 17 år  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska 
vara gratis entréavgift för barn till och med 3 års ålder även på 
Virda bad- och sportcenter. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige   
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 KSAU § 26 Dnr KS 2017/112.806  

 Beslut om entréavgift för Vislandabadet  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 6, daterat den 27 februari 

2017 
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 8 

februari 2017 

Redogörelse  
 Det nyrenoverade Vislandabadet öppnade under sommaren 2016. 
Nästan 7 000 besök registrerades under den dryga månad för 
öppethållande, vilket motsvarar det totala antalet besök för en hel 
sommar på det gamla badet. 

I ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden redogörs för att när 
Vislandabadet öppnade i juli 2016, bestämdes att besökare ej behövde 
erlägga entréavgift sommaren 2016. För att kunna säkra en bra och 
trygg badmiljö på Vislandabadet parallellt med en öppen anläggning i 
Alvesta föreslås därför under sommaren 2017 följande priser för 
Vislandabadet. Samtliga besökare föreslås erlägga entréavgift. 
   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn under 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 
*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = från och med 1 år till och med 17 år  

 

 
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 februari 2017 i § 6, gett kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med uppgift om besöksantalet 
och, om möjligt, åldersspann på besökarna i Vislandabadet och Virda bad- 
och sportcenter.  
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Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna entréavgifter för 
Vislandabadet enligt följande:  

   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn under 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 
*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = från och med 1 år till och med 17 år  

 

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att det ska vara gratis entréavgift för 
barn till och med 3 års ålder även på Virda bad- och sportcenter. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

 









 
Kultur och fritidsförvaltningen 
Fritidsavdelningen 
Martin Sallergård 
Fritidschef 
Tel. 0472-150 21 
E-post: martin.sallergard@alvesta.se   

Tjänsteskrivelse  
Datum 

2017-02-08 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Till 

Kommunfullmäktige 

 

Förslag till entréavgifter för Vislandabadet  
Sommaren 2016 öppnade det nyrenoverade Vislandabadet. Nästan 7 000 
besök registrerades under den dryga månad för öppethållande, vilket 
motsvarar det totala antalet besök för en hel sommar på det gamla badet. 

Det höga besöksantalet är ett kvitto och uppskattning på den investering 
Alvesta kommun har genomfört, men ställer samtidigt stora krav på 
bemanningen och den personal som arbetar där. Med en nytt bad i Vislanda 
och ett nyrenoverat Virda bad- och sportcenter i Alvesta är önskemålen 
stora om öppethållande av båda anläggningarna i så stor utsträckning som 
möjligt. Tidigare år har simhallen i Alvesta varit stängd när Vislandabadet 
varit öppet. 

När Vislandabadet öppnade i juli 2016, bestämdes att besökare ej behövde 
erlägga entréavgift sommaren 2016. 

För att kunna säkra en bra och trygg badmiljö på Vislandabadet parallellt 
med en öppen anläggning i Alvesta föreslås därför under sommaren 2017 
följande priser för Vislandabadet. Samtliga besökare föreslås erlägga 
entréavgift. 
   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn under 1 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 
*Vuxen = från och med 18 år 
*Barn = från och med 1 år till och med 17 år  
 

 

 

mailto:martin.sallergard@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


 

 

 

 

2(2) 

För att öka servicen och attraktiviteten för de kunder med års- alternativt 
halvårskort på Virda bad- och sportcenter, föreslås även inkluderad tillgång 
till Vislandabadet i deras kort. 

 
Förlag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna förslag till entréavgifter för Vislandabadet. 
 

 

Martin Sallergård  Eva Ingvarsson 

Fritidschef Förvaltningschef, Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
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KS §  Dnr KS 2017/102.260  

Beslut om startbesked för Orrakullens verksamhetsområde   

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet, § 27, daterat den 28 mars 2017 
2. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering § 15, daterat den 28 februari 2017 
3. Förenklad investeringskalkyl  
4. Karta över Orrakullens verksamhetsområde 

Redogörelse  
I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs det för att 
det råder brist på mark för industrietablering, Alvesta kommun har 
även uppmärksammat att det är en ökad efterfråga på fastigheter som 
är avseende för verksamhetsetablering. 

År 2013 fastställdes en detaljplan för verksamhetsområdet Orrakullen. 
Området är cirka 35 hektar stort och ger möjligheter till 
industrietablering, med bra skyltläge ut mot väg 25.  

Området för Orrakullen är i huvudsak färdigprojekterat. En 
upphandling kan därav påbörjas under 2017 med mål att 
entreprenaden kan påbörjas i oktober 2017, och bör vara klar i augusti 
2018.   

Investeringskostnaden för utbyggnad av Orrakullen uppgår till cirka 
35 miljoner kronor. Av dessa finanseras 4,3 miljoner av VA-
kollektivet. Framtida anläggningsavgifter för VA kommer att tillfalla 
skattekollektivet. Anläggningsavgifterna för VA bakas därför in i 
tomtpriset för fastigheten  

Nämnden för samhällsplanering har föreslagit fullmäktige besluta att 
ge startbesked för iordningställande av Orrakullens 
verksamhetsområde, etapp 1. Nämnden för samhällsplanering har 
även föreslagit fullmäktige beslut att ge startbesked för projektering 
av etapp 2, området österut mot Björnstorp industriområde.  

Beredning  
KSAU § 27 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

startbesked för färdigställande av verksamhetsområde  
Orrakullen, etapp 1. Den totala investeringsutgiften beräknas till 
35 miljoner kronor. Investeringsutgiften för skattekollektivet 
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uppgår till cirka 31 miljoner kronor. 4 miljoner kronor är 
taxefinansierat via VA-kollektivet. Kapitalkostnader och löpande 
driftskostnader avseende taxefinansierad del av investeringen 
finansieras av VA-kollektivet. Skattefinansierad del uppgår till 31 
miljoner kronor i investeringsutgift. Beräknade kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta 1,75 %) och löpande 
driftskostnader för underhåll uppskattas till totalt cirka 1,2 
miljoner årligen. Finansiering av dessa kostnader sker inom ramen 
för strategiska åtgärder. Budgetkompensation till nämnden för 
Samhällsplanering sker när investeringen avslutats och definitiv 
kostnadseffekt kan beräknas.  
 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
startbesked för projektering av etapp 2, området österut mot 
Björnstorps industriområde. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige   
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KSAU § 27 Dnr KS 2017/102.260  

Beslut om startbesked för Orrakullens verksamhetsområde   

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering § 15, daterat den 28 februari 2017 
2. Förenklad investeringskalkyl  
3. Karta över Orrakullens verksamhetsområde 

Redogörelse  
I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs det för att 
det råder brist på mark för industrietablering, Alvesta kommun har 
även uppmärksammat att det är en ökad efterfråga på fastigheter som 
är avseende för verksamhetsetablering. 

År 2013 fastställdes en detaljplan för verksamhetsområdet Orrakullen. 
Området är cirka 35 hektar stort och ger möjligheter till 
industrietablering, med bra skyltläge ut mot väg 25.  

Området för Orrakullen är i huvudsak färdigprojekterat. En 
upphandling kan därav påbörjas under 2017 med mål att 
entreprenaden kan påbörjas i oktober 2017, och bör vara klar i augusti 
2018.   

Investeringskostnaden för utbyggnad av Orrakullen uppgår till cirka 
35 miljoner kronor. Av dessa finanseras 4,3 miljoner av VA-
kollektivet. Framtida anläggningsavgifter för VA kommer att tillfalla 
skattekollektivet. Anläggningsavgifterna för VA bakas därför in i 
tomtpriset för fastigheten  

Nämnden för samhällsplanering har föreslagit fullmäktige besluta att 
ge startbesked för iordningställande av Orrakullens 
verksamhetsområde, etapp 1. Nämnden för samhällsplanering har 
även föreslagit fullmäktige beslut att ge startbesked för projektering 
av etapp 2, området österut mot Björnstorp industriområde.  

Yrkanden  
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar följande: 

1. Bifall till föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 1. 
2. Avslag till föreliggande föreslag till beslut avseende beslutspunkt 2.  

Thomas Haraldsson (C) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
föreliggande förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ordförande kommer först att behandla föreliggande förslag till beslut 
avseende beslutspunkt 1. Ordförande kommer sedan att behandla 
föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 2. 

Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner beslutsgången. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna föreliggande 
förslag till beslut avseende beslutspunkt 1, och finner att 
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag till beslut.  

Ordförande ställer sedan Thomas Haraldssons (C) och Thomas 
Johnssons (M) bifallsyrkande till föreliggande förslag till beslut 
avseende beslutspunkt 2, mot Lars-Olof Franzén (AA) avslagsyrkande 
mot föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 2. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutat enligt Thomas 
Haraldssons (C) och Thomas Johnssons (M) bifallsyrkande. 

Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge startbesked för färdigställande 
av verksamhetsområde  
Orrakullen, etapp 1. Den totala investeringsutgiften beräknas till 
35 miljoner kronor. Investeringsutgiften för skattekollektivet 
uppgår till cirka 31 miljoner kronor. 4 miljoner kronor är 
taxefinansierat via VA-kollektivet. Kapitalkostnader och löpande 
driftskostnader avseende taxefinansierad del av investeringen 
finansieras av VA-kollektivet. Skattefinansierad del uppgår till 31 
miljoner kronor i investeringsutgift. Beräknade kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta 1,75 %) och löpande 
driftskostnader för underhåll uppskattas till totalt cirka 1,2 
miljoner årligen. Finansiering av dessa kostnader sker inom ramen 
för strategiska åtgärder. Budgetkompensation till nämnden för 
Samhällsplanering sker när investeringen avslutats och definitiv 
kostnadseffekt kan beräknas.  
 

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge startbesked för projektering av 
etapp 2, området österut mot Björnstorps industriområde. 

Reservation 
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutspunkt 2 till förmån 
för eget avslagsyrkande. 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

  







Förenklad Investeringskalkyl
Nämnd NFS

1 Investeringsprojekt (Namn) Orrakullen

2 Verksamhet Flera utreds i ett senare skede

3 Projektnummer 

4 Projektledare Jan-Åke Nygren

5* Investeringsbelopp totalt (tkr) 35000

6 Avskrivningstid (år) OBS uppskattning 50 Internränta: 1,75 %

7 Uppskattad kapitalkostnad år 1 1151 tkr

8* Extern/intern resurs Extern

9* Fördelning av investering över år (tkr)
Finansierat genom VA-kollektiv (tkr) 4 300 kr

Tänkt startår (år)
Nettoinvesteringsbelopp År 1 5 000 tkr
Nettoinvesteringsbelopp År 2 25 700 tkr
Nettoinvesteringsbelopp År 3 tkr

Totalt 30 700 tkr

10* Driftkostnad/år
Kort beskrivning:  
Gata 8000m2 a´7:- 56 tkr
Parkskötsel 18 tkr
belysning 35 st a´ 750 kr 26 tkr 100 tkr

11* Motivering till investering koppling till övergripande mål

12* Konsekvenser om investering inte blir genomförd 

13* Investeringstyp i procent
Nyinvestering 100%
Reinvestering
Anpassningsinvestering
Imageinvestering

Totalt 100%

Underskrift 

Datum

14* Starbesled från KF/KS/Nämnd Datum………………. Signatur………..
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*Se instruktion för mer information hur du fyller i den Förenklade Investeringskalkylen 

Instruktion Förenklad Investeringskalkyl

Nämnd Ange nämnd

5 Investeringsbelopp totalt
Fyll i ett uppskattat belopp för hela projektet från uppstart tills att projeket är slutfört. 

8 Extern/intern resurs
Är projektet i huvudsak tänkt att genomföras med egen personal eller ska det ske på 
entreprenad/avtal. 

9 Fördelning av investering över år
Förväntas projeket pågår mer än ett år försök då att uppskatta kostnader /år. 

10 Driftkostnad/år
Uppskatta vad investeringen för med sig för driftkostnader i form av underhåll mm. Räkna 
exklusive internränta och kapitalkostnader. Kort beskrivning: Beskriv driftskostnaderna 
i stort utöver beloppet. Vad består driftkostnaderna av? Tex 300 000 m2 Gräsyta etc. 

11 Motivering till investering koppling till övergripande mål
Varför ska denna investering prioriteras och vilket/vilka av förvaltningsmålen tror du investeringen 
kan påverka? 

12 Konsekvenser om investering inte blir genomförd 
Vad får det för konsekvenser på sikt om inte investeringen genomförs i form av måluppfyllnad 
för fövaltningen? Kan det få eknomiska konsekvenser i form av mer underhåll på nuvarande 
anläggnings/maskiner/verksamheter mm? 

13 Investeringstyp i procent
Vad är det för typ av investering? Det är målet med investeringen som styr vilken typ av
investeringen det är. 
Nyinvestering är något som inte funnits tidigare vilket ger upphov till att servicen 
expanderas. Reinvesteringar är investeringar som görs för att upprätthålla befintliga 
tillgångarnas ursprungliga standard eller för att uppgradera till ny standard. 
Anpassningsinvestering är investeringar som avser att anpassa befintliga tillgångar. 
Anpassningarna kan vara av olika karraktär tex säkerhetsfrämjande åtgärder, 
funktionsfrämjande, miljöfrämjande mm. Imageinveteringar är en investering som 
är till för att skapa ett abstrakt mervärde. Målet är att förbättra imagen, trivslen
och attraktionskraften. Denna typen torde inte vara speciellt vanlig. 

14 Samtliga projekt ska ha fått startbesked av KF/KS/Nämnd innan de påbörjas.
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KS §   KS 2017/133.003   

Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i Alvesta 
kommun   

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet, § 28, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse 
Under de senaste tre åren har relativt få medborgarförslag väckts i 
fullmäktige i Alvesta kommun. Antalet förslagsställare är färre än antalet 
medborgarförslag. En övervägande del av förslagen har berört nämnden för 
samhällsplanerings verksamhetsområde. 

Det kan vidare konstateras att flera av medborgarförslagen till sitt innehåll 
har varit mer att betrakta som rena synpunkter, vilka hade kunnat hanteras 
snabbare via kommunens synpunktshantering 

Sedan hösten 2016 erbjuder kommunledningen invånarna att delta i 
invånardialoger i de olika kommundelarna. Många av de frågor/synpunkter 
som de senaste tre åren har lyfts i medborgarförslag är frågor/synpunkter 
som hade kunnat ställas vid en invånardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, över betänkande av 
demokratiutredningen, påtalat att det bör finnas möjlighet att på olika sätt 
utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten att 
undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart förslagsställarens. 
Mot bakgrund av det torde det finnas grund för att pröva ett införande av e-
förslag. 

Beredning 
KSAU § 27 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 

kommunstyrelsen att under hösten 2017 utreda ett införande av e-
förslag i Alvesta kommun från och med 2018-01-01.   

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
kommunfullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att väcka 
medborgarförslag i Alvesta kommun upphör från och med 2018-01-
01.  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 
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hanteringen av e-förslag som även inkluderar hur invånare 
utan tillgång till internet kan ges möjlighet att lämna e-förslag. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KSAU § 28  KS 2017/133.003   

Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i Alvesta 
kommun   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse 
Under de senaste tre åren har relativt få medborgarförslag väckts i 
fullmäktige i Alvesta kommun. Antalet förslagsställare är färre än antalet 
medborgarförslag. En övervägande del av förslagen har berört nämnden för 
samhällsplanerings verksamhetsområde. 

Det kan vidare konstateras att flera av medborgarförslagen till sitt innehåll 
har varit mer att betrakta som rena synpunkter, vilka hade kunnat hanteras 
snabbare via kommunens synpunktshantering 

Sedan hösten 2016 erbjuder kommunledningen invånarna att delta i 
invånardialoger i de olika kommundelarna. Många av de frågor/synpunkter 
som de senaste tre åren har lyfts i medborgarförslag är frågor/synpunkter 
som hade kunnat ställas vid en invånardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, över betänkande av 
demokratiutredningen, påtalat att det bör finnas möjlighet att på olika sätt 
utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten att 
undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart förslagsställarens. 
Mot bakgrund av det torde det finnas grund för att pröva ett införande av e-
förslag. 

Kommunledningsförvaltningen har i ett yttrande förslagit 
kommunfullmäktige följande:  

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2017 förbereda ett 
införande av e-förslag i Alvesta kommun från och med 2018-01-01.   

2. Ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att 
väcka medborgarförslag i Alvesta kommun upphör från och med 
2018-01-01.  

3. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hanteringen 
av e-förslag som även inkluderar hur invånare utan tillgång till 
internet kan ges möjlighet att lämna e-förslag. 
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Yrkanden 
Ordförande yrkar på följande ändring i föreliggande förslag till beslut 
avseende beslutspunkt 1: ordet förbereda ska ersättas med ordet 
utreda.  

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på föreliggande förslag till 
beslut avseende beslutspunkt 2.  

Thomas Haraldsson (C) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 2.   

Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna följande 
beslutsgång: 

Ordförande kommer först behandla föreliggande förslag till beslut 
avseende beslutspunkt 1, tillsammans med ordförandens 
ändringsyrkande avseende beslutspunkt 1. 

Ordförande kommer sedan behandla föreliggande förslag till beslut 
avseende beslutspunkt 3. 

Därefter kommer föreliggande förslag till beslut avseende 
beslutspunkt 2 att behandlas.  

Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner beslutsgången. 

Ordförande frågar arbetsutskottet om föreliggande förslag till beslut 
avseende beslutspunkt 1, med ordförandens ändringsyrkande kan 
bifallas. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller beslutspunkt 1 
med ordförandens ändringsyrkande.  

Ordförande frågar sedan arbetsutskottet om föreliggande förslag till 
beslut avseende beslutspunkt 3 kan bifallas, och finner att 
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag till beslut avseende 
beslutspunkt 3.   

Ordförande ställer sedan Thomas Haraldssons (C) och Thomas 
Johnssons (M) bifallsyrkande mot Lars-Olof Franzén (AA) 
avslagsyrkande angående föreliggande förslag till beslut avseende 
beslutspunkt 2. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller 
föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 2.  

Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att under 
hösten 2017 utreda ett införande av e-förslag i Alvesta kommun från 
och med 2018-01-01.   
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2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra kommunfullmäktiges 
arbetsordning så att möjligheten att väcka medborgarförslag i 
Alvesta kommun upphör från och med 2018-01-01.  

3. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
upprätta riktlinjer för hanteringen av e-förslag som även inkluderar 
hur invånare utan tillgång till internet kan ges möjlighet att lämna e-
förslag. 

Reservation 
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutspunkt 2 till förmån 
för eget avslagsyrkande.  

protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

  



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Lisa Åberg 
Kanslichef 
Tel. 0472-150 24 
E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-17 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kommunen@alvesta.se 

 

Kommunfullmäktige 
 
 
Uppdrag –  
Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i 
Alvesta kommun 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens presidium har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda en eventuell ändring av kommunfullmäktiges 
arbetsordning, vilken innebär att möjligheten att lämna medborgarförslag 
eventuellt tas bort. Detta med anledning av att införandet av 
medborgarförslag inte upplevs ha gett de lokaldemokratiska effekter som 
förväntats och att kommunen idag erbjuder kommuninvånarna andra former 
för påverkan och dialog. 
 
Den kommunala medborgerliga förslagsrätten 
År 2001 infördes en möjlighet i kommunallagen som ger kommuner och 
landsting rätt att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får väcka 
ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Att införa en möjlighet för 
medborgarna att lämna medborgarförslag är frivilligt för kommuner och 
landsting. 

Syftet med införandet av den så kallade medborgerliga förslagsrätten var, 
enligt förarbetena till lagändringen, vikten av en pluralistisk demokrati som 
erbjuder flera vägar för medborgarna att påverka politiken. Vidare att 
förslagsrätten skulle ge en positiv påverkan på det lokalpolitiska 
engagemanget då förslagsrätten kunde minska avståndet mellan väljare och 
förtroendevalda och leda till fler politiska diskussioner mellan valen. Men 
också att den representativa demokratin skulle stärkas och fullmäktige 
vitaliseras genom införandet av förslagsrätten. 1  

Genom ändringar i kommunallagen som trädde i kraft den 1 juli 2007 gavs 
möjligheter att förenkla hanteringen av medborgarförslag. De nya reglerna 
möjliggör för fullmäktige att bestämma att ett ärende som väckts genom 
medborgarförslag ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska 
överlåta till styrelsen eller annan berörd nämnd att besluta i ärendet.  
Översyn av medborgarförslag i betänkandet av 2014 års 
demokratiutredning 
I januari 2016 överlämnades ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5), till 
regeringen som är ett betänkande av 2014 års demokratiutredning – 
”Delaktighet och jämlikt inflytande”. Utredningen innehåller förslag till 

                                                 
1
 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), s.489  
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åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa 
demokratin och att stärka individens möjligheter till delaktighet i och 
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. 
Inom ramen för utredningen har en översyn av den medborgerliga 
förslagsrätten genomförts.  

Översynen visar att medborgarförslagen har gett begränsade 
demokratieffekter. Medborgarförslag har främst använts som en 
förslagslåda eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och de fåtal 
personer som lämnar förslag är inte representativa för befolknings- 
sammansättningen i dess helhet. Vidare visar översynen att hanteringen av 
medborgarförslagen är administrativt tungrodd, då även förslag som avslås 
kräver viss utredning. Enligt översynen beräknas ett förslag i genomsnitt ta 
tolv arbetstimmar i anspråk, med en genomsnittlig kostnad på 4 800 kronor 
per förslag.2 

Alvesta kommun påtalade i sitt remissyttrande avseende betänkandet ”Låt 
fler forma framtiden (SOU 2106:5)”, att det bör finnas möjlighet att på olika 
sätt utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten 
att undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart 
förslagsställarens. 

 
E-petitioner/e-förslag – alternativ metod för att väcka initiativ i 
fullmäktige eller nämnd 
De senaste åren har alternativa metoder för att väcka initiativ i fullmäktige 
eller nämnd vuxit fram. Många kommuner har till exempel infört 
elektronisk förslagsrätt, s.k. e-förslag eller e-petition. I en underlagsrapport 
till betänkandet av 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5) lyfts e-
petitionssystemet som ett sätt att utveckla den representativa demokratin. 
Som en av fördelarna med e-petitionerna/e-förslagen lyfts att de ofta är ännu 
mer inkluderande i sin tillämpning än kommunallagens medborgarförslag, 
då många kommuner låter alla, oavsett ålder eller folkbokföringsort, ges 
möjlighet att lämna ett e-förslag i kommunen.  

E-petitioner/e-förslag är en metod för enskilda eller en grupp medborgare att 
väcka förslag över internet. Kravet för att förslagen ska tas upp är att andra 
medborgare ger sitt stöd till förslaget. Vidare måste ett e-förslag höra till en 
nämnds kompetensområde för att kunna behandlas och stödjas av ett visst 
antal namnunderskrifter (oftast 30-50 stycken beroende på kommunens 
storlek) för att tas upp av berörd nämnd. Hanteringen med 
namnunderskrifter sker också via kommunens webbplats.  
 

                                                 
2
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Den medborgerliga förslagsrätten i Alvesta kommun 
Regelverk 
Kommunfullmäktige i Alvesta beslutade i § 89, den 23 september 2003, att 
införa rätten att lämna medborgarförslag. Arbetsordningen för fullmäktige 
reglerar formerna för hantering av medborgarförslag i Alvesta kommun. Ett 
medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av någon 
eller några som är folkbokförda i kommunen.  

Enligt arbetsordningen bör förslaget utformas så att det utmynnar i någon 
form av konkret förslag. Olika ämnen får inte tas upp i samma 
medborgarförslag. Förslaget får inte beröra ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda, eller falla utanför den kommunala 
kompetensen. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk, 
rasistisk eller diskriminerande innebörd. Den som lämnat in ett 
medborgarförslag har yttranderätt när ett ärende som väckts på detta sätt 
föredras i fullmäktige. Vid behandling av medborgarförslaget har 
förslagsställaren inte yttranderätt.  

Enligt arbetsordningen bör ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare 
handläggning.  
 
Medborgarförslag 2014-2016 
Under åren 2014 till 2016 har 29 medborgarförslag väckts i fullmäktige. 
Sjutton av de 29 förslagen har berört nämnden för samhällsplanerings 
verksamhetsområde och av dessa 17 medborgarförslag har 12 varit 
frågor/synpunkter avseende gator, vägar och trafik. Det kan även 
konstateras att flera av de 29 medborgarförslagen till sitt innehåll har varit 
mer att betrakta som rena synpunkter.  

 

År Antal medborgarförslag Antal förslagställare 

2014 7 7 

2015 10 7 

2016 12 7 

2014-2016 29 20 



 

 

 

 

4(5) 

Andra möjligheter till delaktighet och påverkan för invånarna i 
Alvesta kommun 
Utöver medborgarförslagen finns idag ytterligare möjligheter till delaktighet 
och påverkan för invånarna i Alvesta kommun, bland annat genom 
invånardialoger, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och 
kommunens synpunktshantering. 
Invånardialoger 
Hösten 2016 infördes invånardialoger mellan kommunledningen och 
invånare i kommunen. Syftet med invånardialogen är att förbättra och 
utveckla dialogen med invånarna i kommunen eller en kommundel och att 
fånga upp synpunkter och frågor. Den 14 november 2016 hölls en 
invånardialog i Grimslöv och den 21 mars 2017 kommer en invånardialog 
att hållas i Alvesta tätort på temat bostäder och skola. Ytterligare två 
invånardialoger är inplanerade under år 2017, varav en i Vislanda och en i 
Moheda. 
Synpunktshantering 
På kommunens webbplats, www.alvesta.se, ges möjlighet att direkt via ett 
webbformulär lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamhet. 
Det går också att skriva ut formuläret och lämna in eller skicka det till 
kommunen. Den som lämnar synpunkter eller klagomål och som också 
lämnar namn och adressuppgifter får en bekräftelse inom fem arbetsdagar 
att synpunkten/klagomålet har tagits emot.  
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 
Vid varje sammanträde med kommunfullmäktige ges allmänheten möjlighet 
att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde. Allmänhetens 
frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendena enligt kungörelsen. 
En fråga/frågor ska lämnas skriftligt till kommunfullmäktiges presidium 
innan sammanträdet börjar. Den sammanlagda tiden för allmänhetens frågor 
uppgår till högst trettio minuter.  

Sammanfattning och överväganden 
Under de senaste tre åren har relativt få medborgarförslag väckts i 
fullmäktige i Alvesta kommun. Antalet förslagsställare är färre än antalet 
medborgarförslag. En övervägande del av förslagen har berört nämnden för 
samhällsplanerings verksamhetsområde. 

Det kan vidare konstateras att flera av de 29 medborgarförslagen till sitt 
innehåll har varit mer att betrakta som rena synpunkter, vilka hade kunnat 
hanteras snabbare via kommunens synpunktshantering 

Sedan hösten 2016 erbjuder kommunledningen invånarna att delta i 
invånardialoger i de olika kommundelarna. Många av de frågor/synpunkter 

http://www.alvesta.se/
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som de senaste tre åren har lyfts i medborgarförslag är frågor/synpunkter 
som hade kunnat ställas vid en invånardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, över betänkande av 
demokratiutredningen, påtalat att det bör finnas möjlighet att på olika sätt 
utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten att 
undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart förslagsställarens. 
Mot bakgrund av det torde det finnas grund för att pröva ett införande av e-
förslag. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

1. uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2017 förbereda för ett 
införande av e-förslag i Alvesta kommun från och med 2018-01-01  

2. ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att 
väcka medborgarförslag i Alvesta kommun upphör från och med 
2018-01-01 

3. uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hanteringen av 
e-förslag som även inkluderar hur invånare utan tillgång till internet 
kan ges möjlighet att lämna e-förslag. 

 

 

 

Kristiina Kosunen Eriksson  Lisa Åberg 
Kommunchef    Kanslichef 
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KS §  Dnr KS 2016/282.212  

Beslut om granskning av fördjupad översiktsplan för 
Alvesta tätort   

Beslutsunderlag 
1. Förslag inför granskning av fördjupad översiktsplan för Alvesta 

tätort, daterad den 3 april 2017 
2. Samrådsredogörelse, daterad den 3 april 2017 
3. Protokoll från arbetsutskottet, § 29, daterat den 28 mars 2017 
4. Tjänsteskrivelse, daterat den 20 mars 2017 
5. Minnesanteckningar från samrådsredogörelse, daterad den 22 

augusti 2016 
6. Minnesanteckningar från samrådsredogörelse, daterad den 22 

augusti 2016 

Redogörelse  
Efter samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
har förslaget bearbetats och inkomna synpunkter bemötts i ett förslag 
till samrådsredogörelse. Det bearbetade förslaget inklusive tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara klart att ställa ut för 
granskning.  

 Föreslagen bostadsbebyggelse i Spåningslanda har anpassats efter 
kulturmiljövärden. De ostligaste områdena har av denna anledning 
strukits, vilket även är en fördel för rekreationsområdet. De 
nordvästliga områdena har avgränsats så att de helt ligger utanför 
riksintresseområdet och har delats in ett utredningsområde och ett 
bostadsområde norr om tidigare förslag. I sammanhanget har även 
verksamhetsmarken i norra Spåningslanda anpassats. 
 

 Utredningsområde i Aringsås har utretts vidare och avgränsats till 
föreslagna bebyggelseetapper med hänsyn till bland annat 
markförhållanden. En österled nord föreslås för att binda samman 
de första etapperna av de nya områdena med Fornvägen. 

 
 Föreslaget bostadsområde vid Sköldstavägen har utökats norrut 

och till västra sidan om vägen för att utöka 
utbyggnadsmöjligheterna i västra delen av Alvesta. 

 
 Arbete med förbifart väg 126 pågår fortsatt i åtgärdsvalsstudie 

tillsammans med Trafikverket. Alvesta kommun har valt att ha 
kvar förslaget förbifart nord med vissa justeringar och genomfört 

16 
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bullerberäkningar för att verifiera att riktvärden för buller vid 
bostäder på Påvelsgårdsområdet kan säkerställas. Förbifart syd är 
fortsatt med som förslag men utan utpekat markanspråk då den 
mest lämpliga sträckningen kräver betydande utredningar och inte 
står i konflikt med övriga utbyggnadsområden inom den 
fördjupade översiktsplanen, samt att det är en statlig angelägenhet 
att fastställa sträckningen. 

 
 Mark för dubbelspår reserveras endast i befintligt läge av Kust-till-

kustbanan mot Växjö. En dragning längs väg 25 finns inte med 
som markanspråk i granskningsförslaget. 

 
 Område för bostäder, handel och verksamheter väster om Norra 

infarten har justerats efter markförhållanden och föreslås endast 
omfatta verksamheter. 

 
 Planområdesgränsen har förändrats i sydväst så att den följer en 

korridor utmed Kust-till-kustbanan och innefattar bostadsområdet 
Hamrarna. Därmed utgår jordbruksmarken söder om tätorten ur 
planområdet. 

 
 Det bearbetade förslaget inklusive tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara klart för nästa skede i 
planprocessen. 

Förvaltningen för samhällsplanering har föreslagit följande till 
kommunstyrelsen: 
att det bearbetade planförslaget med de redovisade förändringarna ska 
ställas ut för granskning enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen, samt 
även tillhörande miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken 

Beredning 
KSAU § 29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att det bearbetade planförslaget med de 
redovisade förändringarna ska ställas ut för granskning enligt 3 kap 12 
§ plan- och bygglagen, samt även tillhörande miljöbedömning enligt 6 
kap miljöbalken.  

protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering   
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Fördjupad översiktsplan för 

Alvesta tätort 
 

Förslag inför granskning (2017-04-03) till KS 

 

Beställare: Kommunstyrelsen 

Arbetsgrupp 

Elinor Bjärnborg (plan- och landskapsarkitekt), Patrik Karlsson (planarki-
tekt), Karolina Bjers (planarkitekt), Magnus Wigren (bitr. förvaltnings-
chef, planchef), Ulf Carlsson (enhetschef teknik), Bo Blomkvist (projek-
tör), Marita Lorentzon (energi- och klimatsamordnare), Susanne Leijon 
(miljöinspektör), Sofia Gustavsson (miljöinspektör), Kjell Rosenlöf (ut-
vecklingschef)  

Därutöver har referensgrupper bistått med kunskap genom representan-
ter från kommunens olika förvaltningar och bolag. 

Styrgrupp 

Styrgrupp är presidierna i Kommunstyrelsen respektive Nämnden för 
samhällsplanering samt kommunchef. 

 

Kartbilder i dokumentet: © Lantmäteriet och Alvesta kommun 

Foton: Alvesta kommun där inget annat anges

 

  
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta 
tätort har tagits fram. Syftet med den fördjupade 
översiktsplanen är att få en tydligare vägledning för 
hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstruk-
turen och vattenområden ska utvecklas i Alvesta. 
Huvudfrågor är att skapa och värna attraktiva bo-
ende- och livsmiljöer, skapa förutsättningar för håll-
bara transporter, utveckla ett levande centrum, ta 
tillvara och utveckla grönstrukturen och säkra till-
gång till verksamhetsmark. 

Ett genomförande av förslaget innebär att bostäder 
kan tillskapas med en variation av omgivningar och 
bebyggelsetyper. Förtätning sker främst i centrum 
och i västra Alvesta. Både i västra och östra Alvesta 
möjliggörs nya bostadsområden på idag oexploate-
rad mark. En förbifart av väg 126 ger möjlighet till 
fler bostäder i centrum och ger en samordningsvinst 
som väg till nytt verksamhetsområde nordväst om 
tätorten. Verksamheter ges möjlighet att etablera sig 
längs väg 25 och med en buffertzon av grönstruktur 
till befintliga bostäder. Centrumnära verksamhets-
områden omvandlas till område för bostäder och ej 
störande verksamheter. Mark reserveras för dubbel-
spår på kust-till-kustbanan. Mark reserveras även 
för triangelspår och industrispår i västra Alvesta. 
Område för utveckling av resecentrum anges. Cent-
rum ges möjlighet att utvecklas med nya bostäder 
och tillgängliggörs för gång och cykel. Grönstråk 
bevaras mellan bebyggelseområden och rekreat-
ionsstråk utvecklas. Hanaslöv utvecklas som fritids-
område. Ytor för översvämningsbuffert reserveras 
från byggnation. 

 

D I T T  A LV E S TA !  
FÖRDJUPA D ÖV ERSIKTSPL A N FÖR A L V ESTA  TÄ TORT  
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ORDFÖRKLARING 

Aktualitetsprövning 
Under varje mandatperiod ska Kommunfullmäktige avgöra om 
översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om (Plan- och 
bygglagen, 4 kap 14 §). 

Allmänna intressen 
Frågor som har sin utgångspunkt i samhällets och kollektivets 
intresseområden.  

Avrinningsområde 
Ett geografiskt område som leder nederbörd mot större vatten-
drag. 

Biologiska värden 
Värden med bas i växt och djurliv.  

Biotopskydd 
Områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och 
vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egen-
skaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, 
eller som annars är särskilt skyddsvärda. 

Detaljplan 
Dokument som kommunen kan använda för att pröva om ett om-
råde är lämpligt för en viss användning. Detaljplan medför rätt att 
bygga i enlighet med planen, en så kallad byggrätt skapas.  

Ekosystemtjänst 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens 
ekosystem ger oss människor t.ex. vattenrening, matproduktion, 
pollination och vattenutjämning. 

Ekvivalentnivå (buller) 
Medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik som ett medelvärde per 
dygn under ett år. 

Enskilda intressen 
Frågor som har sin utgångspunkt i privatpersoners och företags 
behov och önskemål. 

Fysisk planering 
Arbete som syftar till att avgöra hur mark- och vattenområden ska 
användas. Dokument som detaljplan och översiktsplan används 
för att reglera markanvändningen. 

Förbifart 
Förbindelse mellan två punkter som syftar till att leda om trafik 
med enklare och snabbare samt mer trafiksäker resa som följd.   

Gröna Kronoberg – Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver 
hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna 
Kronoberg - Öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseför-
måga. Region Kronobergs fullmäktige beslutade om strategin 11 
juni 2015. 

Grönstruktur 
Alla grönområden i en tätort, såsom natur, parker, trädgårdar och 
andra utemiljöer.  

Infrastruktur 
Begreppet avser alla samhällsviktiga tekniska system t ex av-
loppsledningar, vattenverk, energisystem, vägar, järnvägar etc. 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 4 

Kvartersmark 
Mark som i detaljplan är avsatt för enskilt ändamål såsom bostä-
der och skola, till skillnad från allmän platsmark såsom gata och 
natur. 

LTA-system 
Lågtrycksavlopp (LTA) innebär att varje fastighet istället för själv-
fall har en liten pumpstation för att avleda sitt avloppsvatten till det 
kommunala avloppsledningsnätet. 

Maximalnivå (buller) 
Den ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik som uppkommer från den 
mest bullrande fordonstypen. Beskriver inte ett medelvärde utan 
ett mer plötsligt ljud när ett sådant fordon passerar. 

Miljöbalken (MB) 
Lagstiftning med bestämmelser som syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generat-
ioner kan leva i en hälsosam och god miljö. 

Miljömål 
Det finns nationella, regionala och kommunala miljömål. Miljökva-
litetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljö-
arbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvali-
tetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det 
löpande uppföljningsarbetet av målen.  

Miljökvalitetsnorm 
Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön 
i övrigt. Utgångspunkten är att ta sikte på tillståndet i miljön och 
vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta 
alltför stor skada. Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft 
och vattenkvalitet.  

Plan- och bygglag (PBL) 
Lagstiftning med bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsut-
veckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 

Recipient 
Vattenområde som är mottagare av vatten från uppströms be-
lägna källor. 

Riksintresse 
Geografiska områden som har utpekats av staten därför att de 
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Kommunen ska i 
översiktsplanen tala om hur man avser att tillgodose riksintres-
sena.  

Sociala värden 
Värden med bas i människans upplevelse och användning av en 
plats. I detta dokument kopplat till grönstruktur.  

Strandskyddsområde 
Syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandom-
råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Skydd-
dat område är normalt 100 meter från strandlinjen. 

Tillgänglighet 
Begreppet används i dokumentet främst i syfte att beskriva män-
niskors fysiska möjlighet att ha tillgång till en plats eller ett om-
råde. 

Triangelspår 
Triangelspår är ett triangelformad järnvägskorsning där varje 
spets har en växel.  
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Vatten och Avlopp (VA) 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är av stor vikt att 
alla har möjlighet till rent vatten. När vatten har använts leds det 
bort och renas. I marken finns alltså ledningar för både vatten och 
avlopp och utbyggnaden av systemet är en av grundförutsätt-
ningarna för att det ska vara möjligt att bebygga ett område.  

Åtgärdsvalstudie (ÅVS) 
Metod som grundar sig i dialog och som tar hänsyn till alla trafik-
slag. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska leda till 
att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans. 
Syftet är att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till 
en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LÄSANVISNING 
Dokumentet är indelat i sju avsnitt.  

I inledning förklaras bland annat vad en fördjupad översiktsplan 
är, relevant lagstiftning, avgränsning och processen att ta fram 
planen.  

I avsnittet Alvesta idag och i framtiden finns en historisk bak-
grund. Likaså beskrivs dagens förutsättningar vilka måste beaktas 
vid planläggning. Avsnittet avslutas med att sammanfatta de ut-
maningar som finns.  

I avsnittet utgångspunkt i visioner och mål redogörs för olika stra-
tegiska dokument som är kopplade till den fördjupade översikts-
planen.  

I avsnittet utvecklingsstrategi redovisas den övergripande struk-
turen som förslaget bygger på, dels genom övergripande strate-
gier och dels genom strategikartor.  

I avsnittet användning presenteras den markanvändning som 
föreslås. Avsnittet inleder med en plankarta och därefter present-
eras de olika användningarna mer detaljerat var för sig. I vissa av 
användningsområdena finns riktlinjer som tillhör ett specifikt om-
råde (den ovanstående rubriken). Likaså finns en +/- lista som i 
korthet förklarar positiva respektive negativa konsekvenser av 
förslaget (blå ruta).  

I avsnittet hänsyn redogörs för de områden som särskilt bör beak-
tas vid planläggning, exempelvis riksintressen.  

I det sista avsnittet samlade konsekvenser redovisas den påver-
kan som förslaget kommer att medföra genom en miljöbedöm-
ning, miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning. 
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INLEDNING 

Vad är en fördjupad översiktsplan? 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en kommun-
täckande översiktsplan. Översiktsplanen ska ange riktlinjer för 
mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska beva-
ras och utvecklas samt hur olika riksintressen ska tillgodoses. 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om 
översiktsplanen är aktuell eller inte. En översiktsplan är inte juri-
diskt bindande utan anger riktlinjer att förhålla sig till i efterföljande 
planering och arbete, exempelvis vid detaljplanering. 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) ersätter den kommuntäckande 
översiktsplanen inom ett visst geografiskt område. Olika plane-
ringsfrågor som berör området utreds djupare och olika ställnings-
taganden uppdateras och preciseras.  

Denna fördjupade översiktsplan ersätter avsnittet om tätortsut-
veckling av Alvesta tätort i den kommuntäckande översiktsplanen 
från 2008, inom de delar som sammanfaller med denna fördju-
pade översiktsplans geografiska avgränsning enligt plankartan 
(användningskartan s.20). Det innebär att några markanspråk 
enligt tätortsfördjupningen i den gällande översiktsplanen från 
2008 fortfarande gäller utanför denna fördjupade översiktsplans 
geografiska avgränsning. 

En översiktsplan är ett styrdokument som ska vara användbart för 
stora delar av kommunens organisation samt externa parter. 

Bakgrund 
Alvesta kommuns översiktsplan från 2008 anger planeringsförut-
sättningar och riktlinjer för den långsiktiga markanvändningen i 
kommunen. I avsnittet om landsbygds- och tätortsutveckling redo-
visas detta för var och en av kommunens tätorter. Exempel på 
frågor som tas upp för Alvesta tätort är: 

 Nya bostadsområden 

 Utveckling av Alvesta centrum 
 Utveckling av grönstruktur och rekreationsområden 
 Översyn av trafiksituationen, bl.a. genomfartstrafik och gång- 

och cykeltrafik 
 Kust-till-kust-banans utveckling och eventuellt triangelspår. 

Sedan översiktsplanen antogs 2008 har arbetet fortsatt med vissa 
frågor och vissa nya förutsättningar har tillkommit, vilket föranlett 
denna fördjupade översiktsplan.  

Syfte 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att få en tydligare 
vägledning för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstruk-
turen och vattenområden ska utvecklas i Alvesta. Huvudfrågor är 
att skapa och värna attraktiva boende- och livsmiljöer, skapa för-
utsättningar för hållbara transporter, utveckla ett levande centrum, 
ta tillvara och utveckla grönstrukturen och säkra tillgång till verk-
samhetsmark.  

Lagstiftning 
Översiktsplaneringen regleras i Plan- och bygglagens tredje kapi-
tel. Översiktsplanen ska redovisa: 

 Grunddragen i den avsedda mark- och vatten-
användningen 

 Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och beva-
ras 

 Vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen 
 Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och följa 

miljökvalitetsnormer 
 Hur kommunen avser ta hänsyn till nationella och region-

ala mål, planer och program av betydelse för hållbar ut-
veckling 

 Hur kommunen avser att tillgodose behovet av bostäder 
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Avgränsning 
Den fördjupade översiktsplanen anger inriktningen med ett per-
spektiv på utvecklingen inom ca 10-15 år. Den geografiska av-
gränsningen är i detta fall Alvesta tätort med närområde.  

 
Den geografiska avgränsningen av den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort.  

 

 

 

 

 

Framtagandeprocessen 
Att ta fram en fördjupad översiktsplan är ett omfattande och 
tidskrävande arbete. Dels ställer Plan- och bygglagen vissa for-
mella krav på hur processen ska gå till. Dels behöver mycket tid 
läggas på utredningsarbetet för att den slutgiltiga produkten ska 
bli så bra och användbar som möjligt. Arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Alvesta tätort beräknas pågå till och med 
2017. 

 
Tidplan för att ta fram den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort 

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2014 § 150, att ge för-
valtningen för samhällsplanering i uppdrag att ta fram ett förslag 
till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort.  

Utredningar, dialog och analys 
Underlagsarbetet har dels bestått i att sammanställa befintliga 
planeringsunderlag och ta fram nya, dels att fånga viktiga plane-
ringsfrågor genom dialog med politiker, interna kompetenser inom 
kommunen och dess bolag, referensgrupper och med medbor-
gare. Dialog med medborgarna har i startskedet varit ett insam-
lingsskede av idéer. Detta har skett i två olika former som båda 
inneburit att medborgarna har kunnat lämna synpunkter och öns-
kemål om platser. I samband med evenemanget Alvestayran 
2015 fanns tjänstemän och politiker på plats i kommunens in-
formationstält och medborgarna fick sätta en nål på en karta över 
Alvesta och berätta vad deras tankar var. På ett likande sätt har 
en interaktiv webbkarta funnits tillgänglig på kommunens webb-
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plats med möjlighet att lämna synpunkter och önskemål för olika 
platser. De båda metoderna har givit ett bra utslag med totalt ca 
100 inkomna synpunkter eller idéer.  

Referensgrupper har varit ungdomsrådet, pensionärsrådet, Al-
vesta Handel och Region Kronoberg. 

Samråd  
När ett förslag finns framtaget ska kommunstyrelsen besluta om 
samråd. Planförslaget skickas till kommunens nämnder, intresse-
organisationer, statliga myndigheter, m.fl. Även privatpersoner 
ges möjlighet att yttra sig över förslaget under samrådet och 
kommunen arbetar aktivt med att samla in synpunkter. Dessa 
sammanfattas och bemöts sedan i en samrådsredogörelse och 
planförslaget revideras beroende på vilka synpunkter som har 
kommit in. Kommunstyrelsen beslutar därefter om att ställa ut 
planen för granskning. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-17 att samråd skulle ske 
över upprättat förslag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Samråd genomfördes 10 juni 2016 – 1 november 2016. 

Granskning 
Det reviderade planförslaget annonseras, skickas ut och ställs ut 
för granskning. Under granskningen fortsätter kommunen med 
dialogarbetet. Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett 
utlåtande och efter revideringar tas ett slutgiltigt planförslag fram 
och kommunstyrelsen beslutar om att lyfta frågan till kommunfull-
mäktige för antagande. 

Antagande och laga kraft 
Planförslaget antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft 
tre veckor efter det, förutsatt att ingen överklagar på formella 
grunder. 
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ALVESTA IDAG OCH I FRAMTIDEN 

Bebyggelsens framväxt 
Alvesta tätort är från början en bondebygd med kulturhistoriska 
rötter långt bakåt i tiden. Framförallt har de bördigaste delarna 
utmed Lekarydsån och Salen varit viktiga boplatser. När järnvä-
gen byggdes ut blev Alvesta en knutpunkt som till följd växte till 
ett större samhälle och blev en samlingspunkt för sitt omland. Än 
idag är kommunikationerna och Alvesta som knutpunkt ett viktigt 
särdrag. 

Bebyggelsen har i stora drag utvecklats från stationsområdet och 
utåt i möjliga riktningar med åren. Förnyelse har sedan skett i 
delar av de äldre kvarteren. I Alvesta centrum finns en variation i 
bebyggelsens ålder och karaktär. I kvarteren Blenda och Brygga-
ren finns fortfarande bebyggelse från slutet av 1800-talet. 

 
Bilden visar schematiskt i stora drag hur den samlade tätortsbebyggelsen har utvecklats 
vid olika tillfällen under de senaste 100 åren. 

Största tätheten i bebyggelsen (exploateringsgrad) ligger inte 
oväntat i centrum. Även vissa industrifastigheter i västra Alvesta 
har hög exploateringsgrad. 

Landskapets förutsättningar 
Förändringar i landskapet som inlandsisen förde med sig ger 
grunden till Alvestas landskapsmässiga förutsättningar även idag. 
I Alvesta möts länets två berggrundsregioner och i dalstråket mel-
lan dem lämnade inlandsisen smältvatten- och fornsjöavlagringar. 
Detta innebär fuktiga partier och bördig jord i vissa områden.  

På en övergripande nivå sluttar västra Alvesta svagt ned mot sjön 
Salen och Lekarydsån mitt i samhället. Östra Alvesta ligger på en 
desto brantare och tydligare sluttning. Detta medför att östra Al-
vesta har utsikt mot den västra delen och sjön Salen redan i 
markplan medan västra Alvesta främst har utsiktskvalitéer precis 
intill Salen och i högre bebyggelse.  

När sjön Salen sänktes på 1930-talet frigjordes nya landytor för 
odling. Idag innebär det att låglänta områden har översvämnings-
risk. 

Sjön Salen och Lekarydsåns dalgång bildar ett stort och avlångt 
landskapsrum i tätorten. Sydväst och väster om Alvesta finns ett 
småskaligt jordbrukslandskap som också bildar stora landskaps-
rum med mindre avgränsande enheter. Även i nordöstra Alvesta 
finns öppna landskapsrum i form av betesmarker. 

Utöver det finns landskapsrum i mindre skala formade av kupe-
ring, gaturum, bebyggelse och vegetation. 

Järnvägen Södra Stambanan skapar en tydlig barriär i samhället 
och delar öster och väster. Det finns både fysiska och mentala 
bilder av de båda sidorna som kan behöva överbryggas. 

Väster om järnvägen finns Alvesta centrum, verksamheter och 
industriområden. I bostadsbebyggelsen finns en stor blandning av 
enbostadshus och flerbostadshus även om områdena sinsemel-
lan är relativt separerade. Östra sidan domineras av småhus med 
en mindre del flerbostadshus på ett fåtal platser. 
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Tydliga landmärken i form av byggnader som sticker upp över sin 
omgivning och kan ses från flera platser är Centrumhuset nära 
stationen och vattentornet på Aringsås. Kulturella landmärken är 
flera, men bland annat kan nämnas stationshuset och Alvesta 
kyrka.  

 
Järnvägen och sjön Salen med utlopp från Lekarydsån har grundat och påverkat tätortens 
framväxt.  

Befolkning 
I Alvesta kommun bor idag 19 900 invånare (2016-12-31). Av 
dessa bor cirka 8 600 i centralorten Alvesta. I senaste befolk-
ningsprognosen (2016) förväntas invånarantalet i kommunen öka 
med drygt 1300 personer under de kommande 10 åren, varav 
drygt 800 personer i Alvesta tätort. 

Demografin i Alvesta tätort förväntas förändras så att antalet per-
soner i åldern 0-5 år ligger relativt still fram till år 2021 och däref-
ter minskar. Antalet i åldern 6-15 år ökar kraftigt med 350 perso-
ner fram till 2023 och därefter stabiliseras. Antalet personer över 
65 år ökar svagt med 100 personer fram till 2025. Förändringarna 

i antalet barn i skolålder medför behov av utbildningsplatser. An-
talet äldre samt ökad förväntad livslängd medför att antalet äldre 
med behov av vård och omsorg bedöms öka. 

Tätorten har, liksom kommunen i övrigt, ett negativt flyttnetto så-
väl inrikes som inom länet, vilket innebär att fler flyttar från tätor-
ten till övriga kommuner än som flyttar till tätorten. Dock växer 
tätorten befolkningsmässigt, främst till följd av positivt födelse-
netto och utrikes inflyttning. 

Demografiska variationer i tätorten 
Befolkningsstrukturen i tätorten varierar. En större andel äldre kan 
lokaliseras till småhusområden från 1960-70-talet, såsom Påvels-
gård, Hamrarna, Lunnagård och Aringsås. Vidare har flerbo-
stadshusområdet Rönnedal en markant yngre befolkning än tätor-
ten i övrigt. 

Alvesta har genom bebyggelsens framväxt fått ganska homogena 
områden med enbostadshus för sig och flerbostadshus för sig 
vilket innebär en viss segregation. Det kan innebära begräns-
ningar för samhällets sociala utveckling då det ger minskade möj-
ligheter för personer med olika sociala förhållanden att interagera. 
I centrum finns främst flerbostadshus och i en yttre centrumzon 
en blandning av en- och flerbostadshus inom nära avstånd 
sinsemellan. I västra Alvesta är områdestyperna större och mer 
avgränsade. Ännu tydligare är det på östra sidan av Alvesta med 
stor dominans av enfamiljshus i sammanhängande struktur.     
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Bostäder 
Alvesta tätort har bostadsbrist. För närvarande har kommunala 
bostadsbolaget en lång kö och mycket få lediga hyresrätter. En 
låsning på bostadsmarknaden kan anas genom att notera det 
begränsade antalet bostäder till salu samt att 16 % (drygt 300 st.) 
av tätortens småhus bebos av personer över 75 år. Samtidigt har 
det de senaste 10 åren byggts mycket få nya bostäder per år, 
som är en förutsättning för att möjliggöra flyttkedjor. 

I kommunens Bostadsförsörjningsprogram (antaget 2016-09-27) 
utvecklas analysen kring bostadsmarknaden i Alvesta kommun. 
En bedömning av bostadsbehovet har uppskattats till 850-950 
nya bostäder på 10 år och ny planläggning (detaljplan) för cirka 
450-550 bostäder under samma period. I programmet slås fast, 
att majoriteten av de bostäder som kommunen behöver planera 
för behövs i Alvesta tätort. Genom att öka byggnationen av fler-
bostadshus bedöms ett stort antal småhus frigöras för barnfamil-
jer samt öka möjligheten för unga att få en första bostad. 

Alvesta i regionen 
I takt med förbättrade kommunikationer har Alvesta vuxit närmare 
Växjö. Idag ingår Alvesta i en stor arbetsmarknadsregion med 
god tillgång till handel, service och fritidssysselsättningar. Alvesta 
spelar en viktig roll i regionen genom sin funktion som resenod i 
järnvägssystemet. Kombinationen med boende och vardag i små-
stadens charm och med närhet till stora städer ger Alvesta goda 
förutsättningar för framtiden.  

Arbetspendling 
Alvesta tätort har en betydande pendlingsrelation med Växjö 
tätort. Cirka 1700 personer arbetspendlar mellan tätorterna, varav 
cirka 1000 personer från Alvesta till Växjö och cirka 700 personer 
motsatt resa. Arbetspendlingen motsvarar ungefär var femte för-
värvsarbetande respektive var femte boende i arbetsför ålder i 
Alvesta tätort. 

 

 
Alvesta fungerar som en viktig resenod i regionen. 

Klimatet förändras 
Det finns en naturlig växthuseffekt som är en förutsättning för livet 
på jorden. Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller 
kvar en del av den värme som utstrålas från jordytan. Människans 
utsläpp av växthusgaser förändrar atmosfärens kemi och förstär-
ker därmed växthuseffekten. 

Klimatpåverkan till följd av växthuseffekten ser olika ut i olika de-
lar av världen och skiljer även inom landet. I Kronobergs län för-
väntas medeltemperaturen öka för alla årstider men störst ökning 
sker på vintrarna som blir mildare. Det blir färre dagar med snö 
och även färre dagar som det växlar mellan plus- och minusgra-
der. Samtidigt väntas nederbörden öka under vintertid och antalet 
kraftiga regn bli fler. Tillsammans med förändringar i avdunst-
ningen innebär det högre flöden i våra vattendrag och risk för 
översvämning med följder som skador på bebyggelse och infra-
struktur, försämrad framkomlighet och spridning av föroreningar 
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och smittor. Stormskador på skog väntas öka till följd av brist på 
tjäle.  

Sommartid förväntas variationen i temperatur öka mellan olika år, 
men medelvärdet ökar totalt sett. Därmed förlängs tillväxtperioden 
för skog och grödor. Det väntas fler varmare dagar med högre 
temperaturer som kan vara skadligt för äldre och sjuka. Även 
längre torrperioder sommartid väntas. 

För naturmiljön gynnas vissa arter och andra missgynnas till följd 
av ändrade förutsättningar.  

Förutsättningarna för vinterturism minskar medan sommarturism-
en kan komma att gynnas. 

Liksom andra verksamheter måste den fysiska planeringen både 
vidta åtgärder för att begränsa fortsatta utsläpp av växthusgaser 
för att minska påverkan och anpassa tätortsutvecklingen efter de 
nya förutsättningar som inte kommer att kunna gå att undvika.  

Folkhälsan 
Vi lever längre och mår bättre, men andelen 
hälsoproblem som orsakas av våra levnads-
vanor ökar. Vi sitter för mycket stilla och 
behöver röra oss mer. Fysisk aktivitet har 
påvisad positiv effekt för att förebygga en 
rad vanligt förekommande sjukdomar som 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabe-
tes, depression, Parkinsons och vissa can-
cerformer. Åtgärder i den fysiska planering-
en kan underlätta och inspirera till vardags-
motion. Bland annat spelar det roll hur väl 
gångbanor och cykelbanor är utformade och 
skötta för hur mycket man är villig att välja 
dessa färdsätt framför bilen. Närhet till re-
kreationsområden och deras kvalitet påver-
kar också hur mycket vi rör oss.   

 

  

Utmaningar i korthet 
 Sjön Salen ger positiva förutsättningar tätortens 

utveckling som identitetsskapare och rekreations-
källa, men innebär även översvämningsrisker. 

 Järnvägen spelar en viktig roll för Alvestas ut-
veckling som resenod, men är också en barriär i 
tätorten. 

 Det råder bostadsbrist i Alvesta och planering 
krävs för att nya bostäder ska bidra till en hållbar 
tätortsstruktur. 

 Genom fysisk planering stärka Alvestas roll och 
konkurrenskraft i regionen. 

 Ökade översvämningsrisker väntas till följd av 
klimatförändringarna 

 Förebygga folkhälsoproblem som följer av stillasit-
tande. 

Genom god planering kan 
tätortens strukturer underlätta 
för vardagsmotion. 
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UTGÅNGSPUNKT I VISIONER OCH MÅL 

RUS Regional utvecklingsstrategi 
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 antogs 
av Regionfullmäktige 2015. I strategin pekas ett antal målbilder ut 
med underliggande prioriteringar. Främst berör denna fördjupade 
översiktsplan för Alvesta tätort RUS prioritering om att ”utveckla 
[…] orter […] genom att komplettera och dra nytta av varandra”. 
Alvesta har en viktig roll i regionens utveckling som bostadsort, 
resandenod och med god tillgång till verksamhetsmark. 

Översiktsplanen 2008 
Denna fördjupade översiktsplan bygger i stort på översiktsplanen 
från 2008, men har kompletterats med nya områden och andra 
förändringar. Bland annat har en uppdatering av aktuella kvarter 
för förtätning i centrum gjorts och nya 
bostadsområden pekats ut utifrån cent-
rumnära lägen och i lägen med pendlar-
närhet till Växjö. Stora frågor som utgör 
nya mark-anspråk i förhållande till över-
siktsplanen 2008 är ny mark för bostäder 
samt en förbifart för vägtrafik. Vidare 
kvarstår möjligheten att bilda kommunalt 
kulturreservat av Spåningslanda och na-
turreservat av Hagaparken men den nya 
planen pekar inte ut dessa som markan-
språk för reservat utan som hänsynsom-
råden. Områden för fördröjning av ytvat-
ten har tillkommit. 

Gemensam översiktsplan med Växjö 
Alvesta kommun och Växjö kommun har gett sina kommunchefer 
i uppdrag att upprätta en gemensam översiktsplan. Kommunsty-
relsen i Alvesta preciserade även att planens omfattning ska ha 
sin utgångspunkt i väg 25 mellan Växjö och Alvesta. Arbetet är i 

skrivandets stund under uppstartsfasen. Det finns ännu inga frå-
geställningar fastlagda för arbetet som denna fördjupade över-
siktsplan kan förhålla sig till. 

VA-plan 2015 
Vatten och avloppsfrågorna (VA) ska beaktas i all planering. Be-
byggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och långsiktigt 
hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvat-
tenhantering. I denna fördjupade översiktsplan hanteras frågorna 
på ett övergripande plan. Större ytor för dagvattenhantering pekas 
ut. Representanter från kommunens teknik- respektive VA-
avdelning har varit delaktiga i planarbetet. 

Trafikstrategi 2015 
Enligt trafikstrategin ska kommunen verka för Alvesta som reg-
ionknutpunkt. I denna fördjupade översiktsplan återspeglas det i 
förbättrad situation kring resecentrum för kollektivtrafikens fram-
komlighet och för resenärens byte mellan olika trafikslag.  

Vidare förbättras gång-, cykel och kollektivtrafik i centrum där 
förutsättningar finns, i enlighet med strategin. Lokalisering av nya 
områden har gjorts så att hållbara transportmedel ges goda förut-
sättningar, framförallt cykel och närhet till tågtrafik. I enlighet med 
trafikstrategin har även föreslagits åtgärder för att minska genom-
fartstrafiken genom tätorten. Parkeringsplatser i centrum placeras 
så att de ska främja handel och service i enlighet med strategin, 
samt styrs till östra sidan för att främja kollektivtrafiknoden vilket 
är en platsanpassning i förhållande till strategin. 

LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) 2013 
Nära Alvesta tätort finns Klosterområdet utpekat som LIS-område. 
Den fördjupade översiktsplanen föreslår i övervägande andel att 
bebyggelsen istället lokaliseras utanför strandskyddat område. 

Översiktsplanen från 2008 
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Energi- och klimatstrategins handlingsplan 2015 
Enligt handlingsplanen ska kommunen verka för att minska ande-
len korta biltransporter bl.a. genom att underlätta för cykeltrafik. 
Den fördjupade översiktsplanen medverkar till detta genom att 
planera för bostäder med nära avstånd till service samt genom 
sammanhängande cykelstråk mellan och i centrum, bostadsom-
råden och arbetsplatser. 

Vidare ska kommunen verka för minskade utsläpp från transpor-
ter samt utveckla och öka möjligheterna för företag att transpor-
tera gods på järnväg. Verksamhetsområden med närhet till väg 
25 och järnvägen medverkar till en sådan utveckling. En förbifart 
ger en något längre väg för genomfartstrafik men har andra förde-
lar som är positiva ur energi- och klimatsynpunkt, genom möjlig-
het att förtäta med bostäder nära kollektivtrafik och att få till en 
gen väg till industrier i det nya verksamhetsområdet. 

Enligt handlingsplanen ska fjärr- och närvärme utvecklas. Det 
saknas underlag för att reservera mark i denna fördjupade över-
siktsplan. 

Miljömål 
Hur den fördjupade översiktsplanen förhåller sig till miljömålen 
finns beskrivet i miljökonsekvensbeskrivningen till planen. 

Lekplatsprogram för Alvesta kommun 
Syftet med lekplatsprogrammet är att skapa en strategi för hur 
Alvesta kommun långsiktigt ska arbeta med lekplatser. Det lång-
siktiga målet är att utveckla kommunens lekplatser till stimule-
rande mötesplatser för alla åldrar. Lekplatsprogrammet behandlar 
enbart befintliga lekplatser i kommunen. Bedömning om nya lek-
platser krävs, vilket kräver nya investeringsbeslut, hänskjuts i 
programmet till kommande planarbete, så som denna fördjupade 
översiktsplan för Alvesta tätort.  

Alvesta kommuns vision 2027 

Alvesta kommuns vision är 

”Alvesta kommun – södra Sveriges mittpunkt” 
Integrerar lokalt boende med globala möjligheter 
Utifrån fokusområdena i Alvesta kommuns vision 2027, antagen 
Kommunfullmäktige § 61 2015-06-16, har faktorer som har med 
fysisk planering att göra identifierats och förts in i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. 

Fokusområden i visionen 
”Hållbar tillväxt; Alvesta kommun ska verka för både tillväxt och 
minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att 
klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Alvesta ska 
vara en kommun med mångsidigt och livskraftigt näringsliv där 
företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas i hela kommu-
nen. Alvesta kommun tar tillvara på invånarnas bakgrund och 
kompetens och ett jämställt synsätt genomsyrar all verksamhet.” 

Planeringsfrågor som knyter an till hållbar tillväxt handlar om be-
folkningsökning, ökad sysselsättning och näringslivsutveckling. 
För att detta ska uppnås krävs verksamhetsmark för olika typer av 
verksamheter. Det behövs också attraktiva boende- och livsmil-
jöer, se mer under ”Människors vardag”.  

För den hållbara tillväxten krävs också hållbara transporter. I den 
fysiska planeringen handlar det om att hålla god tillgänglighet till 
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station och hållplatser samt att begränsa reslängden på transpor-
ter. Yteffektiv planering med möjligheter att bygga på höjden, för-
täta och ha multifunktionella ytor (som kan användas på flera sätt 
samtidigt) är också viktigt för den hållbara tillväxten. 

”Människors vardag; I Alvesta kommun kan man bo och verka 
med stolthet. Här skapas möjligheter för ett attraktivt boende i 
olika miljöer, med möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i värl-
den. De goda kommunikationerna är en förutsättning för en fun-
gerande vardag. Här finns goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt 
och modernt liv i hela kommunen. Alvesta kommun är en plats för 
alla typer av möten mellan människor.” 

Attraktiva boende- och livsmiljöer betyder mycket för människors 
vardag. Dessa miljöer bör innehålla olika typer av bostäder och 
lägen, tillgång till grönstruktur och rekreation, tillgång till fritidsan-
läggningar, mötesplatser, vara trygga och ha en identitet. Miljöer-
na ska också vara säkra och hälsosamma. Ett lokalt engagemang 
där man har möjlighet att påverka sin boendemiljö är också viktigt 
i planeringsarbetet. 

Närhet till arbetsplatser och kommunikationer, såsom station och 
hållplatser, påverkas dels av hur nya verksamheter och bostads-
områden lokaliseras, dels hur infrastruktur förläggs i förhållande 
till befintlig och planerad bebyggelsestruktur. I den fysiska plane-
ringen beaktas även hur övergång mellan kommunikationer med 
olika transportslag fungerar. 

Ett tryggt liv kan i planeringstermer bland annat omsättas i till-
gänglighet till servicefunktioner. Även ett levande centrum är vik-
tigt för människans vardag genom dess funktion med handel, ser-
vice och offentliga platser och att centrummiljön är tillgänglig och 
säker för alla invånare. 

”Barns och ungas behov; I Alvesta kommun får alla en bra barn-
dom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga och 
samordnade insatser från olika samhällsaktörer, arbeta förebyg-
gande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Och 
därmed får fler barn och unga bättre uppväxtvillkor.”  

För den fysiska planeringen är skolornas placering och att skapa 
trygga och säkra skolvägar ett tydligt verktyg för att bidra till 
denna del av visionen. Tillgänglighet till lek- och fritidsanläggning-
ar är också en planeringsaspekt som väger tungt i denna del. 

”Trygg välfärd; I Alvesta kommun skapas förutsättningar för god 
livskvalitet för alla invånare. Det skapar också kvalitet för sam-
hället som helhet – då stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska 
vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli 
gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människors upplevda 
trygghet ökar.” 

I den fysiska planeringen handlar skapandet av trygg välfärd 
främst om att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer för alla åld-
rar. 
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UTVECKLINGSSTRATEGI  
Utvecklingsstrategin för den fördjupade översiktsplanen för Al-
vesta tätort bygger dels på övergripande strategier i text och dels 
presentation i strategikartor.  

Strategier 
Tre strategier som bygger på Alvestas främsta styrkor formuleras 
och ligger till grund för ställningstaganden i den fördjupade över-
siktsplanen. Dessa utgörs av Alvestas läge, omgivning och 
närmiljö samt skala och karaktär.  

Alvestas läge 
Kommunikationerna till och från Alvesta har varit grunden för att 
tätorten har utvecklats, de är viktiga idag och kommer att vara en 
stor styrka i Alvestas framtida utveckling. Närheten till Växjö och 
kopplingen till andra tillväxtregioner kan stärkas genom effektiva 
och hållbara kommunikationer. God tillgänglighet till väg 25, 
Södra stambanan, Kust-till-kustbanan och kopplingar till en fram-
tida höghastighetsbana är centralt att utveckla med hänsyn till 
Alvestas läge. Resecentrum och anläggningarna kombiterminal 
och omlastningscentral utgör viktiga noder i transportinfrastruk-
turen. För regionen är en genhet på väg 126 av vikt att beakta i 
planeringen. Skyltläget vid väg 25 och närhet till väg 126 ger goda 
förutsättningar för verksamheter. 

Alvestas omgivning och närmiljö 
Alvestas omgivning och närmiljö innehåller tätortsnära grönstruk-
tur och närhet till sjöar vilket är en kvalité för att skapa attraktiva 
boende- och livsmiljöer. Även den omgivande landsbygden med 
jordbruksområden och skogsmark finns som rekreationsresurs på 
nära håll. Det ger en närhet till friluftsliv och natur för boende i 
tätorten men innebär också omvänt närhet till service för den tä-
tortsnära landsbygden.  Tillkommande bebyggelse bör bygga på 
principen att närhet ska behållas till den omgivande naturen både 

för den tillkommande och befintliga bebyggelsen. Gröna kilar bör 
upprätthållas in mellan bebyggelsekvarteren. 

Alvestas skala och karaktär 
Alvesta har en småstadskaraktär. Det är nära mellan olika mål-
punkter och bebyggelsen är väl sammanhållen.  Vid planeringen 
av framtida bostadsbebyggelse bör tätorten hållas samman för att 
bygga vidare på styrkorna täthet och närhet som bidrar till en en-
kelhet i att ta sig fram mellan bostad, skola, arbete och service.  

Strategikarta 
På nästa sida presenteras strategin i form av kartor för hur tätor-
ten fysiskt ska utvecklas. Strategikartan visar de övergripande 
principer som har använts vid utformningen av förslaget för Al-
vesta tätort.  
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Strategikarta – Bostäder och centrumutveckling 

 
Strategikarta – Infrastruktur och verksamheter

 
Strategikarta - Grönstruktur  

 
Samlad strategikarta 
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Infrastruktur och verksamheter 

De röda pilarna illustrerar hur Alvestas läge kan samspela med de 
viktiga kommunikationsstråken väg 25, väg 126 och järnvägarna. 
Stjärnan representerar reseno-
den i centrala Alvesta.  

Det blå området med pilar visar 
strategiskt läge för verksam-
hetsområden där närhet till 
vägar och järnväg nyttjas. Verk-
samheter får goda skyltlägen 
och störningspåverkan på bo-
städer begränsas.  
 

Bostäder och centrumutveckling  
Bebyggelsen utvecklas med bibehållen närhet och småstadska-
raktär genom tre typer av bebyggelsezoner. I en inre centrumzon 
(röd kulör) förtätas bebyggelsen genom centrumstruktur med 
slutna kvarter och en blandning av bostäder och centrumfunktion-
er. I den yttre centrumzonen (orange kulör) förtätas bebyggelsen 
främst med flerbostadshus på lucktomter och inom kvarter som 
kan tåla högre exploateringsgrad 
än de har idag. En något öpp-
nare struktur är lämplig. I bebyg-
gelsezonen (gul kulör) komplett-
eras bebyggelsen på oexploate-
rad mark på strategiska platser i 
förhållande till närhet till kommu-
nikationsstråk och närmiljö. En 
variation i bebyggelsetyp med en 
blandning av flerbostadshus 
och enbostadshus eftersträvas. 
Inom bebyggelsezonen inryms 
även områden med handel och 
lättare verksamheter. 

I bebyggelsezonens utkanter finns pilar som indikerar riktningen 
för framtida bebyggelseringar. Detta är områden som kan bli ak-
tuella att utreda i samband med upprättande av nästa fördjupade 
översiktsplan, då större delen av det som föreslås i detta doku-
ment har genomförts.  

Gulorange streckade pilar visar riktningen mot tätortsnära lands-
bygdsboende som inte har den direkta närheten till centrumkär-
nan men är viktig som alternativ boendekvalité.  
 

Grönstruktur 
De gröna områdena med pilar 
visar hur närhet och tillgänglig-
het till rekreationsstråk och 
natur tas tillvara i bebyggelse-
utvecklingen. Strategin är att 
bevara och utveckla befintliga 
gröna kilar inom tätorten.  

 
 

Samlad strategikarta 
Den samlade strategikartan 
visar hur bebyggelsen hålls 
samman och viktiga gröna kilar 
i tätorten bevaras. Verksam-
heter placeras utmed de större 
kommunikationslederna i tätor-
ten.  

 
 

  

Strategikarta – Infrastruktur och 
verksamheter 

Strategikarta – Bostäder och centru-
mutveckling 

 

Strategikarta – Grönstruktur 

 

Samlad strategikarta 
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Konsekvenser strategin 

 Social bärkraft 

+ Förstärkning av kollektiva färdmedel och utveckling av när-
het till väg 25 stärker möjligheten för fler att kunna ta sig till 
skola, aktiviteter, hem och arbete. Strategin att närhet till 
naturen ska behållas innebär positiv påverkan på männi-
skors hälsa genom möjlighet och tillgänglighet till rekreat-
ion. Strategin att hålla samman bebyggelsen påverkar 
människors vardag positivt genom att det innebär korta 
färdsträckor och möjlighet till att använda cykel eller att gå 
till olika målpunkter. Strategin att blanda flerbostadshus och 
enbostadshus även i den yttre bebyggelsezonen skapar en 
variation som minskar risk för segregation. Förtätning och 
kompletterande bebyggelse i tre bebyggelsezoner stärker 
karaktären för de olika zonerna och bidrar till att skapa 
identitet kring de olika karaktärerna. 

- Utveckling av transportnätet medför att mark behöver tas i 
anspråk vilket kan ge intrång på människors närmiljö. 

 
Ekonomisk bärkraft 

+ En utveckling av verksamhetsområde längs väg 25 innebär 
möjligheter för företag att etablera sig i ett läge med bra 
transportmöjligheter på väg samtidigt som möjlighet till om-
lastning till järnväg finns på relativt nära avstånd. Förtätning 
av tätorten innebär att befintlig infrastruktur kan nyttjas. 

- Sparande av gröna kilar står i vågskål mot en ytterligare 
förtätning intill befintlig infrastruktur. Dock riskerar attraktivi-
teten i bebyggelsen att minska om närhet till rekreationsytor 
minskar. 

 
 

 

Teknisk bärkraft 

+ Strategin innebär förstärkning och utbyggnad av befintligt 
järnvägstrafiknät dels i befintliga lägen, dels med nya kopp-
lingar, för att öka kapaciteten i systemet. Bilvägnätet, cykel- 
och gångnätet ges möjlighet att fungera som gena länkar till 
följd av strategin om sammanhållen bebyggelse. 

- Både att utveckla befintlig och nya trafiknät kräver olika 
grad av avancerade tekniska lösningar beroende på om-
givningens förutsättningar. 

 
Ekologisk bärkraft 

+ Strategin att hålla samman bebyggelsen påverkar miljöpå-
verkan från transportarbete positivt genom att det innebär 
korta färdsträckor och möjlighet till att använda cykel eller 
att gå. Förstärkning av kollektiva färdmedel innebär att 
transporter ger lägre klimatpåverkan. Gröna kilar innebär 
spridningskorridorer för växt- och djurlivet.  

- Utveckling av transportnätet och nybyggnation på gröna 
ytor i den yttre bebyggelsezonen medför att mark behöver 
tas i anspråk vilket minskar arealen för naturmark. 
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 ANVÄNDNING 

 
  

ANVÄNDNING 
Den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort grundar sig i tio använd-
ningsområden som i följande avsnitt presenteras var för sig. Dessa är; attrak-
tiva boende- och livsmiljöer, hållbara transporter, handel och verksamheter, 
centrumutveckling, teknisk infrastruktur, grönstruktur, vattenanvändning, idrott 
och fritid, skolor samt omsorg. Plankartan på denna sida visar förslaget i sin 
helhet. Plankartan presenteras även i större format bifogat till dokumentet.  
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Attraktiva boende- och livsmiljöer 
Här beskrivs olika områden som föreslås för bostadsbyggnation. I 
en inre centrumzon föreslås förtätning i kvartersstruktur. I en yttre 
centrumzon föreslås förtätning med flerbostadshus. I bebyggelse-
zonen, som fortfarande har gång- och cykelavstånd till centrum 
och skolor, föreslås komplettering av bebyggelse på obebyggda 
områden med både enbostadshus och flerbostadshus. Befintliga 
bostadsområden som behöver särskilda riktlinjer anges också.  

I förslaget har eftersträvats att ge möjlighet till bebyggelse som 
kan innehålla olika upplåtelseformer oavsett placering i tätorten, 
för att skapa en fysisk struktur som kan möjliggöra integration. 

I bostadsområden samt i bostadsområden i kombination med 
handel och kontor ingår även möjlighet att planlägga för skola. 

Inre centrumzon, ”Centrumkärnan” 
Syftet med förtätning av centrumstrukturen att göra Alvesta cent-
rum mer levande med fler boende som använder centrum. Läget 
är attraktivt utifrån att det finns närhet till kollektivtrafik och ser-
vice, men även till park och natur. En tätare struktur föreslås för 
att utveckla centrumkaraktären och tydliggöra att man är i tätor-
tens kärna. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Den inre centrumzonen består av områdena Kulturen, ICA och Borgmästaren. 

Kulturen 
Området används idag som parkering och är bebyggd med gym-
pasal. Lämplig för kvartersstruktur i flera våningar. Bedöms kunna 
innehålla ca 100 bostäder. För att uppnå hög exploateringsgrad 
kan övervägas att bebyggelsen i vissa delar tillåts vara högre än 
omgivningen. Det är viktigt att beakta att god utemiljö för de bo-
ende kan ordnas. Med hög exploateringsgrad och begränsade 
ytor behöver lösningar för fördröjning av dagvatten ges särskild 
omsorg i ett tidigt skede. 

Riktlinjer 

Närheten till Allbogatan medför att bebyggelsen behöver förhålla sig till trafikbul-
ler och vibrationer. Bebyggelsen ska bidra till att ge Allbogatans gaturum stads-
karaktär och sluta samman gaturummet. Parkering ska lösas inom fastigheten 
förslagsvis med underjordiskt garage. Hänsyn ska tas till registrerad fornlämning 
belägen strax norr om det utpekade området.  

 

Området som består av en grusplan intill Folkets hus och ICA skulle kunna inrymma ett 
nytt bostadskvarter.  

Borgmästaren 
Idag består området av mindre flerbostadshus i två våningar 
byggda på 1940-talet. Området ligger mycket centrumnära och 
därmed kan ett stort antal bostäder skapas med god tillgänglighet 
till service så som tågstation, skola och butiker. Bedömningen är 
att området är lämpligt för kvartersstruktur i flera våningar.  

Kulturen 

Oxbacken 4 
(Ica) 

Borgmästaren 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 22 

Exploatering av området sker i den mån intresse finns hos fastig-
hetsägarna. Inom området finns en registrerad fornlämning be-
stående av ett gravfält som är undersökt och idag borttaget. Li-
kaså finns en registrerad fornlämning strax söder om området 
bestående av bytomt. 

Riktlinjer 

Utveckling sker i den omfattning som fastighetsägarna önskar driva den. 

Närheten till Allbogatan medför att bebyggelsen behöver förhålla sig till trafikbul-
ler och vibrationer. Bebyggelsen ska bidra till att ge Allbogatans gaturum stads-
karaktär och sluta samman gaturummet. Parkering ska lösas inom fastigheten 
förslagsvis med underjordiskt garage. Hänsyn ska tas till registrerade fornläm-
ningar inom och i närheten till det utpekade området.  

Oxbacken 4 (Ica) 
Längs Allbogatan finns ett område bestående av ICA:s fastighet 
som idag utgör ett mellanrum mellan centrums högre bebyggelse 
i sluten kvartersstruktur och omgivande bebyggelse som är något 
lägre och uppförda i en öppnare struktur. Bedömningen är att ett 
flerbostadshus lämpligen kan tillskapas utmed Allbogatan inom 
ICA:s fastighet för att skapa en övergång mellan centrumbebyg-
gelsen och den lägre omgivande bebyggelsen. En komplette-
rande byggnad eller tillbyggnad ovanpå befintlig matbutik i 2-4 
våningar eller med avtrappning mot söder är lämpligt.  

Riktlinjer 

Utveckling sker i den omfattning som fastighetsägaren önskar driva den. An-
passning sker till ICAs behov av parkering. Det är en utmaning att få till en stor 
utemiljö i detta läge men en gemensam bullerskyddad uteplats bör ordnas. Med 
befintlig trafik kräver bulleråtgärder särskild omsorg. Med minskad trafik till följd 
av förbifart för väg 126 bedöms detta problem vara mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konsekvenser inre centrumzon 
 

+ Större underlag för kollektivt re-
sande med nära anlutning till detta. 

+ Centrumstrukturen och centrum-
karaktären tydliggörs. 

+ Större underlag för ett levande 
centrum. 

+ Områdena har nära gångavstånd 
till servicefunktioner vilket minskar 
bilberoendet och därmed utsläpp av 
växthusgaser. 

- Förändrad skuggbild. 

- Tidstypisk bebyggelse-
karaktär försvinner. 

- Utemiljön kan påverkas 
negativt när gaturummet 
sluts om inte minskning 
av trafiken på Allbogatan 
kommer till stånd. 

 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 23 

Yttre centrumzon, ”Centrumnära blandbebyggelse” 
I en centrumnära zon, men utanför centrumkärnan, föreslås för-
tätning i samklang med de bebyggelsestrukturer som redan finns. 
Områdena finns belägna på promenadavstånd till centrum med 
dess service. På flera platser finns även god närhet till parker och 
natur.  

 
Den yttre centrumzonen består av områdena Sjöparken, Svea, Mården, Björklövet och 
Hallska maden. 

Sjöparken 
Området är lämpligt för punkthus. Området är detaljplanelagt och 
bedöms kunna innehålla ca 50 bostäder. Även handel, hantverk 
och kontor möjliggörs. Tillstånd för vattenverksamhet finns för 
markutfyllnad, muddring, anläggande av bryggor och småbåts-
hamn med mera. 

Hänsyn har reglerats i befintlig detaljplan. Särskilt viktiga aspekter 
är buller och risker från järnvägen, översvämningsrisk, vattenåt-
gärder och passage för allmänheten längs vattnet.  
 

 
Exempel på hur nya bostäder i Sjöparken skulle kunna utformas. Illustration av Agnes J. 
Årevall. 

Svea 
En öppen grusyta som används för parkering finns idag infälld i 
ett centrumnära bostadsområde med varierande bebyggelsetyp 
och skala. Läget lämpar sig väl för bostäder utifrån närheten till 
centrums service och kollektivtrafik.  

Riktlinjer 

Läget nära järnvägen medför vibrations- och bullerproblematik som är avgö-
rande att lösa vid nybyggnation. Ny bebyggelse kan kräva anspråk på intillig-
gande ytor för att bebyggelsestruktur med goda ljudmiljöer ska möjliggöras. 
Eventuell påverkan från närliggande misstänkt markförorening från tidigare 
skyltfabrik och verkstadsindustri bör undersökas.  

Svea 

Mården 

Hallska 
maden 

Sjöparken 

Björklövet 
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Mården 
Detaljplanelagt område för bostadsbebyggelse i två våningar. 
Föreslås förtätas enligt gällande detaljplan. 

Björklövet 
Inom Allbohus fastighet Björklövet 1 finns möjlighet enligt gäl-
lande detaljplan att förtäta inom den befintliga bostadsfastigheten. 
Allbohus planerar att förtäta området med två punkthus i sex vå-
ningar, med rum för ungefär 50 lägenheter. Bevarandevärda träd-
bestånd av bland annat ek- och björk påverkas inte av byggnat-
ionen.  

Hallska maden 
Området består av en öppen gräsyta och parkering. Området har 
tidigare varit bebyggt och omfattas av detaljplan för bostäder i 
söder och industri och handelsverksamhet med ringa störning i 
norr. Bostäder föreslås på platsen.  

Riktlinjer 

Anpassning till markförutsättningar kan vara aktuellt på grund av finse-
dimenterade jordar. Översvämningsrisk bör beaktas. Inför detaljplane-
läggning bör ett resonemang göras huruvida närliggande verksamheter 
kan påverkas negativt av föreslagen markanvändning.  Bulleraspekter 
bör utredas inför detaljplaneläggning med hänsyn till befintliga verksam-
heter.  

 

 

  

Konsekvenser yttre centrumzon  

+ Områdena har gångavstånd till 
servicefunktioner och kollektivtrafik 
vilket minskar bilberoendet och där-
med utsläpp av växthusgaser. 

+ Befintlig infrastruktur kan nyttjas.  

+Förtätning på relativt outnyttjade 
ytor innebär en mer sammanhållen 
stad även visuellt. 

- Förtätning innebär 
mindre ytor för grönska 
och hantering av dagvat-
ten. 
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Bebyggelsezon, ”Tätortens variation” 
Alvestas begränsade utbredning medför att det är relativt nära till 
centrum och andra delar av tätorten även i tätortens ytterkanter. 
För att fortsätta med de fördelar som närhet innebär föreslås att 
nya bostadsområden håller sig inom eller endast strax utanför 
befintlig bebyggelserand.   

 

Bebyggelsezonen består av områdena Spåningslanda, Aringsås nord och syd, Sjölyckan, 
Bruksvägen, Rönnedal, Sköldstavägen, Lärkgatan, Ekebogatan/Trädgårdsgatan, Tings-
backen och Kloster.  

Spåningslanda 
Öster om den nya bostadsbebyggelsen i Spåningslanda och 
Fornvägen finns markområden som bedöms lämpliga för vidare 
utveckling av tätorten åt öster och norr. Bostäder bör skapas med 
blandad bebyggelse så både lägenheter och villor finns att tillgå.  

Mark som i översiktsplanen från år 2008 var utpekat för bostäder 
har delvis fått ny avgränsning.  Detta med grund i nytt underlags-
material som pekar på att delar av områdena kan vara olämpliga 
att bebygga med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård. Bland 
annat har ytorna anpassats genom att de förlagts något norr om 
den mark som tidigare har varit utpekad. Området ligger i anslut-
ning till befintlig fotbollsplan och agilityklubb.  

Delar av områdena som tidigare var utpekat för bostadsändamål 
har ersatts med ett utredningsområde. Bedömningen är att områ-
det innehåller värdefulla miljöer som har värden för riksintresset 
för kulturmiljövård och kan behöva bevaras. Däremot finns även 
områden som utifrån kulturmiljövårdens värden inte är lika stora 
och som därmed kan vara lämpliga att planlägga för bostäder. 
Ytterligare underlagsmaterial och arkeologiska undersökningar 
krävs innan bedömning kan göras var och hur marken inom om-
rådet kan exploateras med bostadsbebyggelse.  

Det är framförallt fornåkrar som bedöms påverkas i samband med 
utbyggnationen av områdena. De öppna markområdena belägna 
centralt inom riksintresseområdet bevaras och skyddsvärda forn-
lämningar undantas i planeringen.  

 

Spåningslanda 
etapp 3-4 

Aringsås  
nord 

Sjölyckan 

Bruksvägen 

Rönnedal 

Sköldsta-
vägen 

Ekebogatan/ 
Trädgårdsgatan 

Tingsbacken 

Kloster 

Spåningslanda 
etapp 2 

Aringsås  
syd 
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Sammanfattning av förslag för Spåningslanda samt riksintresseområde och registrerade 
fornlämningar inom området.  

Riktlinjer 

Hänsyn kan behöva tas till fornlämningar i området och riksintresseområdet för 
kulturmiljö som finns beläget i närheten till utbyggnadsområdena. Innan plan-
läggning av områden belägna i norr, och speciellt det utpekade utredningsområ-
det, krävs vidare underlag vad gäller markområdenas betydelse för riksintresset 
för kulturmiljövård. Bebyggelse ska anpassas till områdets topografi vad gäller 
höjd och placering. Något högre bebyggelse kan prövas i områden där markni-
vån är låg i jämförelse med åsens höjdplatå. I samband med planläggning bör 
en lämplig plats för återvinningsstation anges. En utredning kommer att bli aktu-
ell i samband med planläggningen av området gällande hur vatten- och avlopps-
försörjning ska ske, med särskild hänsyn till tryckproblem som åsens höjd kan 
medföra.  

 
I den pågående utbyggnadsetappen av Spåningslanda blandas olika typer av lägre be-
byggelse. I kommande etapper kan även högre bebyggelse prövas. 

Aringsås nord och syd 
Bostäderna bör bestå av blandad bebyggelse så att utbud av 
både lägenheter och villabebyggelse skapas. För Aringsås nord 
kan väganslutning lämpligen ske via Lunnagårdsvägen och Forn-
vägen. Förlängning av Fornvägen kan utgöra en blivande öster-
led, se även avsnittet Hållbara transporter nedan. För Aringsås 
syd kan väganslutning ske via Gemlavägen.  

Inom området Aringsås nord finns registrerade fornlämningar be-
stående av stenbrott/täkter.  

I Aringsås syd finns ett mindre utredningsområde utpekat. Inom 
området finns en registrerad fornlämning bestående av en tidigare 
bytomt. Likaså finns indikationer från översiktlig naturinventering, 
som genomförts i samband med upprättande av grönstrukturpro-
gram för Alvesta tätort, att stora naturvärden finns i delar av om-
rådet i form av bland annat barrsump- respektive lövsumpskog. 
Ytterligare utredningar krävs innan bedömning kan göras om om-
rådet är lämpligt för byggnation.  
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Riktlinjer 

Hänsyn kan behöva tas till registrerade fornlämningar inom området och vid 
behov ska tillstånd enligt kulturmiljölagen för intrång i fornlämning sökas. I sam-
band med detaljplaneläggning bör en ny lämplig sträckning av motionsspåret 
pekas ut om den befintliga sträckningen berörs. I de södra områdena krävs 
hänsyn till värdefull natur i Bruntes hage. Eventuellt behov av ytterligare 
skyddsavstånd till den avslutade Aringsåsdeponin bör undersökas för de närm-
ast belägna områdena, bland annat utifrån föroreningssynpunkt. 

Sjölyckan 
Strandnära boende är eftertraktat och innebär ökat ekonomiskt 
incitament för genomförande. Närheten till befintliga bostäder 
medför behov av anpassning av bebyggelsens utförande och pla-
cering för att säkerställa viss fortsatt sjöutsikt för befintliga bostä-
der. Viss mark behöver fyllas upp och det krävs särskild anpass-
ning av dagvattenfördröjning samt anmälan om vattenverksam-
het.  Det värdefulla naturområdet i allmänhet och ekbeståndet i 
synnerhet medför omsorgsfull avgränsning av lämplig byggbar 
mark. Upphävande av strandskydd hanteras och motiveras vid 
efterföljande planläggning. 

Riktlinjer  

Område lämpligt för flerbostadshus. Bred allmän passage ska avsättas i natur-
mark mot sjön och säkerställa sjöutsikt från bostadsområdet öster om Växjövä-
gen. Hänsyn ska tas till ekbeståndet inom och i närheten av området. 

Bruksvägen 
Alvesta kommun har som ambition att fastigheten på längre sikt 
ska bli ett omvandlingsområde och utvecklas som bostadsom-
råde. Befintlig verksamhet består av ett distributörföretag som inte 
är störande för närliggande bostäder, men ger upphov till en hel 
del tunga transporter i bostadsområdena i östra delen av tätorten.  

Riktlinjer 

Utveckling sker i den omfattning som fastighetsägarna önskar driva den. 

Innan planläggning av området kommer markundersökning bli aktuellt för att 
utreda eventuell föroreningsgrad från tidigare glasbruksverksamhet. I syfte att 
skapa ett mer varierat utbud av bostäder på den östra sidan av tätorten kan 
möjligheten att tillskapa lägenheter inom fastigheten undersökas. 

Rönnedal 
Västra Alvestas centrumnära delar har stor potential som bo-
stadsområde. Närområdets karaktär med blandad bebyggelse 
såväl på höjden som i upplåtelseform ger goda förutsättningar att 
nybyggnation naturligt kan smälta väl in i befintlig. En utveckling 
med nordlig entré till Virdavallens idrottsområde, nytt motions-
spår, stärkt kultur- och fritidsstråk mellan Virdavallen, Virda Bad- 
och Sportcenter och nytt äldrecenter medför myllrande folkliv i 
området. 

Riktlinjer 

Blandad bebyggelse med någon del högre bebyggelse. Tät bebyggelsestruktur 
blandat med öppna passager. Behåll grönt stråk med motionsspår mot sydväst. 
Utveckla rekreativa värden i ekskogen samt avsättande av mark för dagvatten-
fördröjning. 

 

Nya bostäder i västra Rönnedal får direkt närhet till rekreationsområde och passar väl för 
olika byggnadshöjder och upplåtelseformer. 
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Sköldstavägen 
Möjligheter att utveckla tätortens bostadsmiljöer mot nordväst 
finns längs Sköldstavägen. Villabebyggelse, flerfamiljshus eller 
radhus kan vara lämpliga och ge ett naturnära boende med gen 
väg till centrum och till väg 25 (förutsatt ny förbifart). Marken an-
vänds idag för produktionsskog. 

Riktlinjer 

Anpassning bör ske till de naturliga sänkor som avgränsar områdena. Eventuell 
förekomst av förorening från tidigare skjutbaneverksamhet öster om kraftled-
ningen bedöms som osannolik men det bör utredas om massförflyttning har 
skett till de föreslagna områdena. Bullersituationen behöver belysas med hän-
syn till Sköldstavägen. En grön bård och skyddsavstånd mot verksamheter 
längs väg 25 bör hållas. En telekommast norr om det östra området bör beaktas. 
Anpassning av kvartersutformning och avstånd till Påvelsgård bör göras med 
hänsyn till Påvelsgårds karaktäristiska kvartersutformning. 
 

Ekebogatan/Trädgårdsgatan 

Idag utgör området ängsmark i utkanten av Hagaparken. Ovanför 
en kraftig slänt finns befintligt bostadskvarter med villor. Längs 
slänten i öster skulle ett radhus eller flerbostadshus i 1-3 våningar 
kunna smälta in i omgivningen. Souterränghus med LTA-system 
kan vara lämpligt. 

Riktlinjer  

Vid byggnation är det viktigt att iaktta och förhålla sig till markförutsättningarna 
då jorden innehåller silt i delar av området. Närheten till ekbacken som har högt 
naturvärde innebär att hänsynsavstånd behövs österut med hänsyn till dels 
grenverk gentemot byggnader, dels gentemot trädens rotsystem. Angöring och 
tillgänglighetsaspekter kan medföra behov av utfyllnad mot befintlig lokalgata.  

Tingsbacken 
Området är idag parkmark i form av gräsytor som i viss mån an-
vänds för bollspel. Området ligger nära centrum och skola samt 
gränsar till en ekbacke med höga naturvärden och fornlämning. 
Bostadsbebyggelse i flera våningar är lämpligt på platsen. 

Riktlinjer 

Markförutsättningarna kan medföra grundläggning med pålning ifall högre be-
byggelse föreslås. Viktigt att säkerställa passage för allmänheten till naturmar-
ken. Dagvattenledning i området kan vara högt belastat vid stora nederbörds-
mängder och det är viktigt att dimensionera tillräckliga ytor för fördröjningsma-
gasin. Närheten till industriområde kan kräva skyddsavstånd och åtgärder mot 
buller. Föroreningssituationen är utredd och hanteras i detaljplan. Närheten till 
ekbacken som har högt naturvärde innebär att hänsynsavstånd behövs österut 
med hänsyn till dels grenverk gentemot byggnader, dels gentemot trädens rot-
system. 
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Kloster 
Strax söder om Alvesta tätort ligger bebyggelse vid Kloster som 
fått sitt namn från en röstskola som tidigare fanns på platsen. Om-
rådet ligger naturskönt och lantligt, nära Salen och har höga na-
turvärden utmed strandlinjen. Bland annat finns många stora ekar 
som är skyddsvärda. Ett större område finns utpekat i kommu-
nens LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära läge, för möjlig-
het att bygga inom nu strandskyddat område men länsstyrelsen 
godtog inte detta som LIS-område. I denna fördjupade översikts-
plan ligger föreslaget bebyggelseområde på åkermark och till stor 
del utanför strandskyddat område. Befintlig bebyggelse avskär-
mar den nya bebyggelsen från stranden. 

Riktlinjer  

Bostadsbebyggelse bör anpassas till omgivningen och hänsyn ska tas till beva-
randevärd natur. Hänsyn behöver även tas till eventuell utvidgning av av-
loppsreningsverket. Upphävande av strandskydd behöver prövas för delar av 
området. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tätortsnära landsbygdsboende 
Utanför Alvesta tätort finns byar med lantlig karaktär som samti-
digt har närhet till tätortens service. Dessa byar ingår inte geogra-
fiskt i den fördjupade översiktsplanen men deras goda läge och 
utvecklingsmöjligheter som kompletterande livsstilsboende är 
viktiga att utveckla parallellt med tätortens förtätning. Lekaryd, 
Benestad och Sköldsta är de närmast belägna byarna. 

Konsekvenser bebyggelsezon  

+ Områdena har cykelavstånd 
till servicefunktioner vilket 
minskar bilberoendet och där-
med utsläpp av växthusgaser. 

+ Befintlig infrastruktur kan i 
viss mån nyttjas.  

- Parkmark och naturmark tas i 
anspråk för bebyggelse vilket 
minskar arealer för rekreation 
något. 
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Områden mindre lämpliga för nybyggnation/förtätning 

 
Områden som bedöms som mindre lämpliga för förtätning är Folkets park, Lärkgatan, 
Blenda och Bryggaren, Ekbacken, Påvelsgård samt Kiosken vid kyrkorondellen.  

Folkets park/Folkparken 
I en ekbacke i norra delen av tätorten har det tidigare funnits en 
folkpark med bland annat dansbana. Byggnaderna är sedan flera 
decennier rivna. Området har varit föremål för diskussion om ny-
byggnation av bostäder i olika sammanhang. Genomförd naturin-
ventering visar att området har högt naturvärde genom ett stort 
antal gamla ekar och rikligt med död ekved. 

Även med sparsam huggning för att utöka befintlig glänta på top-
pen skulle ytan fortfarande vara liten och byggnationen tillsam-
mans med hårgjorda ytor och vägdragningar innebära ett stort 
ingrepp i miljön. Området bedöms inte vara lämpligt för byggnat-
ion. Området föreslås fortsätta vara natur som med enklare medel 
tillgängliggörs för rekreation. Alternativt kan delar infogas i intillig-

gande skoltomt med restriktioner om användning enbart för skol-
skog. Däremot finns en yta i backens fot som är lämplig för bygg-
nation, se ”Ekebogatan/Trädgårdsgatan”.  

Lärkgatan 

Marken utgörs av skogsmark med lövträd på delvis utfylld mark. 
Området ligger nära centrum och i nära anslutning till Hagapar-
ken.  

Bedömningen är att närheten till Tubatippen gör området mindre 
lämpligt för bostadsbebyggelse då verksamheten periodvis alstrar 
stor andel tung trafik. Bitvis är området även mycket sankt.   

Bild tagen ned mot Hagaparken uppifrån kullen där Folkparken en gång låg. Nya bostäder 
förelås nedanför kullen till vänster om detta fria siktstråk som fungerar som pulkabacke.  

Del av kvarteret Blenda och av kvarteret Bryggaren 
Längs Storgatans och Värendsgatans sträckning, i delar av kvar-
teret Bryggaren och kvarteret Blenda, finns välbevarad bebyg-
gelse från 1800-talet och början av 1900-talet som enligt Bygg-
nadsinventeringen 2005 bör skyddas i plan. En fördjupad kultur-

Lärkgatan 

Folkets  
park 

Blenda &  
Bryggaren 

Kiosk vid 
Kyrko-
rondellen 

Ekbacken 

Påvelsgård 
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miljöutredning för kvarteret gjordes 2016. Allbohus har aviserat att 
en del av byggnaderna är i stort behov av underhåll.  

Exempel på äldre bebyggelse i kvarteret Bryggaren och kvarteret Blenda. 

På del av kvarteret Blenda finns fastigheter som skulle kunna 
förtätas med nya byggnader i en ny struktur om vissa befintliga 
hus rivs. Detta skulle innebära mycket centrumnära bostäder. 
Samtidigt är området känsligt att förtäta om man följer invente-
ringens och kulturmiljöutredningens råd. 

En djupare analys behöver göras av områdets kulturvärden, 
byggnadernas befintliga skick och vad en omdaning eller beva-
rande skulle ge för positiva och negativa konsekvenser. Något 
ställningstagande kan inte göras förrän detta är utrett. 

Om förtätning blir aktuellt bör eventuell föroreningsgrad från tidi-
gare kemtvättsverksamhet utredas. 

Ekbacken 
Området utgörs av en triangelformad parkyta infälld mellan bo-
stadstomter i centrum, mellan Allbogatan och Värendsgatan. Om-
rådet ligger högre än omgivande gator och byggnation skulle in-
nebära stora ingrepp, framförallt för att kunna angöra fastigheten 
från någon av gatorna. För att åstadkomma en byggnad som för-
stärker gaturummet skulle den behöva läggas som souterränghus 
mot Värendsgatan. Det medför att den befintliga vegetationen av 

stora ekar skulle behöva tas ned. Området bedöms inte vara 
lämpligt för byggnation. 

Kiosken vid Kyrkorondellen 
En kioskbyggnad finns på kommunägd mark intill Kyrkorondellen i 
östra delen av Alvesta. Läget är centrumnära med närhet till Sjö-
parken. Platsen har övervägts för bostäder men är på grund av 
bullersituationen inte lämpligt för byggnation. Området utgör istäl-
let ett strategiskt läge i östra Alvesta för en kiosk eller servicebu-
tik. Översvämningsrisk bör beaktas inför eventuell byggnation. 

Påvelsgård 
Bostadsområdet som byggdes mellan 60- och 80-talet har en 
särpräglad gatustruktur. Natur omsluter och innesluts i kvarterens 
öglor och ringar.  

Riktlinjer  

Områdets speciella struktur bör bevaras genom att undvika att bygga nya kvar-
ter inom området samt behålla bårder av grönska som hänsynszon till området. 

  

  

Konsekvenser Påvelsgård 

+ Särpräglad bebyggelse-
struktur bevaras för fram-
tida generationer. 

- Områden som tekniskt går att 
förtäta lämnas från byggnation och 
ny mark behöver istället tas i an-
språk. 
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Hållbara transporter 
 

 

Väg 126 
Alvesta tätort genomkorsas i nord-sydlig riktning av väg 126, All-
bogatan-Blädingevägen, som staten genom Trafikverket är väg-
hållare för. På Allbogatan kör cirka 8100 fordon (årsdygnstrafik) 
varav andelen tung trafik är 9 %. En stor del av trafiken har mål-
punkt utanför centrum. Storleksmässigt jämförbara orter med lik-
nande genomfart genom centrum finns inte i regionen. 

Allbogatan-Blädingevägen genom den inre centrumzonen har 
idag en bredd av cirka 18-23 meter mellan fastighetsgränserna. 
Gatusektionen har gångbanor på vardera sida om gatan samt en 
cykelväg avskild med en grönyta från den breda körbanan. Has-
tighetsgränsen är 30 km/h mellan Allbotorget-Sköldstavägen och 
40 km/h norr respektive söder därom. Passage av kust-till-
kustbanan sker i plankorsning med långa bomfällningstider. Ekvi-

valenta bullernivåer längs med Allbogatan-Blädingevägen är 
höga, dels beroende av kombinationen med närhet till järnväg, 
dels på grund av gatans utformning och hastigheten. 

Alvesta kommun ser potentialen i Alvesta centrum som boendeort 
och som mötesplats. Med tätortens goda kommunikationer kan 
bostäder planeras utifrån perspektivet hållbart resande. 

För att kunna sänka bullernivåer och skapa ett mer stadsmässigt 
centrum bör Allbogatan-Blädingevägen utformning förändras. För 
att kunna åstadkomma bättre centrummiljö bör genomfartstrafiken 
med målpunkter utanför centrum ledas annan väg. I Alvestas 
södra och västra verksamhetsområde finns bland annat cirka 
1000 arbetstillfällen, en kombiterminal, samt Alvesta bangård. 
Dessa målpunkter nås lämpligen via Fabriksgatan istället för nu-
varande sträckning genom Alvesta centrum. Denna trafik behöver 
god framkomlighet och genom centrum finns starka motstående 
intressen. 

Det är nödvändigt att få till en planskild korsning över kust-till-
kustbanan; särskilt om ett triangelspår anläggs vid Blädingevä-
gen. 

Kommunen och Trafikverket genomför en åtgärdsvalstudie för 
Alvesta tätort, som bland annat innefattar olika alternativ för väg 
126. Studien är inte avslutad vid granskning av den fördjupade 
översiktsplanen.  
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Väg 126 går igenom Alvesta tätort. På fotot syns Allbogatan som är en del av väg 126. För 
att kunna sänka bullernivåer och skapa ett mer stadsmässigt centrum bör Allbogatan-
Blädingevägens utformning förändras och en förbifart utanför tätorten tillskapas. 

Förslag 
Alvesta tätort är i behov av en förbifart väg 126 i nord-sydlig rikt-
ning. En sådan förbifart förläggs mest lämpligen väster om tätor-
ten för att uppnå kortast möjliga vägsträcka. 

Förändring bör ske stegvis enligt följande: 

 Omgående omskyltning av väg 126 till Fabriksgatan och 
väg 25 via den nya trafikplatsen Alvesta västra. 

 Bygga förbifart syd mellan Värnamovägen och väg 126 
söder om tätorten. 

 Bygga förbifart nord mellan Värnamovägen och Sköldsta-
vägen, med ny trafikplats väg 25, alternativt till Björnstorp. 

Omskyltning via Fabriksgatan-Värnamovägen 
Kommunen verkar för att väg 126 omgående skyltas via Fabriks-
gatan, Värnamovägen, till väg 25 via den ombyggda trafikplats 
som Trafikverket planerar vid Orrakullen (trafikplats Alvesta 
västra). Både omskyltning och nya förbifarter kan också ges en 
smidigare och säkrare trafikföring om utformning och väghierarki i 
korsningen Värnamovägen-Fabriksgatan ses över. 

Förbifart syd 
Det som är aktuellt att bygga är i första hand en förbifart syd. Den 
planskilda järnvägspassage som tillskapas behöver anläggas så 
nära tätorten som möjligt, för att kunna säkerställa framkomlig-
heten över kust-till-kustbanan inom tätorten. Sträckningen för en 
förbifart syd är främst en statlig angelägenhet att få till stånd och 
planering hanteras inom länstransportplanen och i en vägplan. 
Markanspråket för en förbifart syd är idag för osäkert för att redo-
visas i översiktsplanen och slutar därför vid den fördjupade över-
siktsplanens avgränsning vid kust-till-kustbanan. 

Förbifart nord 
En nordlig förbifart byggs lämpligen etappvis samtidigt som verk-
samhetsområde Orrakullen byggs ut söder om väg 25. Gatan ska 
utformas för högre hastigheter (>60 km/h) och få minimalt antal 
påfarter. En förbifart nord kan ledas antingen via en ny trafikplats 
vid Sköldstavägens viadukt över väg 25, med enbart på- respek-
tive avfart österut för att minimera påverkan på väg 25, alternativt 
via Björnstorp. Ny gatusträckning ska anläggas så att bullerstör-
ning minimeras. Markanspråket inkluderar utrymme för bullervall 
mot bostadsområde. Påvelsgård har i dagsläget bullervärden på 
40-45 dB ekvivalent nivå och kan med en förbifart inklusive bul-
lervallar få en höjning till bullernivåer vid bostäder som fortfarande 
är under fastlagda riktvärden. Risken för påverkan vid en olycka 
med farligt gods bedöms vara liten, eftersom avståndet till bostä-
der är över 150 meter jämfört med riktlinjer (enligt RIKTSAM) om 
minst 70 meter. 

Om förbifart nord får sträckningen till Björnstorp kommer den att 
gå över ett sankt område söder om Västermaden som enligt in-
ventering har högt naturvärde. Rekreationsstråket från Hagapar-
ken upp till Västermaden bör möjliggöras genom en trafiksäker 
passage av förbifarten. Även de hydrologiska sambanden mellan 
områdena bör beaktas. 

En förbifart nord kan öppna för nya trafikföringar och därmed ge 
påverkan på enskilda gator i Påvelsgård. Det är viktigt att säker-
ställa att bostadsgator fortsatt uppfattas som trygga och säkra. 
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Riktlinjer 

Kommunen ska verka för en omledning av väg 126 utanför Alvesta centrum, 
med en tätortsnära planskildhet över kust-till-kustbanan västerut. Skydd mot 
buller ska minimera störningar från en förbifart och passager ska minska den 
avskärande effekten. Kommunen har inte full rådighet över frågan, men kan visa 
på möjligheter samt ta hänsyn till anspråk så att olika alternativ är möjliga. 

Konsekvenser förbifart väg 126 
+ Mer stadsmässig cent-
rummiljö. 

+ Förbättrad luftkvalitet i 
tätorten. 

+ Minskat buller i tätortens 
högt bullerutsatta delar. 

+ Ökad framkomlighet för 
genomfartstrafik. 

+ Sammanläggning med 
verksamhetsområde ger 
samordningsvinst. 

 

- Kostnad nyanläggning. 

- Kostnad förändring av cent-
rummiljö. 

- Kostnad för åtgärder att säker-
ställa genomfartsförbud. 

- Naturmark exploateras för 
gata. 

- Förändrad landskapsbild och 
utemiljö för näraliggande befint-
lig bebyggelse. 

 

Kust-till-kustbanan 
Genom Alvesta är kust-till-kustbanan ett trångt enkelspår med 
fem plankorsningar med bomfällningar. Signalsystem är ålder-
domliga och bomfällningar har identifierats som ett bekymmer för 
tätorten. Järnvägsspåret passerar även i direkt anslutning till 
Prästängsskolan (skola F-6). 

Den långa kurvan genom östra Alvesta medför lägre hastighet för 
tågen. Därmed blir restiden längre samtidigt som många bostäder 
berörs av buller och vibrationer. 

Stambanans två spår korsas av kust-till-kustbanan på Alvesta 
bangård. Dessa passager utgör en utmaning dels tekniskt med 

växlar etcetera och dels kapacitetsmässigt. En passage av stam-
banan medför bland annat en inblandning i stambanans tids-
schema och vice versa. 

I Alvesta tätort är det svårt att få till en planskildhet mellan 
järnvägarna. Kust-till-kustbanan svänger österut direkt efter 
stationen och stiger sedan i höjd från +145 m.ö.h. vid stationen till 
+150 m.ö.h. vid passage av Länsmansbacken. Geotekniska och 
hydrologiska förutsättningar invid Lekarydsån-Salen samt 
passage vid Aringsås kyrka med närmiljö medför utmaningar.  

Bostäder utsatta för buller och annan påverkan från järnvägen bör 
minska. Samtidigt är bostadsbyggande ett högt prioriterat allmänt 
intresse. Närheten till spårbunden trafik är positivt för att uppnå en 
hållbar utveckling. 

Framkomlighet och turtäthet är avgörande för att järnvägen ska 
vara ett attraktivt alternativ till andra transporter. Tillgängligheten 
till och från en framtida höghastighetsbana eller vidareutveckling 
av södra stambanan med ett tredje spår, kommer medföra ökat 
resande på kust-till-kustbanan. Trafikverket har bland annat dels i 
förstudie (TRV2010/28342) och dels i åtgärdsvalstudie (TRV 
2015/96631) börjat undersöka förutsättningarna på en mycket 
översiktlig nivå. Alvesta kommun har tillsammans med andra ak-
törer utrett förutsättningarna för kapacitetshöjande åtgärder mel-
lan Alvesta-Växjö. I rapporten (Pågatåg nordost, PM 2016:53) 
lyfts utbyggnad av partiella dubbelspår i etapper som en möjlig 
lösning för att höja kapaciteten på sträckan. Mellan Alvesta östra 
och Räppe är utbyggnadsmöjligheterna goda. Kommunen har ej 
rådighet över frågan, men kan visa på möjligheter samt ta hänsyn 
så att olika alternativ är möjliga. 

Ett alternativ som diskuterats tidigare är att utveckla Kust-till-
kustbanan med ny järnvägssträckning över Salen söder om tätor-
ten. Kommunen anser detta vara olämpligt, dels eftersom Salen 
lyfts som värdefull för tätorten och dels att det inte förbättrar situ-
ationen i östra Alvesta, eftersom befintligt spår fortsatt behöver gå 
genom tätorten för att inte behöva vända tåg på Alvesta bangård. 
Därmed försvåras även utveckling på Alvesta bangård.  
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Riktlinjer 

Kommunen ska verka för ett dubbelspår mellan Alvesta-Växjö. 

Konsekvenser befintlig sträckning 
+ Ingen ny naturmark behö-
ver tas i anspråk. 

+ Inte lika höga kostnader 
som ny sträckning 

+Ökad kapacitet på järnvägs-
sträckan 

 

- Kapacitetsproblem på befint-
lig sträcka. 

- Fortsatt problem med buller i 
östra Alvesta. 

- Fortsatt problem med långa 
tåg på Alvesta bangård. 

- Inlåsning i en gammal 
sträckning för en lång tid 
framöver. 

- Ökade bomfälltider vid plan-
korsning med väg 

 

Ny sträckning 
Trafikverket har i förstudie ”Alvesta-Växjö-Kalmar ökad kapacitet” 
(TRV2010/28342, 2010) pekat ut ett utredningsområde för ut-
byggnad av kust-till-kustbanan. Sedan förstudien har inga nya 
utredningar presenterats. Kommunen tar höjd för en ny sträckning 
norrut från Alvesta bangård i strategibilden, även om ett markan-
språk inte illustreras i översiktsplanen.  

 

 
På Alvestas bangård samsas persontrafik och godstrafik. 

Triangelspår, stambanan och kust-till-kustbanan 
För att öka framkomligheten för godstransporter mellan stamba-
nan söderut och kust-till-kustbanan västerut har ett triangelspår 
länge varit föremål för diskussion. Ett triangelspår möjliggör för 
tåg att slippa köra in och vända på Alvesta bangård. Ett triangel-
spår skulle därmed frigöra kapacitet på Alvesta bangård och 
minska påverkan på övrig trafik när långa tåg ska vändas. Kapa-
citet på Alvesta bangård kan behöva frigöras för att möjliggöra fler 
perronger och därmed ökad persontrafik. 

Ett kort (inre) triangelspår är betydligt billigare att anlägga än ett 
yttre triangelspår utanför tätorten. Dessutom tas mindre mark i 
anspråk samtidigt som industrispår till Ilabäcksområdet kan anslu-
tas. Nackdel med kort spår är bland annat kraftigt ökat slitage i 
den skarpa kurvradien. Det krävs nytt väntespår för tåg innan 
klartecken ges att köra in på respektive järnväg. Utrymme för nytt 
spår finns både söderut och västerut från korsningen med Blä-
dingevägen. Ett triangelspår medför ökad trafik i plankorsning för 
Blädingevägen. En planskild korsning över eller under järnvägen 
är dock tekniskt svårt att anlägga i befintligt läge. Därför är en 
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planskildhet tillsammans med en tätortsnära förbifart väg 126 be-
tydelsefull för ökad trafiksäkerheten och framkomlighet. 

Ett triangelspår i Alvesta kan medföra påverkan i andra delar av 
järnvägssystemet, bland annat på kapaciteten i Älmhult och Vär-
namo. Utredning om ett triangelspår leds av Trafikverket. 

Riktlinjer 

Kommunen ska verka för att ett triangelspår anläggs. 

 

Cykelvägar 
Ett gent och sammanhängande cykelvägnät är viktigt för att 
främja cykelpendling, turism och friluftsliv, i syfte att öka mängden 
cykeltrafikanter. Det gäller såväl resor inom tätorten som mellan 
tätorter. I antagen trafikstrategi (KF 2015-03-24) framhålls att cy-
kelmöjligheter ska vara goda mot omlandet. Flera av dessa vägar 
ägs av staten. Aktuella sträckor är Växjövägen mot Gemla, Vär-
namovägen mot Hjortsberga via verksamhetsområdet Orrakullen 
samt en saknad länk längs med väg 126 till vägen mot Benestad. 
En kommunal åtgärdsplan för cykel är under framtagande, där 
cykelstråk och standarder definieras samt åtgärder prioriteras. 

Förslag 
Förslaget innebär att ett nät av 
huvudcykelstråk, lokalcykelstråk 
och övrigt cykelstråk pekas ut i 
enlighet med förslag i åtgärds-
plan för cykel. Cykelstråk redovi-
sas på karta nedan. Inom stråken 
har cykel hög prioritet i framkom-
lighet, trafiksäkerhet och gen 
sträckning. Till stråken hör även 
enskilda cykelvägar med viktiga 
funktioner för att exempelvis 
binda samman områden och 
gator och dessa cykelvägar finns 
kvar, men redovisas inte i detta 
planförslag. 

Cykelvägar till och genom cent-
rum, se kapitel Centrum. 

Konsekvenser triangelspår 
+ Möjliggör nya perronger för 
ökad kapacitet på Alvesta 
station. 

+ Underlättar godstranspor-
ter på järnväg i rörelsen sö-
derut och västerut. 

 

- Kostnad anläggande. 

- Kräver väntespår västerut  
alternativt söderut. Medför in-
vesteringskostnad samt mar-
kanspråk på bebyggda fastig-
heter. 

- Följdpåverkan längre bort i 
järnvägsnätet. 

- Medför ökad trafik i plankors-
ning (väg 126) 

 

Komplettering behövs för att få till ett 
sammanhängande huvudvägnät av 
cykelvägar. 
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Utkast till utpekade huvudcykelstråk, lokalcykelstråk och övriga cykelstråk i arbetet med 
kommunal åtgärdsplan för cykel. 

Alvesta kommun har för avsikt att knyta ihop cykelvägnätet med 
Växjö kommun. Det sker genom utbyggnad mellan Alvesta och 
Gemla, längs med Växjövägen. I samråd på tjänstemannanivå 
med Växjö kommun har vägdragning över Gemla visats vara 
närmaste alternativet och med minsta sträcka nyanläggning.  

Riktlinjer 

Kommunen ska sammanlänka huvudstråken i tätortens cykelvägnät. Cykelvägar 
ska ha gen sträckning och ges god tillgänglighet från bostadsområden. 

Kommunen ska i samråd med Växjö kommun verka för att cykelväg längs med 
Växjövägen mot Gemla byggs ut. 

 

  

Konsekvenser cykelvägar  
+ Dragning längs med Växjövägen mot 
Gemla ger kort väg till Växjö. 

+ Främja miljövänligt resande. 
 

-Kostsamt anläggande 
av cykelväg mot Växjö 
utan att veta framtida 
behov och nyttjande-
grad. 
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De två utpekade alternativa sträckorna för en 
ny viadukt tillsammans med modell som visar 
höjdförhållandena. 

Ny viadukt av stambanan och Lekarydsån 
Idag finns två planskilda förbindelser mellan östra och västra Al-
vesta, varav en går att använda för motorfordon.  

Järnvägen och Lekarydsåns 
barriäreffekt kan minskas 
om det byggs ytterligare en 
förbindelse mellan östra och 
västra sidan av tätorten. 
Ytterligare en förbindelse 
hade lett till att trafiken spri-
dits ut och tillgängligheten 
hade blivit bättre till delar av 
tätorten. En passage för 
motorfordon hade säkrat 
framkomligheten för rädd-
ningstjänsten. En viadukt 
enbart för gång- och cykel 
kan upplevas otrygg, ef-
tersom sträckan är lång och 
går genom obebyggda om-
råden. En ny viadukt är 
mycket kostsam. 

Sträckning för en ny via-
dukt bedöms mest lämplig i 
förlängningen på Tallvä-
gen. Alternativ sträckning 
är parallellt med väg 25. Däremellan är tekniska möjligheterna att 
ta ut höjdskillnaden mellan Lekarydsvägen och järnvägen mycket 
begränsad. 

Hänsyn behöver tas till naturvärden. 

Riktlinjer 

Verka för en kompletterande förbindelse mellan östra och västra sidan av tätor-
ten, belägen norr om viadukten. I första hand bör en gång- och cykelpassage 
skapas, men möjligheterna att skapa en vägpassage bör likaså undersökas. 

Konsekvenser ny viadukt 
 

+ Bättre tillgänglighet från östra 
sidan av tätorten till Norra in-
dustriområdet. 

+ Räddningstjänsten ges bättre 
framkomlighet. 

+ Minskad barriäreffekt, genom 
kompletterande passage av 
järnvägen och Lekarydsån. 

- Ingen tidsvinst för boende på 
östra sidan om målpunkten är 
centrum, varför frågan är om 
åtgärden är kostnadseffektiv. 

- Passage av järnväg och 
Lekarydsån medför lång via-
dukt och därmed risk för att 
upplevas otrygg. 

Österled 
Vid utbyggnad av bostäder i östra Alvesta behöver gatunätet 
kompletteras för att hantera de nya trafikströmmar som tillskapas. 
Denna trafik kan till viss del ledas in mot Lunnagårdsvägen, men 
en kompletterande sträckning mellan Lunnagårdsvägen och 
Fornvägen bidrar till att fördela trafiken och tillgängliggöra nya 
bostadskvarter. Denna nya gata utgör delsträcka i en framtida 
potentiell Österled. Gestaltningen av den nya vägen ska efterlikna 
Fornvägens slingriga dragning och bedöms mest lämpligen kom-
pletteras med parallell gång- och cykelstig. 

Fortsättning av eventuell Österled söderut är beroende av tätorts-
utveckling som ska tillgängliggöras med huvudgata. Eventuell 
fullskalig Österled ända ner till Växjövägen (väg 707 mot Gemla) 
är beroende av en ny viadukt över kust-till-kustbanan som är en 
mycket dyr åtgärd. Därför föreslås ingen fullskalig Österled under 
planperioden. 

Riktlinjer 

Delsträckor av en presumtiv Österled byggs ut i en förlängning av Fornvägen 
mot Lunnagårdsvägen och eventuellt söderut. Syftet är att tillgängliggöra nya 
bostadskvarter. 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 39 

Kollektivtrafik 
Alvesta är en ort känd för goda kommunikationer, främst som 
järnvägsknut. Resande med buss sker främst via hållplatser längs 
med de genomkorsande gatorna Allbogatan-Blädingevägen, Vär-
namovägen-Växjövägen samt Lekarydsvägen. Tillgängligheten till 
busshållplatser är generellt sett goda. 

Mellan östra och västra delen av tätorten är det svårt att ta sig 
med kollektivtrafik. För resande utan bil är därför cykel det enda 
rimliga alternativet. Länstrafiken Kronoberg har uppstart av pro-
jekt med anropsstyrd kollektivtrafik. Kommunen har inspirerats av 
Älmhults kommuns satsning med lokal kollektivtrafik (kallad Snål-
skjutsen). I Alvesta skulle en lokal slinga kunna löpa mellan 
Högåsen i öster och Västra Rönnedal i väster via centrum. En 
lokal kollektivtrafik medför inga markanspråk i översiktsplanen. 
 

Riktlinjer 

Utveckla kollektivt resande. 

Ökad tillgänglighet till östra och västra Alvesta samt äldrecenter Högåsen och 
tilltänkta äldreboendet i Rönnedal. 

Konsekvenser kollektivtrafik  

+ Ökad närhet mellan och till-
gänglighet för östra och västra 
Alvesta. 

+ Minskad biltrafik. 

+ Ökad trygghet i re-
sande/tillgänglighet för äldre 
medborgare. Möjlighet att bo 
kvar hemma längre tid. 

- Kostnad för kommunen. 

Resecentrum 
Alvesta är en regionalt viktig knutpunkt för kommunikationer i 
södra Sverige. Alvesta station är en station med internationellt, 
nationellt, regionalt och lokalt resandeutbyte. En ny gångbro med 
anslutningar till perrongerna vid järnvägen invigdes 2012 och i 
samband med detta anlades även en reseparkering öster om 
spårområdet. Regionbussar ansluter på västra sidan av stations-
området. Reseparkeringen är ofta fullbelagd, delvis av resenärer 
som byter till tåg, delvis av besökare eller personer som arbetar i 
Alvesta. Under 2016 har betalparkering införts för del av resepar-
keringen. 

Konsekvenser av österled nord (Lunnagårdsvägen-Fornvägen) 

+ Nya naturnära bostadsområ-
den kan tillskapas öster om 
tätorten. 

+ Trafik inom tätorten mot väg 
25 kan fördelas på gata med 
mer lämplig utformning. 

+ Ekonomiska konsekvenserna 
blir inte lika betydande som en 
fullskalig Österled, då ny pas-
sage av järnvägsområdet för 
Kust- till-kustbanan inte krävs.  

 

- Tung trafik leds även i fort-
sättningen inom Alvesta tätort. 

- Utan Österled syd (en fullska-
lig österled) kan en ny busslinje 
i östra delen av tätorten, med 
busstopp utmed bland annat 
Fornvägen, kräva att bussar 
leds genom bostadskvarter. 
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Förslag  
Norr om befintlig reseparkering finns planlagd mark för bostäder 
och handel. Ytan utgörs idag av enklare gräsytor som jämnades 
till i samband med att gammal bebyggelse revs. Rådande regler 
kring buller och risker kring järnväg för bostadsbebyggelse och 
persontäta verksamheter samt behovet av reseparkering föranle-
der en omdaning av området. Området föreslås användas för 
parkeringsändamål. 

 
En gräsyta norr om befintlig parkering vid resecentrum skulle kunna inrymma  
fler reseparkeringar. 

Det finns även möjlighet att bygga parkeringshus om behovet och 
ekonomiska förutsättningar finns. 

Riktlinjer 

Området bör gestaltas väl med hänsyn till intilliggande bostadskvarter. 

  

Konsekvenser resecentrum  

+ Närhet till befintliga bostäder 
innebär tryggare miljö för per-
soner som vistas på platsen 
samt minskad risk för skadegö-
relse. 

+ Avgiftsbeläggning, tidstyrning 
och övervakningsfrekvens styr 
olika parkeringsbehov för mer 
effektiv användning av parke-
ringsplatserna. 

+ Byte mellan olika trans-
portslag underlättas. 

- Ett centrumnära läge tas i 
anspråk som till mindre del 
skulle kunna bebyggas för 
andra verksamheter, dock ej 
för bostäder och persontäta 
verksamheter. 
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Handel och verksamheter 
I anslutning till Alvesta tätort finns flera större områden som be-
döms vara väl lämpliga för nya verksamhetsområden. Områdena 
ligger strategiskt med närhet till riksväg 25 och ny föreslagen för-
bifart för väg 126. Områdenas lägen skapar god tillgänglighet och 
goda marknadsföringsmöjligheter. Med grund i att de nya områ-
dena kommer att vara en del av entrén till Alvesta bör stor vikt 
läggas vid att bebyggelse utformas på ett tilltalande sätt och om-
rådet överlag får ett städat uttryck. Nya verksamheter med behov 
av farliga transporter bör lokaliseras i anslutning till anvisade far-
ligt godsleder och på lämpligt avstånd ur skyddssynpunkt från 
bostäder.  

 
Ny utpekad verksamhetsmark inom tätorten består av verksamhetsområde utmed riksväg 
25, verksamhetsområde norr om Spåningslanda, verksamheter utmed Norra infarten och 
verksamheter söder om Värnamovägen. Nya handelsområden finns utmed Värnamovä-
gen. Befintliga områden är Norra industriområdet, Västra industriområdet, Björnstorp och 
Orrakullen.  

Verksamhetsområde utmed riksväg 25 
Utmed riksväg 25, mellan verksamhetsområdena Orrakullen och 
Björnstorp finns ett större område utpekat för nytt verksamhets-
område i översiktsplanen från 2008. Förvaltningen för samhälls-
planering har fått uppdrag att upprätta en detaljplan för området.  

Området har stora möjligheter för utveckling av verksamhetsmark 
med närhet till kommunikationer för riksväg 25 och utmärkta ex-
ponerings- och skyltningslägen. De störningar som riksvägen för 
med sig samt närheten till befintliga industriområden gör området 
mindre lämpligt för bostadsbyggnation. 

Strax väster om verksamhetsområdet Björnstorp finns ett större 
översvämningsområde som inte är lämpligt att exploatera med 
verksamhetsmark. I övrigt har mindre områden med vissa natur-
värden, men inte större värden, kunnat konstateras inom områ-
dena. 

Riktlinjer 

Området bör utformas med utgångspunkt att skapa en tilltalande entré till Al-
vesta tätort. I samband med utformningen av området ska närliggande bostäder 
i Påvelsgård samt nya bostadsområden vid Sköldstavägen särskilt beaktas, med 
hänsyn till eventuella störningar så som lukt och buller.  

Verksamhetsområde norr om Spåningslanda 
Mellan riksväg 25 och det nya utpekade bostadsområdet Spå-
ningslanda finns ett verksamhetsområde utpekat i gällande över-
siktsplan för Alvesta kommun. Förvaltningen för samhällsplane-
ring har fått uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 

Det nu utpekade området har avgränsats i storlek i förmån för 
vidare utbyggnad av bostadsbebyggelse i norra Spåningslanda. 
Anslutning till området kan med fördel ske via Fornrondellen. 

Området ligger strax väster om utpekat riksintresseområde för 
kulturmiljövård, enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Därmed kommer 
anpassning av byggnadernas skala och utformning erfordras så 
den passar in med omgivningen och riksintresset inte tar påtaglig 

Orrakullen 

Verksamheter 
norr om Spå-
ningslanda 

Norra 
Industri- 
området 

Björnstorp 

Verksam-
heter 
utmed  
Norra  
infarten 

Verksamheter 
söder om  
Värnamovägen 
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skada. Områdets visuella påverkan på riksintresset, både på om-
råden belägna norr och söder om verksamhetsområdet, ska bely-
sas tidigt i planeringen.   

Riktlinjer 

Området bör innefatta verksamheter som inte är störande med hänsyn till fram-
tida närliggande bostadsområden i Spåningslanda. Bebyggelsen ska anpassas 
vad gäller skala och utformning så riksintresset för kulturmiljövård inte tar påtag-
lig skada. Lämpligen bör en samordnad lösning för VA-försörjning göras för 
verksamhetsområdet och bostadsområdet i Spåningslanda. Hänsyn kan behöva 
tas till Alveståsen avseende risken för föroreningsspridning. 

Verksamheter söder om Värnamovägen 
Söder om Värnamovägen och nordväst om Västra industriområ-
det finns ett område som är planlagt för verksamheter men som 
idag inte är genomfört. I anslutning till området kan det finnas 
möjlighet att tillskapa ett industrispår med koppling till kust-till-
kustbanan. Industrispåret är en del av verksamhetsområdet och 
kopplat till den verksamhet som kan komma till stånd i området. 
Verksamhetsområdet bör värnas för en verksamhet med behov 
av järnvägsanslutning. 

Riktlinjer 

Sträckningen av en eventuell förbifart för väg 126 söder om Värnamovägen ska 
beaktas i samband med planläggningen av området. Lokalisering av och ut-
formning runt ett potentiellt industrispår ska beakta påverkan på närliggande 
bostadsområden och gårdar. 

Handels- och bostadsområde utmed Värnamovägen  
På den södra sidan av Värnamovägen finns område som kan 
vara lämpligt för bostäder, handel eller andra ej störande verk-
samheter.  

Riktlinjer 

Trafikbuller från Värnamovägen ska beaktas i samband med planering av områ-
dena. Vid eventuell förändring från verksamheter till bostäder bör eventuell för-
oreningsgrad från pågående och avslutade verksamheter (verkstadsindustri, 
bilverkstad, drivmedelshantering samt sanering efter drivmedelshantering) un-
dersökas. 

Verksamheter utmed Norra infarten 
Väster om Norra infarten (väg 126/Allbogatan) finns ett markom-
råde utpekade för verksamheter. Området är idag inte exploate-
rat. Området har stor potential för utveckling av verksamheter 
som strävar efter goda skyltningslägen. Verksamheter som eta-
bleras i området bör inte vara störande för omgivningen då det 
väster om området finns tallskog med höga naturvärden som är 
ett potentiellt rekreationsstråk. 

Riktlinjer 

Då området är en del av entrén till Alvesta tätort bör det utformas så ett gott 
intryck skapas från väg 126. Utredning om lämplig lokalisering av en tillfart till 
området bör göras i framtida planskede. Särskild hänsyn ska tas till översväm-
ningsrisk inom området. 

Befintliga verksamhetsområden 

Norra industriområdet 
Den södra delen av verksamhetsområdet är centralt beläget i 
tätorten och ligger med närhet till några av de större kollektivtra-
fikstråken i tätorten. Med hänsyn till det centrala läget och verk-
samheters närhet till befintliga bostäder bör strävan i det längre 
perspektivet vara att störande verksamheter belägna i södra de-
len av Norra industriområdet ska flyttas till verksamhetsområden 
där påverkan på bostäder inte är lika stor.  
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Riktlinjer 

Undersöka möjligheterna att på längre sikt omvandla de södra delarna av verk-
samhetsområdet med bostäder, handel och andra verksamheter som inte är 
störande för omgivningen. I samband med eventuella framtida förändringar i 
området ska hänsyn tas till befintligt invallningsföretag.  

Vid eventuell förändring från verksamheter till bostäder bör eventuell förore-
ningsgrad från pågående och avslutade verksamheter (bilvårdsanlägg-
ning/bilverkstad/åkerier) undersökas. 

Västra industriområdet 
Området bör utvecklas som industriområde och förtätas i de delar 
där det är möjligt.  

Björnstorp  
All mark inom verksamhetsområdet Björnstorp är såld. Möjligheter 
finns att utveckla verksamheterna inom befintliga detaljplaner. 

Orrakullen  
Området bör utvecklas som verksamhetsområde i första hand 
inom ej exploaterad kvartersmark. Området bör därefter utvecklas 
åt öster och till viss del åt söder, se rubriken Verksamhetsområde 
utmed riksväg 25 ovan. Det nya verksamhetsområdet och Orra-
kullen bör kopplas ihop med en intern väganslutning.  

Kombiterminal och omlastningscentral 
Utmed bangårdsområdet finns kombiterminal och omlastnings-
central. Möjligheter finns att utveckla verksamheterna inom befint-
liga detaljplaner. 

 

Handel och service 

Alvesta tätorts dagligvaruhandel finns inom den inre och yttre 
centrumzonen. Utanför centrumzonen finns inga närbutiker.  

Utmed Lekarydsvägen kan en drivmedelsstation lämpligen anläg-
gas.  

Inom befintliga bostadsområden kan enklare service, exempelvis i 
mindre omfattning och endast svagt trafikalstrande, tillåtas. 

I en inre centrumzon finns bland annat små butiker, banker, ho-
tell, mataffärer, caféer och restauranger. 

Riktlinjer  

Alvesta tätorts handel bör koncentreras till centrum med undantag av när- och 
servicebutiker som bör finnas spridda för ökad tillgänglighet för boende. 

Tidigare utpekat utvecklingsområde 
Norr om väg 25 finns ett utpekat utvecklingsområde för verksam-
heter enligt gällande kommuntäckande översiktsplan från 2008. 
Området ligger utanför denna fördjupade översiktsplans avgräns-
ning och markanspråket förändras därmed inte med denna plan. 

Konsekvenser handel och verksamheter 
+/- Den visuella miljön och 
landskapsbilden kan komma 
att förändras utmed riksväg 25 
då dagens barrskog ersätts 
med verksamhetsområdet.  

+Ambitionen att flytta störande 
verksamheter till områden där 
boende inte riskeras störas i 
lika hög grad bedöms leda till 
att färre invånare lever i en 
störande miljö och därmed 
kommer boende- och livsmiljön 
överlag att bli bättre i dessa 
områden. 

-Större sammanhängande na-
turområde bestående av barr-
skog och odlingsmark tas i 
anspråk samband med exploa-
tering av verksamhetsområden 
utmed riksväg 25.  
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Centrumutveckling 
Alvesta centrum har en småstadskaraktär med en blandning av 
bland annat små butiker, banker, hotell, mataffärer, caféer och 
restauranger. Därtill finns järnvägsstationen och busstation samt 
bibliotek och biograf. De olika verksamheterna är främst samlade 
kring Centralgatan, Storgatans mitt, kring Järnvägsparken, Torg-
gatan och Allbogatan. Det är också här flertalet publika verksam-
heter är samlade. 

 
Bilden visar graden av publik verksamhet längs fasaderna i centrum. 

Vad som utgör gränsen för vad som är centrum är upp till betrak-
taren. Vissa menar koncentration av affärer, bebyggelse med viss 
funktion, ett område mitt i tätorten eller något annat. I detta kapitel 
behandlas ett område bestående av fyra platser som hänger ihop 
med stråk som bildar en rektangel. Dessa platser och stråk har en 
centrumkaraktär och centrumfunktion som föreslås förstärkas.   

Centrumrektangeln består av Värendsplatsen, Centralplan, Järn-
vägsparken och Allbotorget. Dessa sammanbinds av Centralga-
tan, Storgatan, Torggatan och Allbogatan.  

 
Centrumrektangeln  

Övergripande utmaningar 

Innehåll i centrum 
I takt med att regional koncentrering av butiker pågår och in-
ternethandeln ökar, har mindre orter fått det svårare att hålla kvar 
ett tätt butiksnät. Möjliga framtida trender att fånga upp för att 
främja en positiv utveckling kan vara att i småstaden satsa på en 
kombination av vardagstjänster med både handel och kommersi-
ell och offentlig service. Att centrumkärnans utveckling går emot 
aktiviteter som att fika eller äta på restaurang är också en trend 
som syns i städer idag. Mötesplatser och positiva upplevelser i 
centrum förutspås också vara viktiga för småstadens centrum. 
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Därtill kommer ett utökat bostadsbestånd i och nära centrum öka 
underlaget och sannolikheten för en positiv utveckling.  

Handlarna i Alvesta har efterfrågat miljöer för evenemang och 
platser för barnfamiljer som kan locka folk till handeln i centrum.  
De ser också närhet mellan bilparkering och butikerna som ett 
konkurrensmedel gentemot större handelsplatser.  

Trafikstruktur och folkliv 
Problem som har identifierats i centrum är otydligheten för gång-
trafik och cykeltrafik att röra sig i centrum. Det berör såväl trafik-
säkerhetsfrågor och tillgänglighet som gestaltning. Det saknas 
också cykelvägar till centrum. Gångtrafik och cykeltrafik har lyfts 
som viktiga frågor i centrumarbetet för att kunna planera för håll-
bara transporter men också för att skapa en plats där människor 
kan mötas kravlöst i det offentliga rummet. Folklivet är en viktig 
del av ett levande centrum. Offentliga platser som har god ge-
staltning, är trygga och som medger aktiviteter medför att folk 
vistas där. Folk drar folk, och mötesplatser tillsammans med han-
del och service bildar en samverkande enhet. Att underlätta för 
gångtrafiken är en ledstjärna för att skapa att levande centrum. 
Genom att koppla ihop gångstråket i centrumrektangeln och ut-
forma de fyra platserna skapas bättre trafiksäkerhet och förutsätt-
ningar för mer folkliv i centrum.  

Rekreation 
Utöver gaturummets mötesplatser är det viktigt med ytor för eve-
nemang men även för rekreation. En plats att ta det lugnt på eller 
där man kan samla på andra intryck än det gaturummet erbjuder. 

Parkeringar 
Alvesta har gott om parkeringsplatser. Däremot används olika 
platser olika mycket. På vissa centrala parkeringsplatser är an-
vändningsgraden mycket hög vilket kan ge intryck av att det sak-
nas parkeringar. På andra relativt centrala parkeringar är det färre 
som parkerar. En omstyrning av olika typer av parkering avse-
ende hur länge man får stå på platsen, avgiftsreglering och över-

vakning av att reglerna följs, kan ge ett bättre flöde och att parke-
ringarna nyttjas mer effektivt. Uppdrag finns om att utarbeta en 
parkeringspolicy.  

Kommunens trafikstrategi, 2015, lyfter både nyttan och problem 
med parkeringsplatser. Parkeringsplatser är viktiga för att tillgäng-
liggöra olika samhällsfunktioner och målpunkter. Samtidigt finns 
problematiken med att parkeringsplatser tar stora ytor i anspråk 
och kan medföra att folk väljer bilen framför mer hållbara färdsätt.  

Övergripande förslag 
Denna fördjupade översiktsplan ger en övergripande målbild för 
centrum inom centrumrektangeln genom mål och riktlinjer. På 
nästkommande sida presenteras det övergripande förslaget för 
centrum i en karta med korta beskrivningar för varje plats och 
stråk. 

Målet är att utveckla ett levande centrum som är en mötesplats 
för Alvestabor och besökare. Centrum ska vara levande i form av 
människor som möts, handel, evenemang, serveringar och ser-
vice. Ett folkmyller i småstadsskala. 

Målet är även att stärka identiteten på platsen och stärka gemyt-
ligheten, en plats som lockar till sig folk och är värd att tala gott 
om. Detta stärker Alvestas varumärke. Målet är även att främja 
hållbara transporter och att förbättra trafiksäkerheten i centrum. 
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Parkering och plats för 

större kulturevenemang. 
Knyter samman platser 
med kulturverksamhet.  

Huvudgata med ökad 
stadsmässighet 

Utvecklas vidare som Alve-
stas centrala prydnadspark, 
kombinerat med plats för lek 

och mindre aktiviteter och 
evenemang. Integreras 

bättre med omgivande mål-
punkter. 

Handels- och upplevelse-
gata med folk i rörelse och 

spontana mötesplatser. 
Uppmuntra till att strosa och 

att ta cykeln till butiken. En mer trivssam och tyd-
ligt avgränsad plats. Tydli-
gare trafikrörelser tillsam-
mans med plats för vän-

tande resenärer.  

Stärka den visuella kopp-
lingen mellan stationen 
och korsningen med All-

bogatan. Öka tydlighet och 
säkerhet för cykel-, gång- 

och busstrafik. 

Göra upplevelsen som gå-
ende trevligare och säkrare.  

Trygg och upplevelserik 
bytespunkt mellan trafikslag. 

Kollektivtrafikens entré till 
centrum.  

Görs till biltrafikens huvud-
gata till stationen och cent-
rumparkeringar i slinga med 

Centralgatan.  

Stärka sambandet mellan 
resecentrum och Stor-

gatan visuellt och skapa  
naturligt stråk för  

fotgängare.  

Göra cykeltrafiken till och 
genom centrum säkrare. 

,

,

StråkStråk att utveckla 
 
Platser att utveckla 
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Centralgatan/Centralplan och resecentrum 
Centralplan har en strategisk betydelse för Alvesta centrum och 
för Alvesta som knutpunkt. Stationen är byggnadsminne och är en 
signifikant byggnad för Alvesta. Kopplingen från stationen till 
Storgatan är svag, vilket skapar förvirring för besökare. 

Ytan framför stationen är på många sätt oordnad och ger ett rörigt 
intryck. Ytan har en blandning av parkerade, backande, tillfälligt 
stannande och körande bilar, bussar, gångtrafikanter och cykel-
trafikanter. Som gående eller cyklist saknas tydliga och gena 
vägar för hur man ska röra sig. Det gäller även för Centralgatan 
där cykeltrafiken idag sker bland biltrafiken. Det är därmed svårt 
att röra sig till och från centrum. Gång- och cykeltrafikanters rörel-
ser till och genom centrum bör ges hög prioritet. 

Bussarnas passering av Centralplan är svår. Radier i kurvor och 
många stillastående fordon gör situationen besvärlig för kollektiv-
trafiken. Även kollektivtrafikens framkomlighet på Centralplan och 
Centralgatan är prioriterad. 

Riktlinjer 

Centralplan görs till en mer trivsam och tydligt avgränsad plats. Genom god 
gestaltning bör en tydlighet i trafikrörelser eftersträvas samtidigt som det finns 
en tydlig och angenäm plats för väntande resenärer att vistas på. Sambandet 
mellan resecentrum och aktiviteten på Storgatan bör stärkas visuellt och ett 
naturligt stråk för fotgängare skapas. Platsen kring resecentrum utformas för att 
vara en trygg och upplevelserik bytespunkt 

Vid omdaning av Centralgatans gaturum eftersträvas ökad tydlighet och säker-
het för cykel-, gång- och busstrafik. Vid omdaning bör även utformningen an-
passas för att stärka den visuella kopplingen mellan stationen och korsningen 
med Allbogatan.  

 
Den visuella kopplingen mellan stationen och gatorna ovanför backen behöver tydliggöras. 

 
Centralplan och Resecentrum behöver en tydligare och säkrare trafikmiljö samtidigt som 
det är en strategisk plats för Alvestas identitet genom en plats för väntande resenärer och 
järnvägsresenärers entré till centrum. 

Järnvägsgatan 
Biltrafikens angöring till centrum och resecentrum är fortsatt viktig 
att underhålla. Centralplan har en begränsad yta där trafikrörelser 
samlas idag. Enkelriktningar i centrum medför också att trafiken 
och avsläppning av resenärer koncentreras till Centralplan vilket 
ytterligare sätter tryck på Centralplan. 
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Riktlinjer 

Järnvägsgatan görs till biltrafikens huvudgata till station och centrumparkeringar 
tillsammans med Centralgatan. Järnvägsgatan öppnas upp för dubbelriktning 
och ger därmed fler flödesriktningar för trafiken i centrum. Möjligheter till sär-
skilda parkeringsytor eller parkering längs gatan underlättar angöring till centrum 
respektive resecentrum för trafik från väster. För regional biltrafik och bilar från 
östra Alvesta är fortfarande Sjöparkens parkeringsplats öster om Resecentrum 
den främsta reseparkeringen och angöringspunkten till resecentrum. 

Storgatan 
Storgatan gatan norr om Järnvägsparken utgör Alvestas tydlig-
aste affärsstråk i centrum. Små butiker liksom bank och restau-
ranger ryms längs gatorna. Storgatan är skyltad som gångfarts-
område och har en centrumprägel med marksten, statyer och 
gatuträd. Tyvärr efterlevs inte funktionen av gångfartsområde. 
Fotgängarna ska ha företräde och sätta hastigheten, men i prakti-
ken efterlevs inte dessa trafikregler. Gångtrafik kan därför inte 
röra sig fritt på det sätt som var avsett.  

Det råder även otydlighet för cykeltrafiken. Cyklar har idag endast 
laglig möjlighet att angöra Storgatan från ett håll, söderifrån. 
Gång- och cykeltrafik ges inte det företräde som behövs för att 
uppmuntra till hållbara transporter. Det är av stor vikt att planera 
för oskyddade trafikanter; människor som rör sig (oavsett färdsätt 
dit) och som har ärenden till butiker, till folkliv i centrum eller söker 
sig dit för rekreation.  

  
Storgatan har möjlighet att inrymma mer folkliv och spontana mötesplatser. 

Parkeringsmoralen är låg. Utanför Systembolaget parkerar ofta 
bilar fast det inte finns några parkeringsrutor. Det medför hinder 
för svängande stora fordon in till Rådmannen. Det medför också 
att gångtrafikanter måste passera parkerade bilar längs hela ga-
tan. 

Storgatan används som genomfart med höga hastigheter i förhål-
lande till centrummiljön. Det innebär trafiksäkerhetsproblem och 
oangenämt buller. Dagens utformning gör att det saknas plats för 
mänskliga möten. 

Riktlinjer 

Storgatan utformas som en handels- och upplevelsegata med folk i rörelse och 
spontana mötesplatser. Utformningen uppmuntrar till att strosa och att ta cykeln 
till butiken. Om biltrafik ska tillåtas eller inte behöver utredas vidare. 

Cykeltrafiken till och genom centrum görs säkrare. 
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Järnvägsparken 
Järnvägsparken är den enda parken i Alvesta centrum och har 
potential för att inrymma både folkliv och rekreation. Parken har 
en tydlig form och möblering som ger den karaktär, men utform-
ningen begränsar också användningen. Parken binder inte ihop 
verksamheterna i centrum och det saknas naturliga tvärgående 
stråk. Detta gör att östra delen av parken är mindre frekvent nytt-
jad. Den östra delen har också ett eftersatt uttryck. Parken har en 
tydlig axel men den är förvirrande eftersom den saknar tydlig slut-
punkt mot järnvägen. Alvesta gamla station låg en gång här med 
tillhörande järnvägstorg innan nuvarande stationsbyggnad bygg-
des ca 100 meter söderut. Fram tills för några år sedan fanns det 
ett gammalt ånglok i axelns slut, men sedan det inte kunde vara 
kvar har ytan stått tom. 

Evenemang ordnas ibland i Järnvägsparken men det är dåligt 
med plats för publik. En utmaning är att framför allt östra delen är 
bullerstörd av järnvägstrafik. Det finns även en avloppspumpstat-
ion under östra delen av parken vilket medför vissa begränsningar 
i utformning av parken på grund av anspråk i och under mark, att 
det finns ett susande buller och att den ibland medför lukt. 

Riktlinjer 

Järnvägsparken utvecklas vidare som Alvestas centrala prydnadspark kombine-
rat med plats för lek samt för mindre aktiviteter och evenemang. Vid omdaning 
eftersträvas att parken integreras bättre med omgivande målpunkter genom 
exempelvis korsande och gena gångstråk genom parken och över intilliggande 
gator. Parkens historiska anknytning med lång tid av park- eller torgmiljö bör 
värnas. En öppenhet i stadsrummet och trädrader är uttryck för detta. 

 
Järnvägsparken till vardags och vid evenemang. 

Torggatan och Allbotorget 

Nuläge och utmaningar 
Allbotorget är en frekvent använd parkering (ofta fullbelagd) och 
ligger strategiskt med närhet till flera målpunkter. Från Allbotorget 
nås centrum i flera riktningar men det saknas gena och trafiksäkra 
stråk när man stigit ur bilen. Kopplingen för gångtrafik från Storga-
tan via Torggatan till Allbotorget och Folkets hus är varken tydlig 
eller gestaltad för gående. Det utgör inget trevligt promenadstråk. 
Torggatan är bred och saknar centrumkaraktär trots att motortra-
fiken är enkelriktad, den är brant och saknar vilplan/möbler för 
dem som har rörelsesvårigheter. Värendsgatan som man korsar 
som gående är lång och rak, vilket inbjuder till hög hastighet för 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 50 

motorfordon. Samtidigt saknas det bitvis trottoarer och säker 
gångpassage över Torggatan. 

Fotgängare genar i regel över parkeringen på Allbotorget för att 
nå Folkets hus och Hagaskolan. Detta medför vissa trafiksäker-
hetsrisker på grund av gående blandat med backande bilar. Det 
går inte heller hand i hand med förslagen att underlätta för gång-
trafik i centrum. Vistelseytan med planteringar och fontän i västra 
kanten på Allbotorget har positiva estetiska egenskaper och leder 
gående till övergångställen i söder och väster. Övergångsställen 
över Allbogatan landar dock inte vid Folkets hus huvudingång. 
Det är främst en symbolisk nackdel utifrån Folkets hus som viktig 
offentlig byggnad. Det blir en snirklig gångrörelse att ta sig dit från 
Allbotorget. 

I ambitionen att knyta ihop centrumtriangeln bättre för gångtrafik 
behöver stråket ses över. 

Allbotorget inrymmer ibland större kulturevenemang såsom upp-
trädanden och tivoli. Vid sydöstra hörnet av Allbotorget finns en 
källarlokal, numera kallad Kulturkällaren, som under lång tid har 
inrymt jazz- och popevenemang samt mer tillfälliga konserter och 
tillställningar. Kommunen tagit över lokalen för att ge möjlighet för 
dessa befintliga verksamheter och fler föreningsverksamheter att 
samutnyttja lokalen. Folkets Hus ligger väster om torget och har 
biosalong, utställnings-, mötes- och festlokal och används fre-
kvent för olika kulturella evenemang och andra möten och tillställ-
ningar.  

Allbotorget knyter genom Folkets Hus, Kulturkällaren och tillfälliga 
evenemang på torget samman platser med kulturverksamheter. 

Riktlinjer 

Vid omdaning bör upplevelsen som gångtrafikant på Torggatan och Allbotorget 
göras trevligare och säkrare. 

Allbotorget är en plats för parkering till vardags och vid enskilda tillfällen plats för 
större kulturevenemang. Möjlighet finns att genom ny utformning utöka antalet 
parkeringsplatser. Allbotorget knyter samman platser med kulturverksamheter. 

 
Allbotorget används redan idag för evenemang. 

Allbogatan 
I kapitlet ”Användning – Hållbara transporter” förslås en förbifart 
av väg 126 utanför Alvesta. Detta medför bland annat att centrum 
kan förtätas med bostadsbyggnation kring Allbogatan i centrala 
Alvesta. Utformningen av Allbogatan kan ges en tydligare cent-
rumkaraktär med intimare gestaltning av gaturummet och säkrare 
trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Skisser eller närmare be-
skrivningar av gatans innehåll finns inte i nuläget, utan tas fram 
först när frågan om förbifart är utredd. 

Riktlinjer 

Allbogatan bör utformas som huvudgata med ökad stadsmässighet. Kommunen 
har inte full rådighet över frågan, men kan visa på möjligheter samt ta hänsyn till 
anspråk så att olika alternativ är möjliga. 

Parkeringar 
Den här fördjupade översiktsplanen tar inte ställning till parke-
ringsfrågan i detalj. Uppdrag finns om att utarbeta en parkerings-
policy. För fortsatt arbete vid omgestaltning i centrum har tillgäng-
ligheten även för biltrafik en viktig roll. 
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Riktlinjer 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras och ges bättre villkor samtidigt som 
en god tillgänglighet med bil upprätthålls. God tillgänglighet innebär bekvämlig-
het, trygghet och säkerhet mellan parkering och målpunkt men inte nödvändigt-
vis att det finns parkeringsplatser överallt. 

Vid omdaning av centrum bör en översyn göras om omstyrning av olika typer av 
parkeringar för att ge ett bättre flöde och att skapa ett mer effektivt utnyttjande 
av parkeringarna. Parkeringsplatser i centrum placeras så att de ska främja 
handel och service. 

 

  

Konsekvenser för centrum  

+Förbättringar för gående och 
cykeltrafik. 

+Satsning på tillgänglighet för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ger förutsättningar för hållbart 
resande och minskad klimat-
påverkan. 

+ god bebyggd miljö med triv-
samma platser och identitet 
eftersträvas. 

+Bättre plats för möten mellan 
människor skapar trygghet. 

+Möjlighet till upplevelsebase-
rad handel där platsen spelar 
roll för upplevelsen. 

- Omdaning av centrum inne-
bär stora kostnader och behö-
ver etappindelas 
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Teknisk infrastruktur 

 
Områden för teknisk infrastruktur finns väster om Påvelsgårdsområdet, intill Sköldstaväg-
en, mellan Sköldstavägen och väg 126, mellan väg 126 och Lekarydsvägen, Rönnedals-
parken och utbyggnad av reningsverk.  

Översvämningsbuffert 
Terrängens lågpunkter är naturligt områden som lättare svämmas 
över. Byggnation i sådana områden medför att vattnet måste 
trängas undan till andra platser vilket kan ställa till problem.  Na-
turliga översvämningsområden med vegetation bromsar också 
flödet och därmed renas vattnet genom sedimentation och äm-

nesupptagning innan det når en recipient. Vid kraftiga regn kan 
exempelvis vattnet dra med sig fosfor, kväve och organiskt 
material som belastar recipienten när det når dit. De sanka områ-
dena på båda sidorna om norra infarten fungerar som översväm-
ningsområden vid kraftiga regn. Dessa områden är bland annat 
viktiga för att fördröja vattnet och rena det på väg till recipienten 
sjön Salen som idag har hög näringsbelastning. 

Område mellan väg 126 och Lekarydsvägen 
Lekarydsån slingarar sig igenom ett stort sumpskogsområde in-
nan den når in till tätortsbebyggelsen och möter Salen. Tvärån 
ansluter till Lekarydsån inom området. Området innehåller stora 
naturvärden.  

Riktlinjer 

Området fungerar som översvämningsområde och bör lämnas fri från byggnat-
ion. 

Område mellan Sköldstavägen och väg 126 
Tvärån kommer från norr in i ett delvis utdikat och delvis sankt 
område norr om tätorten. Området innehåller såväl sumpskog 
som öppna partier, bland annat med en anlagd fågelsjö (Väster-
maden) som också fungerar som fördröjningsmagasin och nä-
ringsfälla. Tvärån rinner vidare österut under väg 126. Delar av 
området innefattar stora naturvärden. 

Riktlinjer 

Området fungerar som översvämningsområde och bör lämnas från byggnation. 
Möjlighet kan finnas att utöka området med ytterligare fördröjningsmagasin som 
har liknande funktion för fågelliv och som näringsfälla samt att bygga fördäm-
ningar i syfte att ytterligare bromsa flödet och rena vattnet. Ett i sammanhanget 
litet ytterligare tillflöde följer med industrietablering väster om området. 

Område väster om Påvelsgårdsområdet 
Ilabäcken som går mellan åkrar i västra Alvesta är i behov av att 
kunna fördröjas innan vattnet rinner vidare till västra industriom-

Reningsverk  
utbyggnad 

Område intill 
Sköldstavägen 

 

Rönnedals- 
parken 

Område mellan 
Sköldstavägen 
och väg 126 

Område väster om  
Påvelsgårdsområdet 

 

Område  
mellan väg  
126 och  
Lekaryds- 
vägen 
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rådet. Med klimatförändringar och oftare förekomst av stora 
regnmängder ökar behovet ytterligare. Dessutom kommer Ila-
bäcken på sikt att få ett visst ökat flöde i form av dagvatten från 
föreslagna industrietableringar längs väg 25.   

Riktlinjer 

Området fungerar som översvämningsområde och bör lämnas från byggnation. 
Området kan eventuellt behöva ökad dämning till följd av översvämningsrisk på 
västra industriområdet. 

Sedan tidigare utpekat vattenland 
Norr om väg 25 finns ett utpekat vattenområde, ”vattenland” för 
fördröjningsmagasin, enligt gällande kommuntäckande översikts-
plan från 2008. Området ligger utanför denna fördjupade över-
siktsplans avgränsning och markanspråket förändras därmed inte 
med denna plan.   

 

 

Dagvattenhantering 
Dagvatten är ytvatten från nederbörd eller snösmältning som leds 
bort från tak, gator och mark inom detaljplanelagt område och i 
samlad bebyggelse. I allmänhet leds dagvattnet till en sjö eller 
vattendrag genom ledningar eller diken. Dagvattnet har ojämna 
flöden eftersom kraftiga regn och snösmältning plötsligt ökar vat-
tenmängden i systemet. Sådana intensiva flöden innebär behov 
av stora ledningar som medför stora kostnader och problem med 
att få plats för dem. Föroreningshalterna är i allmänhet låga men 
innehåller bland annat vissa halter av tungmetaller, kolväten, sot, 
stoft och mineralpartiklar. För att åstadkomma reningseffekt kan 
diken utformas så att flödet blir lugnt och växtligheten i diket hin-
ner fånga upp föroreningarna. 

Enligt kommunens VA-policy ska dagvattensystem utformas så 
att störningar på recipienter begränsas.  För att minska behovet 
av stora ledningar bör dagvatten hanteras så nära källan som 
möjligt (lokalt omhänderagande, LOD) eftersom en fördröjning då 
sker och inflödet till ledningarna blir mer jämn och översvämning-
ar på känsliga platser kan undvikas. Lokalt omhändertagande av 
dagvatten är ett mål i kommunens VA-policy. För att åstadkomma 
detta har kommunen i sin VA-plan (som följer VA-policyn) angett 
att dagvatten ska renas och avslammas i diken och fördröjnings-
magasin där så är möjligt och där det kan ske utan att kvaliteten i 
dessa försämras. Vidare ska utjämningsmagasin/översilningsytor 
anläggas där det behövs för att åstadkomma/återställa naturliga 
flöden och därigenom undvika såväl störtflöden som nollflöden. 

I redan utbyggda områden kan det vara svårt att fördröja vattnet 
på tomten. I nya områden kan man däremot tänka på detta redan 
från början.  

Kommunen har identifierat platser som riskerar översvämmas vid 
kraftiga regn och ytor som behövs för fördröjningsmagasin. En 
dagvattenhandbok håller på att tas fram i kommunen. Den kom-
mer att mer i detalj beskriva hur och var fördröjning bör ske och 
olika aktörers ansvar i frågan. 

Konsekvenser översvämningsbuffert 
+ Utpekande av buffertar tyd-
liggör avvägningar i den fysiska 
planeringen. 

+ Att hålla bebyggelse utanför 
översvämningsbuffertarna 
minskar risken för framtida 
skador på bebyggelse och 
oväntade förflyttade översväm-
ningsområden. 

- Ökad dämning av åkermark 
väster om Påvelsgård ökar 
riskfrekvensen för påverkad 
skörd. 
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Fördröjningsmagasin för dagvatten 

Rönnemyrsparken/Rönnedalsparken 

Området utgör idag ett litet skogsområde med enklare stigsystem 
vid Grönkullaskolan och Virda bad- och sportcenter. Marken lig-
ger i en lågpunkt som tar emot dagvatten från omgivningen. Om-
rådet är utdikat men har dåliga markförhållanden och lämpar sig 
inte för byggnation. Här föreslås att ett fördröjningsmagasin an-
läggs för att förbättra fördröjningskapaciteten och samtidigt om-
gestalta området till ett mer tillgängligt och trivsamt prome-
nad/joggingområde.    

Östra Alvesta 

Även i Alvestas östra finns ett behov av fördröjning men någon 
lämplig yta är ännu inte identifierad. Områden utreds vidare i på-
gående arbete med dagvattenhandbok. 

Befintliga mindre fördröjningsytor 

Intill det nybyggda bostadsområdet i Spåningslanda i östra Al-
vesta finns anlagda fördröjningsytor för dagvatten. Anläggningar 
av mindre storlek redovisas inte i kartan. Lokalisering och utform-
ning av fördröjningsytor från enskilda kvarter kommer att redovi-
sas i de enskilda detaljplanerna. 

Område intill Sköldstavägen 

Området är översilningsmark och tar emot dagvatten från närlig-
gande bostadsområden och bör finnas kvar i befintligt läge. I delar 
av området finns lövskog med rikt fågelliv. 

Riktlinjer 

Vid nyanläggning av bebyggelseområden tillämpas lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Tillskapande och bibehållande av gröna korridorer för avledning av 
dagvatten vid kraftiga regn bör beaktas i översiktsplaner och i detaljplaner. Förd-
röjningsytor bör kombinera flera funktioner i de kombinationer som är lämpliga 

såsom rening, biotop för fåglar, rekreation, jord- och skogsbruk. Kulvertering av 
bäckar bör i möjligaste mån undvikas.  

  

Exempel på fördröjningsmagasin för dagvatten. Den fördröjande effekten kan kombineras 
med estetiska aspekter som framträder vid regn. I vänstra bilden kan det bildas en kantig 
bäck av regnvattnet och i högra bilden kan de små kullarna bli tillfälliga öar.  

Dricksvatten 
Alvesta tätort förses med dricksvatten från Bergaåsen norr om 
Ljungby, se hänsynsavsnittet. Några områden för drickvattenhan-
tering föreslås därför inte i den fördjupade översiktsplanen. 

Konsekvenser dagvattenhantering 
+ Fördröjningsytor renar dag-
vatten innan det når recipient 
och minskar risken för över-
svämning i bebyggda områden. 

+ Med bra utformning kan 
öppna dagvattenlösningar ge 
ett tillskott i närmiljön. 

- Öppna dagvattenlösningar 
upptar större yta än lednings-
system. 

- Med dålig utformning kan 
öppna dagvattenlösningar ge 
merkostnader och tråkig 
närmiljö. 
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Utbyggnad av reningsverk  
Alvesta reningsverk ligger nära Hjortsbergaåns utlopp till sjön 
Salen i södra delen av tätorten. Reningsverket är dimensionerat 
för 12 000 personekvivalenter och kommer därmed att klara av 
befolkningsökning som redovisats i befolkningsprognosen. Re-
ningsverket kommer däremot troligen att behöva en komplette-
rande rening framöver i takt med att reningskraven ökar. Detta 
kräver en tillbyggnad, antingen inom befintlig tomt eller på mark i 
närheten. Det kan även vara aktuellt att anlägga våtmark för fos-
forreduktion. Ett alternativ till att bygga ut kan vara att bygga ett 
nytt reningsverk på annan plats. Det är inte i dagsläget utrett vil-
ket alternativ som är det bästa och när förändring kommer att bli 
aktuell. I denna fördjupade översiktsplan reserveras ett markom-
råde för utbyggnad söder om ån. Det föreslagna området kräver 
stora investeringar alternativt långa färdvägar för att klara av den 
interna logistiken.  

Konsekvenser utbyggnad av 
reningsverk 

 

+Befintligt reningsverk kan 
användas.  

 

-Utökning av reningsverket sö-
derut innebär att man närmar sig 
befintlig bebyggelse och även 
planerad bebyggelse. Utredning 
om vilka skyddsavstånd som kan 
komma att krävas behöver göras. 
Eventuellt är inte ny bebyggelse 
och utbyggnad av reningsverket 
möjligt att förena. 

-Logistiken mellan befintligt re-
ningsverk och utbyggnadsmark 
kräver långa transporter eller 
stora investeringar i broförbindel-
ser. 

 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme finns framdraget i stora delar av tätorten. Fjärrvärme-
verket ligger i västra industriområdet och kommer inom en tioårs-
period behöva förnyas. Om det ska ske inom befintlig tomt eller 
om en helt ny lösning ska till är inte utrett. I denna fördjupade 
översiktsplan reserveras inte någon mark till nytt eller utökat fjärr-
värmeverk. Däremot kan konstateras att det skulle kunna vara 
gångbart att använda en del av det föreslagna verksamhetsområ-
det längs väg 25. 

Återvinning 
Återvinningscentral finns öster om Alvesta. Återvinningscentralen 
fungerar bra och platsen är inarbetad för invånare och verksam-
hetsutövare. Den tunga trafiken till området är begränsad, ca 10-
15 fordon per dygn. Fördelar med ny återvinningscentral på ny 
plats är att den skulle kunna utformas för bättre service för bru-
karna och verksamhetens behov samt placeras i ett läge som 
flera har kortare resväg till. Någon sådan lämplig yta av tillräcklig 
storlek som är oexploaterad har inte kunnat identifieras i den för-
djupade översiktsplanen. Samförläggning med kommunens förråd 
har diskuterats men en etablering i det läget är inte utrymmes-
mässigt möjlig och motverkar utveckling av bostäder i det cent-
rumnära läget.  

Tidigare har en deponi funnits intill dagens återvinningscentral. 
Den är ordentligt täckt och återställd men det är inte aktuellt att 
bygga på den. I framtiden skulle det kunna bli ett rekreationsom-
råde. 

Förutom återvinningscentralen finns även fem återvinningsstat-
ioner i tätorten. Tillgängligheten till återvinningsstationer är relativt 
god då de flesta bostäder har mindre än en kilometer till närmaste 
återvinningsstation. Utbyggnadsområdet i Spåningslanda och 
Aringsås har sämre tillgänglighet. 
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Befintliga återvinningsstationer och avstånd till dessa. Återvinningscentralen fungerar även 
som återvinningsstation men är inte med i avståndsanalysen, på grund av öppettider. 

Riktlinjer  

Vid eventuell utbyggnad av bostäder i närheten behöver skyddszon/hänsynszon 
mot återvinningsstationen beaktas. I samband med utbyggnad av bostäder i 
Spåningslanda och Aringsås behöver en plats för återvinningsstation anges. 

Konsekvenser återvinning  

+ Ny återvinningsstation vid 
Spåningslanda ger även bättre 
tillgänglighet till denna för be-
fintliga bostäder i nordöstra 
Alvesta. 

 

Fiber 
IT-utvecklingen bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Tillgången till bredband eller annan snabb anslutning blir allt vikti-
gare för att ha tillgång till IT-tjänster för både företag, privatperso-
ner och offentlig service. Det nationella målet anger att 90 % av 
befolkningen har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 
2020. I Alvesta kommun hade 47,5% av hushållen tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2015. Det är näst bäst av kom-
munerna i länet, men under länssnittet.. 

Alvesta tätort har till stora delar närhet till bredband. Bredband 
kräver inte markanspråk i den omfattningen att det reserveras 
mark i denna fördjupade översiktsplan. Istället handlar en ökad 
tillgång om att kommunen driver på i anläggningsskedet med att 
exempelvis tomrör dras fram på sträckor där bredband tidigare 
inte finns. 
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Grönstruktur 

Sammanhängande struktur 
Det naturnära läget är en kvalité för Alvesta. Närhet till parker och 
natur bör värnas genom att ny bebyggelse inte blockerar tillgäng-
ligheten för befintliga bostäder. Större skogs- och rekreationsom-
råden bör länkas in i tätorten genom gröna stråk.  

 
Grönstrukturen i tätorten. Trädgårdar ingår likaså i grönstrukturen, men redovisas inte i 
denna karta då kommunen inte har rådighet över marken och den är inte allmänt tillgäng-
lig. 

Östra Alvesta 
På en övergripande nivå gränsar östra Alvesta till ett stort skogs-
område som fungerar som rekreationsområde. Detta bör värnas 
som ett eller flera sammanhängande stråk samtidigt som bebyg-

gelse tillåts flikas in där det är lämpligt. Tvärgående grönt stråk 
utvecklas ned mot Prästängsskolan utvecklas som länk. Ett norr-
sydgående grönstråk mitt i stadsdelen bör också utvecklas som 
länk. Vid nybyggnation bör nya kilar eller stråk sparas ut mot re-
kreationsområdet. 

Salen - Lekarydsån 
I centrala Alvesta möts Salen och Lekarydsån i en smal passage. 
Befintliga rekreationsstråk utmed Salens stränder bör utvecklas 
samt förlängas utmed Lekarydsån. Området utmed Lekarydsån är 
fuktigt och otillgängligt men har höga naturvärden. Anvisning och 
anläggande av någon enklare form av led kan vara aktuellt. Se 
även avsnitt om Idrott och fritid. 

Västra Alvesta 
I västra Alvesta är inte grönstrukturen lika omslutande och sam-
manhängande på grund av jordbruksområden och industriområ-
den. Däremot finns en tydlig och bred kil av natur som sträcker 
sig från väg 25 i norr genom Hagaparken in till centrum och har 
därför stort rekreativt värde. Norra delen av kilen fungerar som 
översvämningsmark. I gällande översiktsplan framgår att Hagap-
arken bör bli ett naturreservat. Detta kan vara möjligt men anges 
inte som särskilt förslag i denna fördjupade översiktsplan. Se 
även avsnitt om Idrott och fritid. 

I zonen mellan befintliga bostäder i Påvelsgårdsområdet och fö-
reslagen förbifart är det av stor vikt att den tätortsnära naturen 
utvecklas med stigsystem och upplevelsemässiga kvalitéer ef-
tersom föreslaget industriområde tar stora arealer skogsmark i 
anspråk.  

De mellersta och södra delarna av västra Alvesta är byggda så att 
sammanhängande gröna stråk ut till omgivande natur inte är möj-
liga. Bland annat är Södra stambanan och kust- till kustbanan 
stora barriärer. Istället bör de park- och naturytor som finns ut-
vecklas separat och bindas samman med gångvägar ge-
nom/mellan bostadskvarter. I området västra Rönnedal bör befint-
ligt inneslutet stråk bevaras och kvalitéerna utvecklas. Det kan 

Spånings- 
landa 

 

Bruntes  
hage 

 

Haga- 
parken 

 

Väster- 
maden 

 

Kloster 

 

Salen 

 

Spånen 

 
Prästgårds-
området 

 

Hjortsbergaån 
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även finnas en möjlighet att länka samman Hamrarnaområdet 
med rekreationsstråket vid Salen. 

Ekosystemtjänster 
Naturen utför ekosystemtjänster såsom vattenrening, temperatur-
reglering, matproduktion, pollination och vattenutjämning m.m. 
Detta bör nyttjas i samhällsbyggandet.  

I avsnittet Teknisk infrastruktur beskrivs behovet av ytor för att 
hantera dagvatten. Detta är en av de ekosystemtjänster som na-
turen bidrar med. 

Pågående Grönstrukturprogram för Alvesta tätort 
Under 2017 tas ett grönstrukturprogram för Alvesta tätort fram. 
Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och plane-
ringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera 
ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda 
grönstrukturen i Alvesta tätort med närområden, samt i samför-
stånd med berörda markägare definiera grönstrukturens möjlig-
heter ur samhällsbyggnadssynpunkt. Som underlag till detta har 
inventeringar av biologiska och sociala (rekreativa) värden gjorts 
under 2016 och början av 2017. 

Biologiska värden 
Någon sammanvägd klassning av naturvärdena i genomförd in-
ventering har ännu inte gjorts. Detta kommer att ske i det kom-
mande grönstrukturprogrammet. Däremot kan några värdefulla 
miljöer och dominerande strukturer för Alvesta redan nu specifice-
ras.  

Gamla/grova lövträd, särskilt ädellövträd, i kombination med blom-

rika marker 

Många arter som var vanliga i kulturlandskapet fram till rational-
iseringen av jordbruket håller på att försvinna. Det är ofta i tä-
tortsmiljö eller godsmiljöer som man kan hitta kvarvarande miljöer 
av dessa slag idag. I främst tätortsmiljö ger miljöerna även ett 

upplevelsevärde för invånarna med stora träd och blommande fält 
och mångfald av insekter såsom fjärilar. I miljöerna finns i många 
fall rödlistade arter. Större områden som innehåller dessa miljöer i 
och runt Alvesta är Engaholm, Kloster, Bruntes Hage, Präst-
gårdsområdet, Hagaparken och Spåningslanda. Även mindre 
områden finns som trots sin begränsade storlek är viktiga som 
närliggande kompletterande biotoper för arternas spridning. 

Strandskogar, rinnande vatten, våtmarker och barr- och lövsump-

skogar 

Vattenanknutna miljöer har ofta stora värden.  Alvesta har sam-
manhängande stråk av olika fuktiga miljöer där områden kring 
Salen knyts samman med Lekarydsåns omgivningar och även 
vidare västerut till Västermaden respektive Hjortsbergaån. 

 
Lekarydsån går i nord-sydlig riktning genom tätorten mot Salen. 

Andra viktiga miljöer  

Det finns också värden som är mer utspridda och berikar den 
biologiska mångfalden inom områden som inte i övrigt har så 
stora värden. Det gäller inslag i form av flerskiktad skog, död ved, 
träd som får bär, pionjärmiljöer (dvs. nyligen störda markområden 
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som fortfarande inte helt har vuxit igen), brynmiljöer, äldre barr-
skog och återväxten för gamla grova ädellövmiljöer (dvs. även 
halvgamla träd av ädellöv som kan bli nästa generations gamla 
träd). Triviallövskogar med död ved och öppet kulturlandskap är 
också miljöer som innebär naturvärden för främst fågellivet. 

Sedan tidigare är naturen kring Salen, Spånen och Lekarydsån 
utpekade i Kronobergs läns naturvårdsprogram. En nyckelbiotop 
finns i form av ädellövskog på Tingsbacken med gamla ekar rela-
tivt centralt i Alvesta. En annan nyckelbiotop som finns är en 
lövsumpskog vid Lekarydsån. 

Sociala värden  
Någon sammanvägd bedömning och analys av sociala värden 
har än inte gjorts. Detta kommer att ske i det kommande grön-
strukturprogrammet. Däremot går det att dra några slutsatser re-
dan nu.  

Avstånd och tillgänglighet 

Utifrån genomförd bristanalys, som baseras på avstånd till närm-
aste grönyta, har bostäder och skolor generellt god tillgång till 
grönområden. Av bristanalysen kan slutsats dras att viss brist på 
grönområden finns i de mest centrala delarna av tätorten.  

På vissa platser finns begränsningar i nåbarhet och tillgänglighet 
till områdena. Åtgärder såsom översyn av passage av vägar och 
anläggande av stigar kan bli aktuellt. 

Inventeringen av sociala värden visar att det finns både park- och 
grönområden som har god tillgänglighet med gångvägar som de 
flesta kan ta sig fram på och områden med sämre kvalitet på 
gångvägarna. Många bostadsnära och centralt belägna grönom-
områden saknar tillgängliga gångvägar utanför gatusystemet. 

Att vistas i parker, skog och grönområden är hälsobefrämjande. 
Vilka områden och på vilket sätt de kan tillgängliggöras för var-
dagsrekreation är något att titta vidare på i pågående arbete med 
grönstrukturprogram för Alvesta tätort.  

  
I den tätortsnära grönskan finns både enklare upptrampade stigar och anlagda gångvägar.  

Upplevelsevärden 

Inventeringen av sociala värden har också karterat olika karaktä-
rer och funktioner i skogsområden, parker och grönområden. I 
vissa områden är möjlighet till den egna naturupplevelsen den 
främsta kvalitén, i andra är det möjligheten till social samvaro med 
andra människor.  

Alvesta omges av skog och åkrar. Skogspromenader i terräng, 
bärplockning och utblickar över jordbrukslandskapet är exempel 
på naturupplevelser. I andra änden av skalan finns områden med 
plats för evenemang, fik och andra aktiviteter som ger ett socialt 
sammanhang. Möjligheter att utveckla parker och grönområdens 
upplevelsevärden kommer att lyftas i pågående arbete med grön-
strukturprogram. 

Ljudmiljöns påverkan 

Alvestas goda läge ur kommunikationssynpunkt medför också en 
negativ påverkan på upplevelsen av utemiljöer i Alvesta genom 
det buller som vägar och järnvägar alstrar. Enligt översiktlig bul-
lerkartläggning för Alvesta tätort (se hänsynskapitlet) klarar stora 
delar av Alvestas skogsområden, grönområden och parker de 
riktvärden som finns för rekreationsområden i tätort (ekvivalent-
nivå 55 dBA för vardagsmedeldygn). Av materialet framgår däre-
mot inte vilka delar som även klarar riktvärdet för friluftsområden 
där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet (ekvivalentnivå 40 dBA 
för vardagsmedeldygn). En uppskattning utifrån hur ljud generellt 
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sprids är att det finns även några områden på längre avstånd från 
väg 25 och järnvägarna som klarar dessa nivåer. 

Den upplevda ljudnivån är individuell och beroende på samman-
hanget. I den genomförda inventeringen av sociala värden har av 
inventerarna även gjorts subjektiva bedömningar av den upplevda 
ljudmiljön. I en övervägande del av skogsområden, grönområden 
och parker upplevdes buller från vägar, järnväg eller verksamhet-
er. Generellt uppfattade inventerarna dock att ljudstörningarna på 
dessa områden var på en sådan nivå att hjärnan sorterar bort 
ljudet när man har fokus på andra syn- och hörselintryck, men 
ljudet finns där om man stannar upp och lyssnar. Det är få platser 
som man kan uppleva totalt ljudmässigt lugn i och runt Alvesta. 
Rofyllda tysta platser utan andra ljudintryck än naturens ljud är en 
kvalitet att utveckla. 

Riktlinjer  

Åtgärder och planering bör utgå ifrån att skolor och boende i Alvesta bör kunna 
nå grönområden utan att passera större väg. I övrigt bör passager över större 
vägar till grönområden kunna ske trafiksäkert för gående och cyklister. 

Grönstrukturen bör länkas samman så att möjlighet finns att ströva i samman-
hängande grönstråk.  För ett bra nyttjande bör rundslingor med varierande park- 
och naturmiljöer möjliggöras.  

Grönytor utformas med fördel för flera funktioner såsom rekreation och olika 
ekosystemtjänster. 

Åtgärder för att öka tillgängligheten i grönområden, möjligheten till grönområden 
som upplevs vara tysta respektive områden för social samvaro utreds i arbetet 
med grönstrukturprogram. 

Områden med höga biologiska och/eller sociala värden bör ges särskild hänsyn 
och utvecklas. Fokusområden för värnande av biologiska och eller sociala vär-
den ska utredas i arbetet med grönstrukturprogram. 

Pågående arbete med grönstrukturprogram kan ge nytt underlag att beakta i 
den fysiska planeringen..  

 

  

Konsekvenser grönstruktur  

+ Närhet till grönstruktur medför 
goda hälsoaspekter. Dels ge-
nom naturupplevelsers avstres-
sande verkan, dels genom att 
det främjar fysisk aktivitet. 

+ Sammanhängande grönstruk-
tur utgör spridningskorridorer för 
växt- och djurlivet. 

+ Sammanhängande grönstruk-
tur medför attraktiva promenad-
stråk. 

+ Bevarande av olika naturtyper 
upprätthåller tillgång till eko-
systemtjänster. 

+ Fördröjningsytor renar dagvat-
ten innan det når recipient och 
minskar risken för översväm-
ning i bebyggda områden. 

- Ett tillgängliggörande av om-
rådet kring Lekarydsån kan 
innebära störningar på växt- 
och djurlivet. Därför bör stigar 
anpassas till naturvärdena.  

- Nya stigar och gångstråk 
medför anläggnings- och 
skötselkostnader.  
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Vattenanvändning 

 
Områden med vattenanvändning i tätorten. 

I och runt Alvesta tätort finns fyra större vattenområden; Leka-
rydsån och Hjortsbergaån samt sjöarna Salen och Spånen. Samt-
liga fyra vattenområden av stor betydelse för boende i Alvesta 
tätort. 

Småbåtshamn finns idag i Hjortsbergaåns anslutning till mynning-
en i Salen. Det finns tillstånd för att uppföra en ny småbåtshamn 
och kajer i Sjöparken (Salen). 

Badplats finns idag vid Spånens nordvästra strand. 

För framtiden kan vattenområdena lyftas fram och göras mer till-
gängliga. Exempel är genom rekreationsstråk längs med Leka-
rydsån och utveckling av kanotleder samt ökat fiskeliv. 

Dessutom finns flera mindre vattenområden och vattendrag som 
diskuteras i förslaget. Vattenanvändning sammanfaller i flera fall 
med förslag för teknisk infrastruktur, så som dagvattenhantering, 

samt för idrott och fritid, så som rekreationsstråk. Läs mer under 
avsnitten teknisk infrastruktur ovan och idrott och fritid nedan. 

Idrott och fritid 

 
Utpekade områden för idrott och fritid är Virdavallen och Virda bad- och sportcenter, Al-
vesta ridhus samt Hanaslöv. De rekreationsstråk som är utpekade är schematiskt redovi-
sade i kartan och består av Spånenleden, Spåningslanda rekreationsområde och kultur-
stig, promenadstråk utmed Lekarydsån och utmed Salens stränder samt Kloster. Hagap-
arken är en viktig plats i tätorten för idrott och fritid.  

Salen 

 

Spånen 

 

Sjö- 
parken 

Väster-
maden 

 

Romasjön 

 

Hanaslöv 

Virda bad- 
och sport-
center 

Alvesta  
ridhus 

Promenad- 
stråk utmed  
Salens stränder 

Kloster 

Virdavallen 

Spåningslanda 
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område & kultur-
stig 

Haga- 
parken 
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Virdavallen och Virda bad- och sportcenter 
Virdavallens idrottsplats innefattar bland annat fotbollsplaner, friid-
rottsarena, ishall och tennishall. Området har sin entré söderut 
mot Fabriksgatan via Hjortsbergavägen. Virda bad- och sportcen-
ter finns belägen vid Grönkullavägen, strax norr om Grönkullasko-
lan, och innefattar bland annat simhall, sporthall, gym samt bow-
linghall.  

I samband med projektet Utveckling Västra Rönnedal (2015) och 
den inledande planeringen av nytt äldreboende pekades flera 
utvecklingsmöjligheter ut i området runt Vidavallen och Virda bad- 
och sporthall med omnejd. Några av utmaningarna som pekades 
ut var läget av dagens entré till Virdavallen, som gör området 
svårtillgängligt för gående och cyklister som kommer norrifrån. 
Likaså är tennishallen svår att nå från dagens entré och parke-
ring, med resultat att besökare kör inne på Virdavallsområdet till 
hallen. En annan utvecklingsmöjlighet som pekades ut under pro-
jektet var kopplingen mellan Virdavallen, Grönkullaskolan och 
Virda bad- och sportcenter. Ett sammanhängande kultur- och 
fritidsstråk mellan områdena hade underlättat för gående och cy-
klister samt skapat en tydligare koppling mellan de tre målpunk-
terna. Kultur- och fritidsstråket innebär en starkare fysisk koppling 
mellan de fritidsanläggningar som finns i området. 

 
Illustrationskarta från utredningen Utveckling Västra Rönnedal (2015) över möjligheter till 
stadsutvecklig i Västra Rönnedal 

Riktlinjer 

Skapa ett rekreationstråk med motionsslinga mellan det nya  äldreboendet i 
Rönnedal, Virdaskogen, Grönkullaskolan samt Virda bad- och sportcenter. Un-
dersöka lämplig plats för spontanidrott och andra vistelseytor, exempelvis en 
nedsänkt utomhusscen med terrasserade sittplatser (grekisk teater). Skapa en 
ny entré till Virdavallen från Gröna gatan, med bilparkering i anslutning till ten-
nishallen och tydligt gång- och cykelstråk mot Rönnedalsvägen.  Utveckla Vir-
davallens fotbollsverksamhet med planer. 
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Alvesta ridhus  
Alvesta ridklubb har sin anläggning i östra delen av tätorten, strax 
öster om Spåningslanda. Anläggningen består av bland annat 
tävlingsbana, ridhus, hagar och stall. Ridvägar finns i närområdet. 

Riktlinjer 

Verksamheten bör finnas kvar och utvecklas på befintlig plats. Hänsyn ska tas 
till riksintresset för kulturmiljö och naturvärden vid eventuell vidare utbyggnad av 
anläggningen.  

Hanaslöv 
Hanaslövs frilufts- och skidanläggning är ett populärt besöksmål 
under både sommar- och vinterhalvåret vilket bedöms ha stora 
utvecklingsmöjligheter. Anläggningen har idag totalt tre nedfarter 
och två fun-parks i olika svårighetsgrader. Dessutom finns även 
tillgång till skiduthyrning, skidskola, värmestuga, restaurang, pul-
kabacke och grillplatser.  

När det är stort tryck på verksamheten finns idag en problematik 
med för få antal parkeringsplatser för att tillmötesgå besöksanta-
let. Strax söder om anläggningen finns även ett motions- och 
längdskidspår som är ungefär 4,5 kilometer långt. Motionsspåret 
ansluter till Spåningslanda (Spånenleden) som finns beläget sö-
der om riksväg 25.   

Riktlinjer 

Utöka antalet parkeringsplatser för att tillmötesgå besöksantalet. Framtida ut-
vecklingsfrågor för Hanaslövsområdet kan även vara att undersöka möjligheter-
na för ytterligare en liftgata samt förutsättningar för att utveckla en mindre 
stugby i Hanaslöv-Spånenområdet. Lämplig lokalisering har än inte utretts. För-
utsättningar bör även undersökas för att utveckla området med fritidsaktiviteter 
under vår, sommar och höst, där ett exempel är en mountainbikebana. Med 
hänsyn till att Hanaslöv är ett av de större friluftsområdena i regionen kan det bli 
aktuellt att undersöka en lämplig plats för ett utegym. 

 

 
Hanaslöv är ett populärt besöksmål för både stora och små.  

Motionsspår och rekreationsområden 

Promenadstråk utmed Salens stränder  
På den östra sidan av Salens strand finns Sjölyckans promenad-
stråk beläget, vilket är en 1 kilometer lång promenadslinga i ett 
område med stora naturvärden. Även på den västra sidan av Sa-
len finns på vissa sträckor möjlighet att promenera utmed stran-
den.  

Riktlinjer 

Sjön Salens stränder ska utvecklas för rekreation med ökad tillgänglighet för 
allmänheten. En gångförbindelse över sjön, mellan den östra och västra sidan 
av Salen, hade varit önskvärt, men är idag inte rimligt med grund i förväntad 
miljöpåverkan och kostnad. Fokus bör istället vara att skapa sammanhållna 
stråk för rekreation runt Salens stränder med bland annat promenadslingor. 
Exempelvis kan Sjölyckans promenadstråk utvecklas norrut och undersökning 
bör göras om det även är möjligt att utveckla promenadstråket söderut.  
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Spånenleden  
Spånenleden är en 12 kilometer lång vandringsled som följer 
Spånens västra strand, för att sedan fortsätta upp genom Spå-
ningslandas betesmarker och kulturminnesområden. Leden går 
därifrån vidare genom delar av Alvesta tätort och Bruntes hage. 
Något att utveckla kan vara att skapa ett rekreationsstråk i öst-
västlig riktning inom befintlig grön kil i tätorten för att skapa en 
länk mellan Prästgårdsområdet och Spånen. 

Riktlinjer 

I samband med planering och utbyggnad av framtida etapper av Spåningslanda 
bostadsområde kan delar av Spånenleden behöva ledas om, bevarandet av en 
gångled i Spåningslanda ska vara en förutsättning i det fortsatta planarbetet.   

Spåningslanda rekreationsområde och kulturstig 
Mellan sjön Spånen och Fornvägen finns idag ett större rekreat-
ionsområde med bland annat ett stort nät av gångstigar, badplats, 
grillplats, elljusspår och ridskola. En del av området är utpekat 
riksintresseområde för kulturmiljö med hänsyn till fornlämningsmil-
jön som består av bland annat stenrösen och fornåkrar.   

  

Badplats med grillmöjligheter vid sjön Spånen. 

I Spåningslanda kan det vara möjligt att skapa en kulturstig för att 
synliggöra de värden som finns i området kopplade till riksintres-
set. En fornvårdskonsult hos Länsstyrelsen har tidigare gett för-
slag på lämplig sträckning och möjliga skyltlägen.  

Riktlinjer  

Inom riksintresseområdet för kulturmiljö kan fornvårdsinsatser bli aktuella för att 
öka fornlämningsmiljöernas upplevelsevärde.   

Promenadstråk utmed Lekarydsån 
Lekarydsån rinner mellan Dansjön - Salen och är ett av de större 
vattendragen i Alvesta. Däremot har allmänheten idag låg till-
gänglighet till ån då det är svårt att röra sig utmed vattendraget.  

Utmed Lekarydsån kan ett nytt centralt beläget rekreationsom-
råde skapas. I en första etapp kan området från järnvägsområdet 
för Kust- till Kustområdet och söder ut göras tillgängligt. Rekreat-
ionsstråket kan med stor fördel kopplas samman med Sjöparken 
och Sjölyckans promenadstråk för att på så vis skapa ett större, 
sammanhängande rekreationsstråk. I en andra etapp kan förut-
sättningarna undersökas om det är möjligt att utveckla rekreat-
ionsområdet även norrut mot väg 25 och västerut mot Väster-
maden. En förutsättning för detta är emellertid att det går att finna 
en lösning för gående att på ett säkert sätt passera järnvägen.  
Från Västermaden kan rekreationsstråket ledas söderut mot tall-
skog som har höga naturvärden och där naturlig skog kan upple-
vas då den bland annat är olikåldrad, flerskiktad och har mycket 
död ved. Rekreationsstråket kan därifrån kopplas ihop med Ha-
gaparkens rekreationsområde. 

Riktlinjer 

Undersöka möjligheten att skapa ett promenadstråk utmed Lekarydsån och 
vidare mot Västermaden samt Hagaparken. Likaså bör förutsättningarna under-
sökas om det finns möjlighet att anpassa Lekarydsån så den kan användas som 
kanotled mellan Dansjön och Salen.  
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Kloster  
Kloster är ett område med stora kultur- och naturvärden. Kloster 
röstskola brann ner år 1952, men än idag finns spår från den tidi-
gare verksamheten. Bland annat finns vissa av byggnaderna, 
flera husgrunder och murar kvar. Området har ett stort bestånd av 
jätteekar (ekar med en diameter större än en meter) och flera 
sällsynta djurarter finns i området, bland annat är området häck-
ningsplats för mindre hackspett. Idag har delar av området vuxit 
igen och det kan på vissa sträckor vara svårt att ta sig fram på 
den befintliga stig som finns.  Idag pågår planering för anläg-
gande av en naturstig i området där Kloster röstskola tidigare 
fanns belägen. Inventering av byggnadsrester från tiden har ge-
nomförts och tanken är att vissa byggnader ska renoveras och 
utvecklas för besöksändamål.  

Riktlinjer 

Undersöka möjligheterna att skapa större tillgänglighet för allmänheten till områ-
det intill Salens västra strand, där den tidigare röstskolan fanns belägen. Skapa 
promenadslinga och vistelseplatser med sittplatser och grillplats. Tillgänglig-
hetsanpassa befintlig gångstig för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga. Att sätta ut informationsskyltar utmed gångstigen om Kloster, den 
värdefulla naturen och de lämningar från röstskolan som finns kvar i området 
skulle höja områdets besöksvärde.   

Hagaparken 
Hagaparken är viktig för många alvestabor då det är det större 
centrala parkområdet i tätorten. Hagaparken har parkkaraktär i de 
mer tätortsnära delarna och övergår därefter till ett rekreationsom-
råde med mer vild karaktär mot norr. Bland annat finns ett en 
kilometer långt elljusspår. Dessutom finns många gångstigar som 
bland annat leder till Västermaden, som finns belägen strax norr 
om tätorten. I Hagaparken arrangeras många aktiviteter, bland 
annat finns en av tätortens större lekplatser, det finns våffelför-
säljning i pensionärernas hus, boulebanor och under sommaren 
arrangeras allsång och andra evenemang. Strax norr om Hagap-
arken finns område som tidigare innefattade Folkets park. Områ-

det bedöms som kulturhistoriskt viktigt att bevara och bör utveck-
las för rekreation och som en publik plats. Med grund i natur- och 
kulturvärdena bör byggnation av området inte ske.  

  
Scenen i Hagaparken där bland annat allsång arrangeras sommartid.  

Riktlinjer 

Hagaparken ska bevaras och utvecklas som park i de tätortsnära delarna. I 
parkens utkanter kan parken ha den naturkaraktär som den har idag. Parken 
ska fortsatt ha många funktioner och aktiviteter, vilka kan anpassas efter orts-
bornas önskemål.  
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Lekplatser i Alvesta tätort 
I Alvesta tätort finns ungefär 11 lekplatser. Alvesta kommun har 
som riktlinje att alla bostäder ska ligga inom 500 meter från en 
lekplats (Lekplatsprogram för Alvesta kommun).  

  
Punkter markerar befintliga kommunala lekplatser i tätorten och gröna fält illustrerar lek-
platsernas upptagningsområde av 500 meter. Hänsyn har inte tagits till eventuella barriärer 
så som järnväg eller större väg, vilket kan påverka en lekplats upptagningsområde.  

I den östra delen av tätorten är lekplatserna idag relativt jämt för-
delade och det är en liten del av bostäderna som inte ligger inom 
500 meter från en lekplats. I den västra delen av Alvesta tätort är 
lekplatserna mer ojämnt fördelade och det finns idag ett område 
där lekplatser är glest placerade. I detta område krävs nyanlägg-
ande av lekplatser för att nå målet att alla bostäder ska ligga inom 
500 meter från en kommunal lekplats.  

Det har under en längre tid diskuterats att det saknas en lekplats i 
centrum då det är en stor andel barn som rör sig i omgivningen, 
både de som är boende och besökare. En lekplats i centrum kan 
locka fler att röra sig i området och bli en mötesplats för likväl 

barn och vuxna. Aktuella platser för diskussion för nyanläggning 
av lekplatser är Järnvägsparken och Sjöparken. Ett förslag som 
har diskuterats är att flytta lekplatsen Tallen som finns belägen vid 
Tallvägen till Sjöparken, för att på så vis skapa en mer allmänt 
tillgänglig lekplats.  

Riktlinjer  

Alla bostäder i tätorten bör ligga inom 500 meter från en kommunal lekplats och 
barn ska inte behöva passera större väg eller järnväg för att nå lekplatsen. I 
samband med planering av nya bostadsområden ska nya lekplatser anläggas i 
anslutning till områdena om tillgången är låg. Att tillskapa en lekplats i centrum 
bör vara en prioriterad fråga i samband med kommande förnyelseprojekt. Om 
alternativet i Sjöparken blir aktuellt krävs att förorenade jordmassor inom områ-
det hanteras.   

Spontanidrottsplatser 
I Alvesta tätort finns flera spontanidrottsplatser. En anlagd spon-
tanidrottsplats finns vid Hagaskolan. Det finns även flera andra 
platser inom tätorten som alvestabor använder för spontanidrott 
så som öppna gräs och grusytor för fotbollsplaner och backar för 
pulkaåkning.  

Riktlinjer 

Spontanidrottsplatser i tätorten bör skötas och bevaras. Om en spontanidrotts-
plats exploateras bör ny plats eftersökas. I nya bostadsområden bör spontanid-
rottsplats skapas om tillgången är låg i närområdet.  

Konsekvenser idrott och fritid  

+ Allmänheten får bättre till-
gänglighet till naturmiljöer så 
som i Västra Rönnedal, utmed 
Lekarydsån och Kloster. 

+ Barnperspektiv beaktas i 
samband med planering av 
framtida lekplatser och förbätt-
rade gång- och cykelstråk.  

- Naturmiljö kan tas i anspråk 
för eventuell skidgata och 
stugby i Hanaslövsområdet. 

- Mindre intrång i värdefull na-
tur krävs för att tillgänglighets-
göra rekreationsstråk utmed 
Salen.  
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Skolor 
Utbildningsförvaltningen bedriver ett utredningsarbete rörande 
skolor i Alvesta tätort. Ett antal strategier har identifierats, men 
inga inriktningsbeslut har i skrivandets stund ännu fattats. För 
utpekande av lämpliga skoltomter inväntas utbildningsförvaltning-
ens utredningsarbete rörande skolor i Alvesta tätort. Under pro-
cessen har ny skola diskuterats på platserna Hallska maden, 
Stenlyckeskolan, Kulturen, Spåningslanda och Aringsås. 

I Alvesta bedrivs F-6-skolverksamhet på två platser, Grönkulla-
skolan och Prästängsskolan. Högstadium 7-9 bedrivs på Haga-
skolan i centrum. 

Prästängsskolans skoltomt är hårt exploaterad och utbyggnads-
möjligheten är begränsad även i omgivningen. Inom de kom-
mande fem åren bedöms elevantalet växa med cirka 30 elever, 
men därefter minska något. Situationen kan på längre sikt föränd-
ras, främst beroende på nyexploatering i Spåningslanda och 
Aringsås samt generationsväxling i befintliga småhusområden i 
östra Alvesta. 

För Grönkullaskolan bedöms elevantalet kunna växa drastiskt, 
med nära 20 % successivt på fem år. Inom skolområdet finns 
stora exploateringsmöjligheter och i direkt anslutning till skoltom-
ten finns stora friytor, bland annat lämpliga för anläggande av 
parkering etc. 

Riktlinjer 

Bedömningen är att befintliga skolområden ska värnas. Inom utpekade områden 
för bostäder, samt i bostadsområden i kombination med handel och kontor, kan 
även skola möjliggöras. 

Omsorg 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en boendeutredning (2015) 
som underlag för planeringen av särskilt boende för äldre och 
boende med särskild service (LSS). 

Slutsatsen är att kommunen behöver tillgängliggöra nya särskilda 
boendeplatser för äldre. Prognosen visar på 56 nya lägenheter år 
2026 och 86 lägenheter år 2031. Ny teknik prövas för närvarande 
och kan i framtiden avhjälpa delar av behovet av plats i särskilda 
boenden. Teknikutvecklingen kan innebära att man istället kan bo 
kvar hemma. 

Även boendeplatser i LSS-boende behöver utökas. Bedömningen 
är relativt säker, eftersom personer med behov går att följa från 
mycket unga år. Behovet är 10-12 nya lägenheter år 2018 och 
ytterligare 10-12 lägenheter år 2021. 

Riktlinjer 

Bedömningen är att markanspråk för särskilda boenden inte behöver pekas ut 
särskilt i översiktsplan, utan generellt kan integreras med övriga bostadsända-
mål. En byggrätt för ett äldreboende i Västra Rönnedal finns framtagen. 
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HÄNSYN 

Natur- och kulturmiljövärden 

Naturvård 

  

Det finns flera områden som är utpekade för skyddsvärd natur.  

Övergripande är Lekarydsån, sjön Salen och sjön Spånen med 
omgivande landområden har naturvärden som behöver beaktas i 
planeringen.  

Lekarydsån 
Väster om Lekarydsån finns en nyckelbiotop med lövsumpskog 
med stora botaniska värden. Öster om Lekarydsån finns ett na-
turvärde i form av lövskog. Hela området mellan väg 126 och 
Lekarydsvägen har även mycket stora naturvärden (klass 2) enligt 
Kronobergs natur, Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Natur-
vårdsprogrammet togs fram 1989 och en del av kartläggningen 
kan vara föråldrad med de förändringar i naturen och landskapet 
som skett sedan dess.   

Spånen 
Kring norra viken av sjön Spånen finns naturvärden i form av 
ädellövskog men även i form av blandsumpskog. En nyckelbiotop 
med källpåverkad mark ligger öster om Gemmatorp. Ett brett 
landområde är även utpekat i kommunens naturvårdsprogram, 
klass 3, stora naturvärden. 

Salen 
Salen är utpekat som klass 2, mycket stora naturvärden, i kom-
munens naturvårdsprogram. Vid en inventering som kommunen 
lät göra 2014 konstaterades höga naturvärden i skogsområdet 
kring Kloster.  

Övriga områden 
Det finns även några mindre områden utpekade som naturvärden 
att ta hänsyn till. En nyckelbiotop finns i form av ädellövskog i en 
ekbacke ”Tingsbacken”, i centrumnära läge. Vid Engaholm söder 
om Alvesta finns en koncentration av naturvärden. Där finns 
många skyddsvärda träd och sumpskogar. Strax öster om bebyg-
gelse vid Lunnagården, samt söder om Björnstorp finns naturvär-
desklassad lövskog.  

Inget riksintresse för naturvård finns inom den fördjupade över-
siktsplanens utredningsområde. Inte heller finns Natura 2000-
områden eller biotopsskyddade områden.  

En inventering av naturvärden har under 2016 gjorts i pågående 
grönstrukturprogram för Alvesta tätort. Några huvuddrag redovi-
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sas i kapitlet Grönstruktur. Utöver de strukturerna finns ett fåtal 
intressekonflikter med utpekad markanvändning i denna fördju-
pade översiktsplan. Förekomst av naturvärden beskrivs under 
respektive utpekat område. 

Närmare klassningar och beskrivningar av inventerade naturvär-
den kommer att göras i grönstrukturprogrammet. Där kommer 
även en avstämning göras av hur förutsättningarna har förändrats 
gentemot naturvårdsprogrammets beskrivningar.  

Naturinventeringen har utöver de ovanstående beskriva områ-
dena även beskrivit naturvärden på andra platser att beakta 
såsom äldre ekbestånd vid Folkets park och i Hagaparken, gam-
melskog norr om Hagaparken, Västermaden samt äldre 
lövskogsmiljöer och ängsrester vid Spåningslanda m.m. Därutö-
ver anges även utvecklingspotential för flera platser.   

Riktlinjer 

Inom Lekarydsåns omgivningar bör exploatering undvikas med hänsyn till risk 
för översvämning, ingrepp i naturvärden, risk för påverkan på hydrologiska sam-
band och att det innebär minskad tillgång till tätortsnära natur. Eventuell infra-
struktur som behöver gå genom området ska göra så litet intrång som möjligt. 

Vid exploatering i närheten av norra Spånen, Kloster och Tingsbacken ska hän-
syn tas till nyckelbiotoper och andra naturvärden. 

Klassningar av naturvärden enligt kommande grönstrukturprogram utgör be-
dömningsunderlag gentemot motstående intressen. 

Strandskydd 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 
till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vatten-
drag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkan-
ten, både på land och i vattenområdet. I Alvesta tätorts närhet har 
sjöarna Salen och Spånen utvidgat strandskydd om 200 meter. 
För exploatering inom strandskyddat område krävs antingen upp-
hävande av strandskydd eller dispens från strandskyddet för den 
specifika åtgärden.  

Friluftsliv 
Salen och Spånen är sjöar som är av värde för friluftslivet i form 
av intressen för natur, fiske, rekreation och bad. Det finns ingen 
allmän badplats i Salen inom tätorten. En allmän badplats i Spån-
en finns norr om Alvesta.  

Rekreationsområden som främst bedöms användas av lokalbe-
folkningen är Spåningslandaområdet, Salen och Sjölyckans pro-
menadstråk samt Hagaparken. Hanslövsområdet med skidan-
läggning lockar även långväga besökare. 

I tätortens närhet finns två elljusspår, vid Hagaparken och vid 
Spånen/Spåningslanda. 

Inget riksintresse för friluftsliv finns inom den fördjupade över-
siktsplanens utredningsområde. 

Riktlinjer 

Vid exploatering inom eller nära nämnda områden ska hänsyn tas till friluftslivets 
intressen i form av fortsatt framkomlighet och begränsning av eventuella stör-
ningsrisker. 

Skyddade vattendrag 
Riksintresse för vattendrag – Mörrumsån omfattar stora delar av 
Alvesta kommun. Alvesta tätort ligger inom detta område. Riksin-
tresset innebär att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vat-
tenöverledning för kraftändamål inte får utföras inom Mörrumsåns 
vattenområden eller tillhörande käll- och biflöden. Verksamheter 
som kan motverka riksintresset är inte aktuellt inom tätortsområ-
det. 
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Kulturmiljövård 

 
Nordväst om Alvesta finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Flera fornlämningsområden 
finns spridda i tätorten med en koncentration kring centrum och östra delen av Alvesta. 

Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda   
Norr om Alvesta tätort finns ett utpekat riksintresseområde för 
kulturmiljövård. Riksintresset berör Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-
Spåningslanda.  

Framförallt är det delarna som berör Lekaryd by och Spånings-
landa som bedöms påverka den fördjupade översiktsplanen för 
Alvesta tätort och vidare planläggning i områdena.   

Spåningslanda 

Spåningslandas värde är att miljön illustrerar jordbrukets tidigaste 
skeden och utgör riksintressets äldsta exempel på landskapets 
mycket långa odlingskontinuitet. Riksintressets uttryck är den 
större mängd fornlämningar som finns i området, bestående av 
bland annat gravfält, stenrösen och fossil åkermark.  

I gällande översiktsplan framgår att Spåningslanda kan bli ett kul-
turreservat. Detta kan vara möjligt men anges inte som särskilt 
förslag i denna fördjupade översiktsplan. 

Riktlinjer  

Nybyggnation i Spåningslanda ska ske på ett sätt som inte ger påtaglig skada 
på riksintresset. Möjligheten att göra fornvårdsinsatser för att öka läsbarheten 
och upplevelsevärdet i området samt tillskapandet av en besöksparkering till 
området bör undersökas.  
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Fornlämningar  
Inom den fördjupade översiktsplanens geografiska avgränsning 
finns enligt Riksantikvarieämbetets register flertalet fornlämningar. 
Störst ansamling finns i Spåningslandaområdet, men flera forn-
lämningar finns likaså i centrum och östra Alvesta.  

 
Överblick över hur riksintresseområde, registrerade fornlämningar enligt FMIS och föresla-
gen markanvändning sammanfaller. 

Områden där förslag till markanvändning i den fördjupade över-
siktsplanen för Alvesta tätort sammanfaller med en eller flera re-
gistrerade fornlämningar är Borgmästaren, Bruksvägen, Spå-
ningslanda, Aringsås nord och syd, samt dubbelspår mot Växjö 
(kust-till kustbanan).  

Riktlinjer 

Vid planläggning inom eller nära områden som sammanfaller med fornlämning 
som finns registrerad hos Riksantikvarieämbetet ska hänsyn tas. Om möjligt bör 
planeringsåtgärder undvikas inom områden där fornlämning finns belägna. Ex-
empelvis kan gröna släpp mellan bebyggelseområden placeras där fornläm-
ningar finns belägna. I de fall påverkan på fornlämning inte kan undvikas ska 
ansökan om tillstånd för intrång i fornlämning enligt kulturmiljölagen inlämnas till 
Länsstyrelsen.  

Byggnadsminnen  
När en byggnad, park, trädgård eller anläggning förklaras för 
byggnadsminne, anger Länsstyrelsen genom särskilda skyddsbe-
stämmelser om på vilket sätt den inte får ändras och hur den ska 
vårdas och underhållas. Ändringar eller ombyggnationer ska gö-
ras i samråd med Länsstyrelsen. Skyddsföreskrifterna kan om-
fatta både exteriör och interiör. I regel ingår även den omgivande 
tomten i byggnadsminnesskyddet. 

Alvesta station 

Alvesta station blev byggnadsminne år 1986. Dagens stations-
byggnad uppfördes mellan åren 1907- 1909 och ersatte då ett 
äldre stationshus i trä.  

 
Alvesta station är byggd i jugendstil. 
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Byggnaden är uppförd i jugendstil och särskilt tidstypiskt är bland 
annat de flacka bågformerna i fönster och dörröppningar samt 
materialkombinationen i fasaden som består av tegel, puts och 
natursten.  

Alvesta tingshus 

Tingshuset blev byggnadsminne år 2008. Tingshuset uppfördes 
mellan åren 1906-1907 och ersatte då en tidigare byggnad. Även 
dessförinnan hölls emellertid ting på platsen, som har haft funkt-
ion som ting sedan 1700-talet.  Byggnaden är uppförd i en bland-
ning av nyklassicism och jugend. Tingshuset är uppfört i tegel på 
en kraftig grund av huggen granit där väggarna försetts med en 
puts av grövre karaktär avfärgad i en ljus gulaktig kulör. Ovanför 
den huggna stenfoten löper en slätputsad vit sockel runt hela 
byggnaden. Byggnaden har nyligen genomgått en omfattande 
renovering och omvandlats till flerbostadshus.  

Riksdagsmannagården 

Riksdagmannagården förklarades som byggnadsminne år 1975. 
Riksdagsmannagården hette från början Södregård eller Eriks-
gård, men fick dagens namn efter att tre generationer av riks-
dagsmän bodde på gården mellan åren 1791-1860. Riksdags-
mannagården undgick utflyttning vid både storskifte och laga skif-
tet och byggnaderna har därmed förblivit samlade i tätorten. Den 
äldsta mangårdsbyggnaden är uppförd omkring år 1788 och är en 
tvåvåningsbyggnad med fasad av faluröd träpanel. 

  

 

 

 

 

Hagaparken 
Hagaparken är ett 34 hektar stort park- och naturområde i nära 
anslutning till Alvesta centrum. Det finns bland annat lekplats, 
utomhusscen och boulebana. Strax norr om Hagaparken finns 
område som tidigare innefattade Folkets park. Hagaparken be-
döms som kulturhistoriskt viktigt att bevara. Med grund i de höga 
värdena i området bör byggnation i parken inte ske.  

Riktlinjer 

Se avsnittet Användning- Idrott och fritid-Hagaparken för riktlinjer för området.  

Byggnadsinventering Alvesta centrum samt kulturmiljöprogram 
År 2005 utförde Smålands museum en kulturhistorisk byggnads-
inventering av Alvesta centrum på uppdrag av Alvesta kommun. 
Inventeringen innehåller en beskrivning av byggnaderna, fotogra-
fier och förslag till varsamhetsbestämmelser för byggnaderna. 
Idag finns inga riktlinjer för vilken hänsyn som ska tas till bygg-
nadsinventeringen. Ett program, riktlinjer för byggnadsutformning, 
är under framtagande med tidsplan att slutföras under 2017. En 
pilotstudie har gjorts för kvarteret Blenda och utgör planeringsun-
derlag för planläggning och lovhandläggning. 

 

 
Riksdagsmannagårdens röda byggnader 
och det gula Tingshuset ligger nära 
varandra i utkanten av Alvestas centrum. 
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Areella näringar 
Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk är av nationell bety-
delse. Utveckling av tätorten ska ske med hänsyn till areella nä-
ringar. 

Jord- och skogsbruk 
Alvesta ingår i en av länets två centralbygder med lång kontinuitet 
av bosättning. Tätorten ligger i ett låglänt landskap som sträcker 
sig från Åsnen upp längs med Salen-Lekarydsån. I bygden finns 
flera stora anrika gods och landskapets slättkaraktär visade sig 
gynnsamt att anlägga stambanan på under 1800-talet, vilket 
starkt bidragit till Alvestas utveckling. 

Jordbruksmarken i närheten av Alvesta tätort är generellt låglänt 
och utsatt vid höga vattenflöden. 

Jordbruksföretagare utvecklade under 2010-talet en biogasan-
läggning, som förädlar gödsel från närområdet. 

Jordbruksmarken runt Alvesta har i Jordbruksverkets rapport 
2013:35 redovisats som klass 4 på en 10-gradig skala (klassning 
gjord 1971, Lantbruksstyrelsen).  

Skogsbruket är en mycket viktig näring och i Alvesta kommun 
finns flera träförädlingsföretag. Skogsmark närmast tätorten har 
ett stort rekreationsvärde, vilket kan medföra ökat hänsynsta-
gande vid produktion. 

Riktlinjer 

Tätorten ska utvecklas i första hand genom förtätning samt utvidgning på mark i 
enlighet utpekade områden i översiktsplanen. En anpassning av markanspråk i 
förslaget har gjorts för att begränsa ianspråktagande av jordbruksmark. Efterföl-
jande planläggning hanterar avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter 

Industri 
Något riksintresse för industriell produktion finns inte inom områ-
det för den fördjupade översiktsplanen. Att tillskapa ny industri-
mark och värna befintliga industriers verksamheter och utveckl-
ingsmöjligheter är dock av stort intresse för kommunen. Om-
lastingsmöjligheterna på Alvesta bangård, omlastningscentralen 
och kombiterminalen kan betraktas som regionalt intresse. Mer 
information finns under kapitlet ”Användning - verksamhetsmark”. 

Energidistribution 
Något riksintresse för energidistribution finns inte inom området 
för den fördjupade översiktsplanen.  

En högspänningsledning korsar samhället från norr till söder. En 
luftkabel i nuvarande form tar orimligt mycket exploateringsmark i 
anspråk och orsakar även andra olägenheter. Alvesta kommun 
har framfört att denna bör flyttas eller förläggas i mark men hög-
spänningsledningen (130 kV) fick i och med en lagändring 2013 
automatisk förlängning. Kraftledningen kommer därför att finnas 
kvar inom den fördjupade översiktsplanens tidshorisont. På längre 
sikt är det dock viktigt att fortsätta driva frågan om alternativ 
sträckning.   
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Kraftledningar inom och i närheten av Alvesta tätort.  

Riktlinjer 

Hänsynsavstånd till befintlig 130 kV-ledning inom vilket byggnation inte bedöms 
som lämplig bör utredas i nya detaljplaner som gränsar till ledningen. Parkmark 
under kraftledning kan däremot användas för tillfällig vistelse.  

Konsekvenser el  

+ Att inte flytta 130kV-
ledningen innebär att stora 
kostnader för flytt undviks. 

- 130kV-ledningens placering 
utgör fortsatt hinder för tätorts-
utvecklingen.  

Kommunikationer 

  
Riksväg 25, Kust- till- kustbanan, Södra stambanan samt Alvesta bangård och station är 
riksintresse för kommunikationer. Väg 126 är av mellankommunalt intresse.  

Den fördjupade översiktsplanen berörs av riksintresse för väg och 
för järnväg. 

Väg 25/27 
Väg 25 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fast-
ställt. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nation-
ell betydelse. Väg 25 är en viktig tvärförbindelse mellan vägarna 
E6, E4 och E22 i södra Sverige samt förbinder Halmstad med 
Växjö och Kalmar. Förbi Alvesta tätort är väg 25 samordnad med 

Riksväg 25 
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väg 27, som är en viktig transportlänk mellan Göteborg-
Karlskrona. Väg 25/27 mellan trafikplats Hjärtenholm och Växjö 
har utökat bebyggelsefritt avstånd till 50 meter.  

Järnvägar 
Riksintresset för järnväg består av Södra Stambanan som sträck-
er sig mellan Stockholm och Malmö och av Kust till kustbanan 
mellan Göteborg och Kalmar samt Karlskrona. Likaså är Alvesta 
terminal och station utpekade som riksintressen. 

Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det 
utpekade TEN-T nätet (transeuropeiska transportnät). Banan är 
mycket viktig för person- och godstrafik. Banan ingår även i det 
utpekade strategiska godsnätet. I riksintresset ingår även Alvesta 
bangård. Utmaningar med riksintresset bangård är att verksam-
heten, vid en viss nivå, skulle kunna räknas som industribuller. 

Kust till kustbanan är av interregional betydelse. Banan trafikeras 
av gods- och persontåg. Det pågår en diskussion om en utökning 
av regionaltågstrafiken utmed bandelen, anger Trafikverket i sin 
specifika funktionsbeskrivning. 

Alvesta terminal är en växlingsbangård som ligger vid knutpunkt 
mellan Södra stambanan och Kust till kustbanan. 

Väg 126 
Väg 126 är en statlig väg som går genom Alvesta i nord-sydlig 
riktning. Vägen sträcker sig mellan Karlshamn och väg 30. Väg 
126 är tillsammans med väg 23 och väg 25 viktig för den region-
ala arbetspendlingen. Vägen är inte av riksintresse, men delar av 
väg 126 är utpekat i Trafikverkets ”Funktionellt prioriterat vägnät” 
(2016-03-07) med fokus på ökad tillgänglighet. 

Planens hänsyn 
Den fördjupade översiktsplanen reserverar mark för en eventuell 
framtida utbyggnad av kust- till- kustbanan till dubbelspår samt för 
planskildhet för de korsande banorna. Planen föreslår även en 
förbifart som leder om väg 126 vilket kan innebära omledning av 

trafik till väg 25 en kort sträcka. Mer om detta finns under kapitlet 
”Användning – hållbara transporter”.  

Riktlinjer 

Utformning av förbifart och verksamhetsområde längs väg 25 ska utföras så att 
det inte riskerar medföra påtaglig skada på riksintresset väg 25. Samtidigt ska 
vägas in lokala och regionala fördelar som olika lösningar medför. 

Vid nybyggnation i läge nära Södra stambanan och Kust till kustbanan bör sär-
skild omsorg ägnas åt placering och utformning så att inte den nya bebyggelsen 
medför krav som hindrar järnvägsverksamheten och därmed kan skada riksin-
tressena.  

  



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 76 

Vattenförsörjning 

  
Vattenskyddsområde finns beläget norr om riksväg 25. Vad gäller riksintresse för anlägg-
ningar för vattenförsörjning är området schematiskt redovisat i kartan.  

Vattenskyddsområden 
Ett vattenskyddsområde finns norr om väg 25. Ett litet hörn av 
området berör trafikplats Hjärtenholm och norra delen av 
Björnstorp. Restriktionerna som vattenskyddsområdet medför är 
begränsade och av äldre datum. Det får inte förekomma infiltrat-
ionsbrunnar, soptippar samt upplag av lut, tjärolja och petroleum-
produkter med undantag av för uppvärmning av fastighet avsett 

nödvändigt förråd av eldningsolja. Det får inte heller ske grustäkt 
inom området. 

I generella drag innebär vattenskyddsområdet idag att industri-
byggnation förhindras men jordbruk är tillåtet. En eventuell större 
utbyggnad av bostadsbebyggelse i Lekaryd kräver noggrannare 
analys av påverkan på och anpassning till vattenskyddsområdet. 

Vattentäkten som vattenskyddsområdet skyddar används inte 
längre. Alvesta försörjs istället av dricksvatten som kommer från 
Bergaåsen. Vattentäkten är fortfarande potentiellt användbar, en 
nödvattentäkt, och någon ambition att upphäva vattenskyddsom-
rådet föreligger inte till följd av förslag i den fördjupade översikts-
planen.  

Avloppsreningsverk finns i södra Alvesta. Mer beskrivningar och 
riktlinjer finns i Kapitlet ”Användning – teknisk försörjning” 

Riktlinjer 

Vattenskyddsområdet bör finnas kvar. Hänsyn till grundvattenskyddet bör tas i 
samband med planering och utbyggnad av bl.a. infrastruktur och verksamhets-
område i åsens närhet då bortschaktning av åsmaterial ökar risken för förore-
ningsspridning.  

Dricksvattenanläggningar 
Hösten år 2016 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om att 
Bergaåsens drickvattenanläggningar skulle utgöra riksintresse för 
anläggningar för vattenförsörjning enligt 3 kap 8 § andra stycket 
miljöbalken. Riksintresset utgörs dels av produktionsområdet med 
råvattenbrunnar och infiltrationsdammar, dels av överföringsled-
ning med tillhörande anläggningar. Motiven till utpekandet av riks-
intresset är att anläggningarna nyttjas/kan nyttjas av många män-
niskor, har stor kapacitet och god kvalitet, liten risk att påverkas 
av klimatförändringar samt behövs som reserv eller för framtida 
användning.  
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Riktlinjer 

Vid exploatering av mark i direkt anslutning till riksintresseområdet ska hänsyn 
tas så riksintresset inte påtagligt skadas. Detta gäller exempelvis vid verksam-
hetsområden utmed väg 25.  

Avfallshantering 
En kommunal avfallsanläggning finns öster om tätorten. Beskriv-
ning av denna och förslag finns under kapitlet ”Användning – tek-
nisk försörjning”. 

Försvar 
Något riksintresse för försvaret finns inte inom området för den 
fördjupade översiktsplanen. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

Buller 

Trafikbuller 
Alvesta tätort är en järnvägsknut med både Södra stambanan och 
Kust- till- kustbanan som går genom tätorten. Dessutom finns 
flera större trafikleder, bland annat går länsväg 126 idag genom 
centrala Alvesta. I Alvesta tätort påverkas alltså ljudnivåerna av 
både väg- och tågtrafik. 

De viktigaste källorna till trafikbuller i Alvesta tätort bedöms vara 
Södra stambanan, Kust-till-kustbanan, Blädingevägen-Allbogatan 
(väg 126), Värnamovägen, Växjövägen, Lekarydsvägen, Fabriks-
gatan, Aringsåsvägen och Sköldstavägen.  

 
Bullerkartläggningen med förväntade värden år 2030. Gällande riktvärde för nybyggnation 
av bostäder är 55 dB(A).  

De ekvivalenta ljudnivåerna överskrids till stora delar helt eller 
delvis för byggnader längs huvuddelen av dessa vägar och järn-
vägar. Framförallt byggnader längs Blädingevägen, Allbogatan 
och huvuddelen av järnvägssträckningen har hög bullerexpone-
ring. En översiktlig analys visar att cirka 500 bostäder i tätorten 
kan vara exponerade för bullernivåer över riktvärdena för ekviva-
lenta och maximala nivåer. 

Bostadsfastigheter belägna i direkt anslutning till vägtrafiken har i 
idag i många fall överskridna riktvärden på den sida av tomten 
som vetter mot vägen. Beräknad trafikökning enligt Trafikverkets 
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prognos gör att ljudnivåerna för bostäder i direkt anslutning till väg 
och järnväg kommer att öka. Detta innebär att fler hus kommer att 
får överskridna riktvärden än idag. 

Riktlinjer 

Bostäder ska utföras och placeras så gällande riktvärden för trafikbuller inte 
överskrids. I samband med detaljplaneläggning av bostäder ska en bullerutred-
ning genomföras om det finns osäkerhet huruvida bullerriktvärden överskrids 
eller inte. Målet ska vara att antalet bullerstörda bostäder inom tätorten inte ska 
öka.  

Industribuller 
Industribuller regleras genom verksamheternas tillstånd. Idag 
finns ingen översiktlig kartering över industribuller inom Alvesta 
tätort. Verksamheter som alstrar industribuller finns idag framför-
allt belägna inom Västra industriområdet och Alvesta bangård.  

Riktlinjer 

I samband med planläggning av områden med närhet till tillståndspliktiga verk-
samheter ska påverkan av eventuellt industribuller beaktas.  

Vibrationer 
Vibrationer är svängningsrörelser som uppstår vid överföring av 
energi. Vibrationerna blir kraftigast när tunga godståg passerar 
över lösa jordar, oftast leror. I fasta jordar, till exempel morän, är 
vibrationsnivån lägre och spridningen betydligt mindre.  

Större utpekade utbyggnadsområden så som Spåningslanda och 
Aringsås är placerade på moränjordar, vilka har låg risk för stör-
ningar av vibrationer.  

Riktlinjer 

Vid utbyggnad av områden med lösa jordar som ligger i närområdet till platser 
där tunga godståg passerar ska en vibrationsutredning tas fram i samband med 
detaljplaner. 

Luftkvalitet 
Alvesta kommun är medlem i Kronobergs luftvårdsförbund som 
tar fram tätortsprogram för luftmätningar i länet. Programmet är 
en kombination av mätningar och beräkningar. Resultatet från 
förra mätningen visar följande halter: 
Gata NO2 

µg/m3 
PM10 
µg/m3 

PM10 90%-il 
µg/m3 

Bensen 
µg/m3 

miljökvalitetsnorm 40 40  5 

miljömål 20 15  1 

Allbogatan, norr 13 13 21 0,9 

Allbogatan centrum 11 13 21 0,9 

Växjövägen 9 14 22 0,9 

Värnamovägen 7 11 17 0,8 

Fabriksgatan 6 11 16 0,7 
Källa: Tätortsprogram i Kronobergs län (2013), Halter i luft, beräknade för olika år med 
spridningsmodellen SIMAIRväg. Årtal mätning: Bensen 2009, övriga 2012. 

Sammanfattningsvis är luftkvaliteten i Alvesta tätort god och över-
skridande av miljökvalitetsnormer befaras inte. Däremot visade 
mätningarna från 2013 att halten PM10 är något för hög jämfört 
med det nationella miljömålet. Som ett årsgenomsnitt var halten 
16 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft), vilket överskrider mil-
jömålet som är 15 µg/m3. PM10 är partiklar med storlek upp till 10 
mikrometer. De största källorna till PM10, bedöms vara vägslitage 
till följd av användning av dubbdäck. En omledning av väg 126 
utanför centrum och anläggande av ett triangelspår möjliggör 
minskad trafik och utsläpp i Alvestas centrala delar. Därmed kan 
luftsituationen förbättras genom föreslagen planering. 

Riktlinjer 

Om kommande luftmätningar visar att de nationella miljömålen överskrids vad 
gäller frisk luft, bör åtgärder vidtas för att komma till stånd med problematiken. 
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Vattenkvalitet 

Salen 
Sjön Salen med tillflöden har en övergödningsproblematik som 
påverkar dels resursen för tätortsutvecklingen genom möjlighet att 
användas för bad och rekreation, dels växt- och djurliv i sjön och i 
nedströms liggande vattendrag. Slutligen medverkar övergöd-
ningen i Salen tillsammans med många andra vattendrag och 
direkta utsläpp till negativa effekter i Östersjön.  

Salen har historiskt sett varit en näringsfattig sjö. Med ökande 
befolkning från mitten av 1800-talet och ändrad markanvändning i 
tillrinningsområdet blev sjön, särskilt norra delen, snart övergödd. 
Vattenvårdsproblemen blev dock tydliga först efter att sjön sänk-
tes i mitten av 1930-talet, samtidigt som Kronobergs Läns Slakte-
riförening startade sin verksamhet i Alvesta med utsläpp till norra 
Salen. 

Belastningen på norra Salen var mycket hög under många år, 
men en mängd åtgärder har genomförts under åren för att minska 
utsläppen av näringsämnen till sjön. Norra Salen visar dock fortfa-
rande tydliga tecken på övergödning med bl.a. förhöjda fosforhal-
ter som också har visat sig ha negativ påverkan på nedströms 
liggande vattenområden. Under 2015-2016 utfördes en fördjupad 
undersökning av Norra Salen samt en inledande åtgärdsplane-
ring.  

Miljökvalitetsnormer för Salen och övriga vatten 
Vattendelegationerna i beslutade i december 2016 om nya miljö-
kvalitetsnormer för vatten. 

Inom planområdet berörs sjön Salen, sjön Spånen, Lekarydsån, 
Tvärån och Hjortsbergaån. Miljökvalitetsnormerna för sjöar och 
vattendrag som finns inom planområdet innebär att dessa ska 
uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Tidi-
gare norm innebar att god status skulle uppnås senast 2015.  

Spånen har god ekologisk status idag. Lekarydsån har fått en 
tidsfrist till 2021 att uppnå god ekologisk status medan Salen, 

Tvärån och Hjortsbergaån har fått en tidsfrist till 2027 då administ-
rativa begränsningar och i vissa fall otillräcklig lagstiftning medför 
orimliga kostnader för att uppnå normen inom kort. 

Vid statusklassningen 2009, och även den senaste statusklass-
ningen från 2015 som fortfarande utgör arbetsmaterial, nådde 
ingen av de ovanstående sjöarna eller vattendragen upp till god 
kemisk ytvattenstatus på grund av att gränsvärden överskrids för 
kvicksilver och bromerad difenyleter. Dessa ämnen klassas som 
ett miljöproblem och finns i alla sjöar och vattendrag och är ett 
generellt problem i hela landet. Problemen härrör från internation-
ella luftnedfall och kan inte åtgärdas med lokala insatser. Miljö-
kvalitetsnormerna anger däremot att halterna som fanns i decem-
ber 2015 inte får öka. 

Den ekologiska statusen var år 2009 god för Spånen. Leka-
rydsån, Tvärån och Hjortsbergaån hade måttlig ekologisk status. 
Salen hade otillfredsställande ekologisk status. 2015 var statusen 
för Salen måttlig istället för otillfredsställande. 

Övergödning är ett problem i Lekarydsån, Hjortsbergaån och Sa-
len. I Lekarydsån, Tvärån, Hjortsbergaån och Spånen finns pro-
blem med förändrade habitat genom fysisk påverkan. 

Åtgärder som kan vara aktuella för att komma till rätta med pro-
blemen är att minska tillförseln av näringsämnen. Detta kan ske 
genom våtmarker, skyddszoner runt vattendrag, svämbara åfåror, 
tvåstegsdiken och att tillskapa ekologiskt funktionella kantzoner. 

Planförslaget innebär att större sammanhängande områden som 
naturligt svämmas över undantas från byggnation. Det ger möjlig-
het till flödesutjämning som minskar mängden näringsämnen som 
transporteras vidare till Salen. Vid Tvärån finns möjlighet att ordna 
näringsfällor som ytterligare reducerar tillförseln. Samma möjlig-
het kan även finnas utmed Hjortsbergaån, men framförallt utanför 
planområdet.  
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Riktlinjer 

Exempel på möjliga åtgärder för att förbättra Salens vattenkvalitet skulle kunna 
vara tillskapande av flödesutjämnande våtmarker för att förhindra att närings-
ämnen transporteras ut i sjön.  

Olycksrisk 

 
Karta med zoner för olika typer av användning med hänsyn till farligt gods.  

Inom Alvesta tätort finns områden där särskild hänsyn bör tas till 
risken för explosion, gasutsläpp och andra olyckor. Rekommen-
derat farligt godsled är riksväg 25. Genomfart av farlig godstrafik 
är förbjudet på väg 126 mellan Värnamovägen och Fabriksgatan. 

Däremot finns målpunkter utmed väg 126 som kräver transporter 
av farligt gods. Detta innebär att det förekommer farligt gods även 
på vissa delar av väg 126.  Förutom på väg körs farligt gods även 
på järnväg utmed Södra Stambanan och Kust- till- kustbanan.  

I Alvesta tätort finns 9 tillståndspliktiga verksamheter, i enlighet 
med miljöbalken (MB 9 kap.). Verksamheterna med tillståndsplikt 
är idag främst lokaliserade i Västra industriområdet. I östra Al-
vesta finns även Alvestas återvinningscentral som är en till-
ståndspliktig verksamhet.  

Enligt RIKTSAM (riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplanering) 
bör: 

Risker identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys för 
nyexploatering inom 150 meter från transportleden. Ingen nyex-
ploatering bör ske inom 30 meter från transportleden. Enbart in-
dustri, lager och bilservice bör tillåtas 30-70 meter från transport-
leden. Inom 70-150 meter kan även småhus, centrum, kontor och 
idrottsanläggning utan åskådare exploateras. Vård, skola, flerbo-
stadshus eller hotell/konferenslokaler bör generellt placeras minst 
150 meter från transportleden. Vid placering av dessa verksam-
heter närmare transportleden bör en detaljerad riskbedömning tas 
fram. 

Riktlinjer 

Riktlinjer enligt RIKTSAM bör iakttas. 
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Översvämning  
Kommunen har tillgång till översvämningskartering och sky-
fallskartering som med olika modeller beräknat var vatten riskerar 
att samlas vid höga flöden respektive kraftiga regn.  

Höga vattenflöden 

 
Markområden som kan vara känsliga vid framtida 100-årsregn.  

DHI:s översvämningskartering visar områden som riskerar att 
översvämmas vid höga vattenflöden, utifrån att sjön Salen, Leka-
rydsån och Tvärån stiger. Ett större område finns mellan Södra 
stambanan och riksväg 126, mellan riksväg 126 och Sköldstavä-
gen samt ett område söder om Kust-till-kustbanan. 

Utifrån översvämningskarteringen har områden som inte redan är 
bebyggda eller som inte har strategisk placering för framtida be-
byggelse pekats ut som översvämningsbuffert i kapitlet Teknisk 
försörjning. 

Riktlinjer 

Översvämningskarteringen är ett viktigt underlag vid planläggning.  

Ny bebyggelse bör inte tillåtas inom utpekad översvämningsbuffert. I detaljpla-
ner bör anges lägsta golvhöjd för ny bebyggelse i förhållande till översvämnings-
risk. 

 
Översvämning av Sjöparken 2004. 

Överbelastat dagvattennät 
DHI:s skyfallskartering visar de beräknade maximala vattendju-
pen (m) och flödeshastighet (m/s) i samband med ett framtida 
100-års regn (skyfall som har en återkomsttid på 100 år). Karte-
ringen visar områden där vatten riskerar att samlas vid kraftig 
nederbörd då dagvattennätet överbelastas. 

Åtgärder så som invallningar och möjlighet att strypa flödet till 
Ilabäcken har genomförts under de senaste åren för att minska 
risken för översvämningar på västra industriområdet. 

 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 82 

 
Områden där vatten samlas vid skyfall.  

Riktlinjer 

Identifiera och säkra lågstråk och prioriterade rinnvägar för att avvattna bebyg-
gelseområden som riskerar att översvämmas vid kraftiga skyfall. Marknivå utgör 
alltid dämningsnivå för dagvatten, vilket innebär att man vid nybyggnation måste 
anpassa byggnadens utformning och dräneringsteknik efter att dagvatten kan 
stå i brunnar och upp till marknivån där dagvattennätets förbindelsepunkt finns. 
Inför nybyggnation ska dagvattenhantering lösas i samband med planläggning.  

Ras, skred och erosion 

Ras och skred 
Inom Alvesta tätort finns mindre områden som har förutsättningar 
för skred i finkornig jordart. För att skred ska kunna inträffa krävs 
att jorden består av lera och/eller silt, samt att marklutningen är 
tillräckligt stor. Klimatförändringar så som intensivare och ökad 
nederbörd ökar risken för större eller mindre ras/skred i siltslänter. 
Likaså inträffar slamströmmar i samband med intensiva regn, ofta 
vid snösmältning. De flesta spår av slamströmmar i Sverige finns i 
fjälltrakerna men i övriga landet kan det också finnas områden 
som är utsatta för slamströmmar, exempelvis längs raviner, för-
kastningsbranter eller moränsluttningar.  

Aktsamhetsområden definierar den maximala omfattningen av det 
område från vilket skredmassor kan röra sig, givet en kritisk mark-
lutning (1:10 eller brantare). 
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Områden som har förutsättningar för jordskred (aktsamhetsområden). (SGU) 

Riktlinjer 

Vid planläggning av områden med risk för ras och skred ska särskild hänsyn tas 
till detta.   

Erosion 
I Alvesta tätort bedöms det inte finns några områden där särskilt 
hänsyn behöver tas till risken för stranderosion.  

Förorenad mark 
I Alvesta tätort finns flera områden som är utpekade i Länsstyrel-
sens MIFO- inventering (markområden som misstänks vara föro-
renade). Framförallt finns områdena lokaliserade i tätortens verk-
samhetsområden, men det finns även misstanke om förorenad 

mark i centrala delen av tätorten och i östra delen av Alvesta. 
Misstänkta föroreningar nämns i detta förslag under respektive 
utpekade områden för förändrad markanvändning. Förutom 
MIFO-inventerade områden finns även tre tidigare deponier i tä-
torten.  

Riktlinjer 

Om misstanke finns om förorenade markområden ska en bedömning göras om 
vidare utredningar behövs. Vid planläggning av ytor med känslig markanvänd-
ning t.ex. bostäder och park, bör markundersökning genomföras. 

Radon 
I den norra delen av tätorten finns ett område som misstänks in-
nefatta isälvsmaterial och därmed finns risk för radonhalter som 
överskrider normen. Oavsett på vilken typ av mark, eller var i Sve-
rige det ska byggas, måste radon från mark beaktas, eftersom det 
alltid finns i tillräckligt höga halter i jordluften för att det skulle 
kunna leda till problem inomhus. 

De byggmaterial som tillverkas i dag har så låg halt av radium att 
de inte kan ge upphov till mer än några få tiotal Bq/m3 i inomhus-
luften (riktvärdet är 200 Bq/m3). I det fall huset ansluts till det 
kommunala vattenledningsnätet behöver man heller inte bekymra 
sig för radon i hushållsvattnet.  

Riktlinjer 

Bostadshus ska uppföras radonsäkert.   



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 84 

Dåliga grundförhållanden 
I Alvesta finns områden som kan vara olämpliga att bebygga med 
hänsyn till grundförhållandena. Områdena som pekas ut nedan 
hänger samman med resonemang om översvämningsområden, 
se rubriken översvämning ovan. 

Ett av de större områdena finns beläget i den norra delen av tätor-
ten, i närområdet till Lekarydsån, området mellan Södra Samban-
an och riksväg 126. Området består främst av gyttja och kärrtorv, 
och bedöms därmed inte ha grundförhållanden för att kunna be-
byggas.  På den västra sidan av väg 126 och mot Sköldstavägen 
fortsätter de sämre grundförhållandena, marken består av moss-
torv, kärrtorv och silt. Likaså inom dessa områden bör bebyggelse 
undvikas.  

I tätorten finns även mindre områden som inte är lämpliga att be-
bygga med hänsyn till markförhållanden på platsen. Ett av dessa 
finns strax öster om Virda bad- och sportcenter, ett sankt område 
bestående av främst torv.  

Tingsbacken i centrala Alvesta består till stor del av torv och krä-
ver åtgärder i form av schaktning eller särskild grundläggning för 
att bli lämplig för byggnation.  

Strax väster om Påvelsgård, intill Ilabäcken, består marken av silt 
och är därmed inte lämplig att bebygga.  

Riktlinjer 

Om bebyggelse planeras i områden där grundförhållandena misstänkts vara 
dåliga ska en geoteknisk undersökning göras innan planläggning. 
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Riksintressen och mellankommunala intressen 
Här görs en sammanställning av riksintressen och mellankommu-
nala intressen som berörs. 

Infrastruktur och kommunikationer  
För beskrivning av förlagen se användningsavsnittet Hållbara 
transporter och Centrum.  

Väg 25 (och 27) samt väg 126  
Väg 25 och 27 utgör både riksintresse och mellankommunalt in-
tresse. Väg 126 är ett mellankommunalt intresse. 

Förbifart av väg 126 ökar framkomligheten för genomfartstrafik. 
Förändringar av trafikplatser på väg 25 råder Trafikverket över 
men om kommunens föreslagna anslutning vid Sköldstavägen 
aktualiseras kan trafikflödet påverkas något. 

Södra stambanan, Kust-till-kustbanan och busstrafik  
Södra stambanan och Kust-till-kustbanan utgör både riksintresse 
och mellankommunalt intresse. Busstrafiken är ett mellankommu-
nalt intresse. 

Dubbelspår på Kust-till-kustbanan mellan Alvesta och Växjö ger 
positiv påverkan på tillgänglighet för spårbunden kollektivtrafik i 
regionen och interregionalt. Triangelspår möjliggör utökad kapa-
citet på Alvesta station och underlättar godstransporter. 

Alvesta resecentrum utvecklas som resenod. Utökad parkering 
och omdaning ytor kring resecentrum underlättar byte mellan 
olika trafikslag för både kort- och långväga resenärer. 

Cykelväg till Växjö 
Cykelväg till Växjö är ett mellankommunalt intresse. 

Cykelväg till Växjö via Gemla ökar möjligheterna till säker och 
komfortabel cykelpendling mellan kommunerna betydligt då det 
idag endast går att ta sig fram på landsväg utan vägren eller på 
enskilda vägar. 

Vattendrag Mörrumsån 
Vattendrag Mörrumsån utgör både riksintresse och mellankom-
munalt intresse. 

För beskrivning av förlagen se hänsynsavsnittet Vattenkvalitet. 

Vattenvårdsfrågor berörs genom Salens del i Mörrumsåns avrin-
ningsområde. Förslaget påverkar vattendraget positivt genom 
möjlighet till minskad näringstillförsel. 

Fritid och rekreation  
Fritidsanläggningen vid Hanaslöv är ett mellankommunalt in-
tresse. 

För beskrivning av förslagen se användningsavsnittet Idrott och 
fritid. 

Hanaslöv utvecklas som aktivitetsbaserat friluftsområde för reg-
ionen och för mer långväga turister vilket gynnar regionens möj-
ligheter till fysisk aktivitet samt turistnäringen. 

Bergaåsens dricksvattenanläggningar  
Bergaåsens dricksvattenanläggningar utgör både riksintresse och 
mellankommunalt intresse. 

För beskrivning av förslagen se hänsynsavsnittet Dricksvattenan-
läggningar. 

Framtida verksamhetsområde utmed väg 25 behöver ta hänsyn 
till dricksvattenanläggningarna. 

Verksamheter 
Utveckling av verksamhetsmark är ett mellankommunalt intresse. 

För beskrivning av förslagen se användningsavsnittet Handel och 
verksamheter. 

Verksamhetsområde längs väg 25 kan betraktas som en konkur-
rerande plats för verksamhetsetablering kommunerna emellan 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

 86 

men framför allt som ett gemensamt mellankommunalt intresse 
för att hitta gemensamma attraktiva kommunikationslägen för 
företag. En utveckling av nya arbetsplatser påverkar arbetsmark-
naden positivt i regionen. 

Bostadsförsörjning 
Bostadsförsörjning är ett mellankommunalt intresse.  

För beskrivning av förslagen se användningsavsnittet Attraktiva 
boende- och livsmiljöer. 

Bostadsbrist råder i stora delar av länet. Nybyggnation på flera 
orter bidrar gemensamt till en förbättrad bostadssituation för reg-
ionens invånare. 

Kulturmiljövård, Hjärtanäs-Dansjö- Gåvetorp-
Spåningslanda  
Hjärtanäs-Dansjö- Gåvetorp-Spåningslanda utgör ett riksintresse. 

För beskrivning av förslagen se hänsynsavsnittet Kulturmiljövård. 

Bebyggelse planeras inte inom riksintressets kärnområde. Utred-
ningsområde har pekats ut för bostäder där underlaget är bristfäl-
ligt och där bedömning av påverkan därför inte kan göras i nulä-
get. Påverkan finns mer utvecklat beskrivet i miljökonsekvensbe-
skrivningen. 
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SAMLADE KONSEKVENSER 

Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 

Bakgrund 
När kommunen upprättar en översiktsplan enligt PBL ska det gö-
ras en miljöbedömning av planen. Syftet är att integrera miljöa-
spekter i planen. Denna miljökonsekvensbeskrivning är resultatet 
av miljöbedömningen. Här identifieras, beskrivs och bedöms den 
betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra. En 
checklista har gjorts som redovisar alla de miljöfaktorer som gåtts 
igenom i planarbetet, även de som inte omfattas av miljökonse-
kvensbeskrivningen. 

Icke-teknisk sammanfattning 
Den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort är en vägled-
ning för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen 
och vattenområden ska användas och utvecklas i Alvesta. I 
denna miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande checklista 
behandlas översiktligt vilka miljöaspekter som genomförandet av 
planen innebär. Planen pekar bland annat ut lämpliga områden 
för etablering av bostäder och verksamheter. En förbifart för ge-
nomfartstrafik föreslås samt plats för dubbelspår och triangelspår i 
järnvägsnätet. Målsättningar för centrum beskrivs.  Grönytor och 
områden för vattenhantering behandlas också.  

Bostadsbebyggelse placerad med närhet till vardagens behov av 
service och kommunikationer samt utbyggnad av cykelvägar in-
nebär god bebyggd miljö och främjar hållbara transporter. Ett va-
rierat bostadsbestånd i attraktiva lägen innebär ett utvecklat un-
derlag för service på orten. Nya bostadsområden tar skogsmark i 
anspråk men ligger i närhet till befintlig infrastruktur vilket innebär 
god hushållning. Även verksamhetsmark tar skogsmark i anspråk 
och förändrar landskapsbilden längs väg 25. Ny förbifart förändrar 
trafikförhållandena och ger bättre bullersituation i centrala Alvesta 
samt bedöms ha goda möjligheter att inte tillföra störning över 

riktvärdena för bostäder i sin nya sträckning. Dubbelspår i befintlig 
sträckning underlättar övergång till hållbara transporter men med-
för behov av bullerhantering och ökad barriäreffekt för vägtrafiken. 
Hänsyn tas till farligt godsleder. Områden för hantering av ytvat-
ten och dagvatten förbättrar vattenkvalitén i sjön Salen. Grönstråk 
bidrar till rekreationsvärden nära bostaden och upprätthåller till-
gång till ekosystemtjänster.    

Avgränsning 
Eftersom planen är av översiktlig karaktär kommer även miljökon-
sekvensbeskrivningen att fokusera på de övergripande miljöfrå-
gorna som berörs av planförslaget. Dessa är: 

 Natur- och kulturmiljö 
 Landskaps- och tätortsbild 
 Trafikmiljö, buller 
 Hushållning 
 Hälsa- och säkerhet 
 Miljökvalitetsnormer 
 Miljömål 

Behandlade alternativ 
I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas ett nollalternativ 
samt förslaget till fördjupad översiktsplan. Nollalternativet innebär 
att den fördjupade översiktsplanen inte genomförs. 

I översiktsplanen från 2008 ges stöd för verksamhetsområden 
längs väg 25 samt att bostadsområden pekas i viss grad ut. Gäl-
lande översiktsplan betraktas dock inte som ett nollalternativ. 

Nollalternativet 
I nollalternativet fortsätter nuvarande markanvändning och endast 
marginell utveckling kan ske. Stöd finns i detaljplan för ett mindre 
antal bostadsområden som skulle kunna bebyggas.  
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Ett nollalternativ innebär att kommunen måste göra omfattande 
studier och avvägningar i varje ärende om lokalisering/etablering 
medan en fördjupad översiktsplan innebär ett helhetsgrepp för att 
gynna orten på lång sikt. Nollalternativet kan innebära fortsatt 
brist på bostäder vilket kan ge till följd att befolkningen minskar på 
grund av flytt och att potentiella inflyttare väljer att inte bosätta sig 
i tätorten. Det kan i sin tur leda till ett sämre underlag för handel 
och service och svårigheter att utveckla näringslivet. 

Nollalternativet innebär att planering för centrumutveckling sak-
nas. Det medför svårighet att ta ett helhetsgrepp vid förändringar i 
gatu- och utemiljön. Nollaternativet innebär att genomfartstrafiken 
på väg 126 fortsätter gå genom centrala Alvesta. 

Planförslaget 
Ett genomförande av förslaget innebär att bostäder kan tillskapas 
med en variation av omgivningar och bebyggelsetyper. Förtätning 
sker främst i centrum och i västra Alvesta, medan nya större bo-
stadsområden byggs i östra Alvesta, men även i viss omfattning i 
västra Alvesta. En förbifart av väg 126 ger möjlighet till fler bostä-
der i centrum och ger en samordningsvinst som väg till nytt verk-
samhetsområde nordväst om tätorten. Verksamheter ges möjlig-
het att etablera sig längs väg 25 och med en buffertzon av grön-
struktur till befintliga bostäder. Centrumnära verksamhetsområ-
den omvandlas till område för bostäder och ej störande verksam-
heter. Mark reserveras för dubbelspår på kust-till-kustbanan i be-
fintligt läge. Mark reserveras även för triangelspår och industri-
spår i västra Alvesta. Område för utveckling av resecentrum 
anges. Centrum ges möjlighet att utvecklas med nya bostäder, 
större möjlighet att vistas utomhus och förbättrad tillgänglighet för 
både gång och cykel. Grönstråk bevaras mellan bebyggelseom-
råden och rekreationsstråk utvecklas.  Hanaslöv utvecklas som 
fritidsområde. Ytor för vattenhantering reserveras från byggnation. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och kulturmiljö 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär begränsad påverkan på natur- och kul-
turmiljö.  

Genomförandet av planen 

Ett genomförande av planen medför att stora ytor som idag är 
skog tas i anspråk för verksamheter och bostäder. Föreslagna 
lokaliseringar är anpassade efter vattendrag, naturliga lågpunkter 
och registrerade naturvärden. I samband med framtagande av 
grönstukturprogrammet genomförs inventeringar. Bebyggelsen är 
väl anpassad med hänsyn till naturvärden. I några fall finns in-
tressekonflikter som behöver utredas vidare i eller inför detaljpla-
neprocesser. Kula HB har på uppdrag av Alvesta kommun tagit 
fram en rapport rörande riksintresse för kulturmiljö. Resultatet från 
utredningen är att det i Spåningslanda finns flera värdefulla mil-
jöer som behöver tas hänsyn till i samband med planering av bo-
städer i området. Där en bedömning gjorts att det finns mycket 
bevarandevärda miljöer föreslås ingen ny bebyggelse. Alvesta 
kommun gör bedömningen att det även finns ett större område i 
Spåningslanda där underlaget idag är för litet för att klart kunna 
göra en bedömning om vilka områden som är lämpliga för bo-
stadsbebyggelse och i vilken omfattning. Därmed har ett utred-
ningsområde pekats ut där det kommer att krävas tydligare un-
derlag och eventuellt arkeologiska undersökningar innan en av-
gränsning kan göras över vilka områden som är lämpliga för bo-
stadsbebyggelse.   

Det är framförallt fornåkrar med jämförelsevis lågt bevarande-
värde som bedöms påverkas i samband med utbyggnation av de 
områden som föreslås för bostadsbebyggelse.  De öppna mark-
områdena belägna centralt inom riksintresseområdet bevaras och 
skyddsvärda fornlämningar undantas i planeringen. Sammanfatt-
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ningsvis görs bedömningen att den anpassning som gjorts av 
förslaget inte kommer att leda till att riksintresset påtagligt skadas.  

En förtätning i centrumkvarteren innebär att en tidstypisk bebyg-
gelsekaraktär försvinner från platsen. Däremot finns liknande be-
byggelsekaraktär kvar strax utanför centrum. 

Landskaps- och tätortsbild 

Nollalternativet 

Nollalternativet medför en marginell påverkan på landskaps- och 
tätortsbilden eftersom endast begränsad byggnation möjliggörs. 
Centrum behåller en öppen struktur längs Allbogatan. Ett helhets-
grepp om centrum uteblir. 

Genomförandet av planen 

Förtätning till kvartersstruktur i centrumkärnan påverkar stadsbil-
den positivt genom att centrumkaraktären förstärkts och vad som 
är centrum tydliggörs. Strukturen medför viss förändrad skuggbild 
men inte en värre olägenhet än vad man kan förvänta sig i en 
centrummiljö. 

Planen medför byggnation som i stor grad fyller i befintliga struk-
turer vilket innebär marginell påverkan på lanskaps- och stadsbil-
den som helhet. Sammanhängande grönstråk ramar in områden. 
Ny bebyggelsestruktur ansluter i stort till befintlig struktur i närom-
rådet. Ny högre skala i områden i Spåningslanda där marknivån 
är låg i jämförelse med åsens höjdplatå medför nytt inslag som 
försiktigt kan tillföra variation i den monotona strukturen på östra 
sidan av Alvesta. 

Ny industrimark längs väg 25 medför förändring från naturmark till 
verksamheter. Naturmark försvinner men Alvesta annonseras 
bättre utåt. 

Trafikmiljö, buller 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen förändring av trafikmiljön. Stör-
ningssituationen i centrum och längs Allbogatan kvarstår. 

Genomförandet av planen 

Omledning av genomfarttrafiken på väg 126 innebär att bullerni-
våerna minskar i centrum och längs Allbogatan. Trafikflödet avlas-
tas vilket medför förbättrad trafiksäkerhet i tätorten. Förbifart nord 
medför buller längs sin sträckning men goda möjligheter finns att 
skärma av ljudet med bullervall och naturmark från befintliga bo-
städer i västra Alvesta. Påvelsgård har i dagsläget bullervärden 
på 40-45 dB ekvivalent nivå och kan med en förbifart inklusive 
bullervallar få en höjning till bullernivåer vid bostäder som är un-
der fastlagda riktvärden. 

Vid stegvis omledning av trafiken med genomfarttrafik på Fa-
briksgatan kan utbredningen av buller längs gatan öka. Med da-
gens hastighetsnivåer bedöms inte betydande olägenheter uppstå 
och utrymme finns för att skapa bullervall utmed södra delarna av 
närliggande bostadsområde. En framtida ombyggnad av Fabriks-
gatan kan göra att gatan leds längre från norra delen av bostads-
området och därmed medför minskade bullernivåer. 

Förbifart syd har inte givits en geografisk sträckning i planen. 
Fortsatta utredningar krävs för detta och görs i samband med 
eventuell vägplan. De alternativ som finns att tillgå är att ta jord-
bruksmark eller skogsmark i anspråk eller en kombination av 
båda. Konsekvenser på jordbruk och skogsbruk, enskilda fastig-
heter, naturvärden m.m. utreds utifrån de sträckningar som kan bli 
aktuella. Tillgänglighet till jordbruksmark och skog för jordbruks- 
och skogsmaskiner och trafiksäkerhet i samband med dessa 
transporter, påverkan på markavvattning, buller och bullerskydds-
åtgärder är sådant som kommer att behöva studeras närmare.  
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Dubbelspår längs kust-till-kustbanan i befintlig sträckning mot 
Gemla kräver åtgärder mot buller. Målet är att inte öka antalet 
bullerstörda och hänsynsåtgärder kan komma att krävas. 

Nytt industriområde medför möjlighet att flytta störande verksam-
heter längre bort från bostäder. 

Hushållning 

Nollalternativet 

Markanvändningen påverkas marginellt eftersom huvudsakligen 
nuvarande markanvändning består. 

Genomförandet av planen 

Ett genomförande av planen innebär ett effektivt markutnyttjande 
där befintlig infrastruktur kan nyttjas vid förtätning. Nya bostads-
områden ligger i anslutning till befintliga system. Ny industrimark 
hålls samlad för gemensam infrastruktur. 

Bebyggelsen hålls sammanhållen vilket medför att pågående 
markanvändning utanför kan fortgå. 

Förbättringar för gångtrafik och cykeltrafik underlättar för över-
gång till hållbara transporter inom tätorten. Reservat för dubbel-
spår möjliggör för framtida utbyggnad av kollektivt resande. Ut-
veckling av reseparkering underlättar för byte mellan färdsätt.   Ny 
tätortsnära förbifart blir något längre vilket medför ökade utsläpp. 
En förbifart kräver behov av anläggningsmaterial. Med rätt ut-
formning och anpassat antal korsningspunkter och därmed möj-
lighet för trafikhastighet på 60-80 km/h finns förutsättningar för att 
minska restiden gentemot dagens sträckning. 

Fler bostäder i centrum medför bättre underlag för kollektivt re-
sande och gång- och cykelresor vilket minskar bilberoendet. Ut-
byggnad av reningsverket kräver långa transporter för internlo-
gistik. 

Hälsa och säkerhet 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär begränsad förändring av påverkan på 
hälsa och säkerhet. 

Genomförandet av planen 

Flerbostadshus hålls generellt utanför rekommenderade avstånd 
från farligt gods på järnväg. Undantag är kvarteret Svea och Mår-
den.  Västra delen av förnyelseområdena vid Norra industriområ-
det bör begränsas till lättare verksamheter, enbostadshus eller 
omfattas av en detaljerad riskbedömning om mer persontäta bo-
städer/verksamheter föreslås i detaljplaneskede. 

För nya verksamhetsområden anges riktlinjer för att anpassningar 
ska ske till befintliga och kommande närliggande bostadsområ-
den. Därmed hanteras säkerhetsrisker samt risk för buller och lukt 
allmänt i kommande detaljplaneprocesser och mer specifikt i an-
mälan eller prövningar enligt miljöbalken inför enskilda verksam-
hetsetableringar.  

Risken för påverkan vid en olycka med farligt gods på förbifart 
nord bedöms vara liten, eftersom avståndet till bostäder är över 
150 meter jämfört med riktlinjer (enligt RIKTSAM) om minst 70 
meter.  

Miljökvalitetsnormer 

Nollalternativet 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte riskera att överskridas. 
Med fortsatt genomfart av väg 126 genom centrum finns dock en 
osäkerhet om framtida luftkvalitén i centrum.  

Möjligheterna att klara miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte 
förbättras till följd av nollalternativet. 
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Genomförandet av planen 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte överskridas. Mätvär-
dena är idag låga och planförslagets förändringar är små. En om-
ledning av trafiken till en förbifart kan medföra sänkta nivåer i 
centrum och längs med Allbogatan/Blädingevägen. Luftkvalitén 
runt bebyggelsen bedöms bli bättre med förbifart och ökat re-
sande med cykel eller gång. 

Nya miljökvalitetsnormer för vatten beslutades 2016. Gällande 
normer och statusklassning finns under kapitlet Hänsyn - Vatten-
kvalitet.   

Planförslaget bidrar till att miljökvalitetsnormer för Salen påverkas 
positivt genom att sammanhängande områden som naturligt 
svämmas över undantas från byggnation. Det ger möjlighet till 
flödesutjämning som minskar mängden näringsämnen som trans-
porteras vidare till Salen. Vid Tvärån anges möjlighet att ordna 
näringsfällor som ytterligare reducerar tillförseln.  Planförslaget 
bidrar därför till att miljökvalitetsnormer för Salen påverkas posi-
tivt. För övriga vattendrag påverkar planförslaget möjligheten att 
klara miljökvalitetsnormerna för vatten varken positivt eller nega-
tivt eftersom tillrinningsområdena till stora delar ligger uppströms. 

Då fördröjning av dagvatten tillämpas för ny bebyggelse minskar 
även tillförseln av tungmetaller till vattendragen.  

Miljömål 
Miljömål finns på nationell, regional och lokal nivå. Ett arbete på-
går med att förnya målen på lokal nivå. Miljömål som bedöms 
vara tillämpliga i bedömningen av den fördjupade översiktsplanen 
är 

- Begränsad klimatpåverkan 
- Ingen övergödning 
- Levande skogar 
- Ett rikt växt- och djurliv 
- God bebyggd miljö 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen förändring. 

Genomförandet av planen 

Begränsad klimatpåverkan: En sammanhållen tätortsstruktur och 
sammanlänkade stråk för cykel och för gång medför ökade möj-
ligheter för gång- och cykeltrafik. Det kan minska användandet av 
motorfordon för korta vardagsresor och därmed minska använd-
ningen av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid. Samma åt-
gärder liksom utveckling av parkering vid resecentrum kan också 
medföra ökat resande med kollektivtrafik. Planen medför positiv 
påverkan på miljömålet. 

Ingen övergödning: Möjligheten till näringsfällor medför förbätt-
ringar för övergödningssituationen i Salen samt på sikt sjöns vat-
ten- och bottenkvalitet. 

Levande skogar: Ianspråktagande av skogsmark för bebyggelse 
påverkar miljömålet något negativt.  

Ett rikt växt- och djurliv: Grönstråk sparas vilket innebär dämpning 
av påverkan av ianspråktagande av mark med avseende på eko-
systemtjänster, biologisk mångfald och tillgång till tätortsnära na-
tur. 

God bebyggd miljö: Planen medför god bebyggelsestruktur med 
möjlighet till varierat bostadsbestånd i attraktiva lägen. Befintlig 
infrastruktur kan nyttjas. Kollektivtrafik, gång- och cykelanvänd-
ning främjas. God vardagsmiljö med närhet till målpunkter och 
service främjas. Nya områden är lokaliserade utifrån hälso- och 
säkerhetsaspekter.  
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Uppföljning av miljöaspekter 
Miljöeffekterna som identifierats följs upp i genomförandet av den 
fördjupade översiktsplanen genom 

- Detaljplanearbeten, behovsbedömningar och miljökonse-
kvensbeskrivningar. 

- Uppföljning av användning av gångvägar och cykelvägar. 
- Arbete med gestaltningsfrågor vid vägombyggnader och 

projekt. 
- Samråd i kulturmiljöfrågor och anpassning av bebyggelse i 

kulturmiljöer. 
- Arbeten med anläggningar för näringsfällor och dagvat-

tenhantering. 
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Checklista tillhörande miljöbedömning 
Bilaga till samrådshandling för Fördjupad översiktsplan för Alvesta 
tätort 
 
          

 

Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 

Stor 

M
åttlig 

Liten 

Liten 

M
åttlig  

Stor 

Miljö 
Miljökvalitetsnormer 

        x   
 

  

Ytor säkerställs för 
dagvattenhantering.  
Översvämningsytor 
sparas med möjlighet 
till näringsfällor. 
Avlopp ansluts till 
kommunalt nät. Miljö-
kvalitetsnormer för 
luft påverkas ej. 

Miljömål - nationella 
och regionala 

    
8,
9 

5, 
11,
9 

1,2
, 

4, 
7, 
10   3,6   

Berörs: 1.begränsad 
klimatpåverkan, 
2.frisk luft, 3.giftfri 
miljö, 4.ingen över-
gödning, 5.levande 
sjöar och vattendrag, 
6.grundvatten av god 
kvalitet, 7.myllrande 
våtmarker, 8.levande 
skogar, 9.ett rikt 
odlingslandskap, 
10.god bebyggd miljö, 
11.ett rikt växt- och 
djurliv 

Miljömål - lokala 
      x         

Salens vattenkvalitet 
förbättras. 

Riksintressen 
Naturvård               x   
Rörligt friluftsliv               x   

 

 

 

 

Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Kulturmiljö 

    
 

x         

Bebyggelse planeras 
inte inom riksintresset. 
Möjlighet för fler att 
upptäcka fornlämning-
arna. Utredningsom-
råde för bostäder där 
underlaget är bristfäl-
ligt, bedömning av 
påverkan kan inte 
göras i nuläget. 
 

Annat 

        x       

Planen reserverar 
mark för framtida 
spårutbyggnad av 
kust-till-kustbanan och 
triangelspår för kopp-
ling mellan kust-till-
kust och södra stam-
banan. 

Naturmiljö 
Växt- och djurliv, 
hotade arter 

  
 

x            

Minskad skogsareal. 
Anpassningar gjorda 
till naturvärden men 
några områden behö-
ver utredas vidare. 
Ny cykelväg över 
Lekarydsån kan ge 
viss påverkan på 
naturmiljön. 

Naturreservat, Na-
tura2000, Biotop-
skydd             x   

Nyckelbiotop ingår i 
grönstruktur som 
sparas. 

Spridningskorridorer, 
grön- och vatten-
samband 

  2   1         

1. Planen reserverar 
mark för gröna stråk 
med koppling till natu-
ren utanför tätorten. 
Bevarande av olika 
naturtyper upprätthål-
ler tillgång till eko-
systemtjänster. 2. 
Större sammanhäng-
ande område längs 
väg 25 tas i anspråk 
för industribyggnation.  
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Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Kulturmiljö 
Fornminnen 

    1 2         

1. Bebyggelse plane-
ras inom område med 
fossil åkermark. 2. 
Fasta fornlämningar 
sparas och möjlighet 
ges för fler att upp-
täcka fornlämningar-
na. 

Kulturhistorisk miljö, 
kulturmiljöprogram 

    x           

Tidstypisk bebyggel-
sekaraktär försvinner i 
del av centrum. 

Visuell miljö 
Landskapsbild, 
stadsbild 

        x       

Planen medger bygg-
nation som fyller i 
befintliga strukturer. 
Sammanhängande 
grönstråk ramar in 
områden. Centrum-
karaktären stärks. 

Fysiska ingrepp, nya 
element 

  1     2       

Ny industrimark längs 
väg 25 medför tydliga 
förändringar. 1. Na-
turmark försvinner 
men 2. Alvesta an-
nonseras bättre utåt. 

Skala och samman-
hang 

      2     1   

1. Ny bebyggelse-
struktur ansluter i stort 
till befintlig struktur i 
närområdet. 2. Ny 
högre skala låglänta 
delar av Spånings-
landa medför nytt 
inslag som försiktigt 
kan tillföra variation i 
den monotona struk-
turen på östra sidan 
av Alvesta. 

Estetik, närmiljö 

       x 
 

      

Förändringar i cent-
rum medför möjlighet-
er till förbättrade 
estetiska kvalitéer. 

Rekreation 
Tillgänglighet, barriä-
rer 

      x         

Rekreationsstråk 
längs Lekarydsån kan 
möjliggöras. 

 

Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Aktivitet, lek, friluftsliv 

        x       

Gröna stråk sparas 
vilket säkerställer 
närhet till rekreations-
områden. Nya rekreat-
ionsstråk utvecklas 
med närhet för bo-
ende i tätortens olika 
delar. 

Grönstruktur, park-
miljö, vattenmiljö 

    2   1       

1. Se ovan. Även 
park- och naturmiljöer 
som inte har koppling 
till omgivande natur 
sparas och utvecklas 
för närrekreation. 2. 
Viss parkmark och 
naturmark tas i an-
språk för bebyggelse 
vilket minskar rekreat-
ionsaraler något. 

Strandskydd 
    x           

Strandskydd berörs i 
begränsad omfattning. 

Hälsa, störningsrisker 
Buller, vibrationer 

  2 
 

    1     

1. Förbifart sänker 
bullersituationen i 
centrum. I vägens nya 
sträckning finns gott 
om utrymme för att 
skapa bullerskydd-
ande vall för att inte 
befintliga bostäder 
istället ska drabbas av 
bullerstörningar. Nytt 
industriområde medför 
möjlighet att flytta 
störande verksamhet-
er längre bort från 
bostäder.2. Dubbel-
spår längs kust-till-
kustbanan i befintlig 
sträckning kräver 
åtgärder mot buller. 

Luftkvalitet, utsläpp, 
lukt, allergier 

    2 1         

1. Förbifart förbättrar 
luftkvalitén. 2. Indu-
strietableringar kan 
medföra lukt. 
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Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Lokalklimat, vindför-
hållanden 

    2 1         

1. Gröna stråk sparas 
vilket sänker lokala 
temperaturen vid 
värmeböljor. 2. För-
härskande vindriktning 
från sydväst medför 
risk för luktproblem 
framförallt vid ev. 
utbyggnad av re-
ningsverket söderut 
med närhet till bostä-
der i Kloster. 

Ljusförhållanden, 
ljussken, skuggeffek-
ter 

    x           

Högre bebyggelse i 
centrum och på andra 
platser medför viss 
ökad skuggbild. 

Radon             x     
Strålning, elektro-
magnetiska fält 

      
 

    x    

Högspänningsledning 
kvar i befintligt läge 
inom överskådlig tid. 

Säkerhet 
Trafikmiljö, GC-
vägar, kollektivtrafik, 
olycksrisk 

      x         

Planen sammanlänkar 
viktiga tråk i cykelväg-
nätet. Trafiksäkerhet-
en i centrum ökar. 
Gångtrafiken görs 
tydligare och säkrare i 
centrum. Förbifart 
möjliggör planskild 
korsning med kust-till-
kustbanan. Mark 
reserveras för ny 
cykelväg över Leka-
rydsån och södra 
stambanan. 

Farligt gods 

    2 3     1   

1. Flerbostadshus 
hålls generellt utanför 
rekommenderade 
avstånd från farligt 
gods på järnväg. 2. 
Undantag finns.3. 
Säkerhetsavstånd 
ökas med förbifart.  

 
        

 

 

Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Explosionsrisk 

    2 1         

Se ovan. 1. Verksam-
heter i nya områden 
anpassas befintliga 
och planerade bo-
stadsområden. Zo-
nering av olika typer 
av verksamheter för 
att öka avståndet till 
bostäder ytterligare.  
2. Beroende på typ av 
verksamheter på 
verksamhetsområde 
norr om Spånings-
landa kan detaljerad 
riskbedömning be-
höva göras. 

Ras och skred               x  
Översvämning 

      x         

Befintliga översväm-
ningsområden sparas 
från byggnation.  

Mark och vatten 
Markförhållanden, 
grundläggning, sätt-
ningar             x   

Noggrannare under-
sökningar bör göras i 
detaljplaneskeden. 

Markföroreningar 

      x         

I samband med om-
vandling kan vissa 
föroreningar komma 
att saneras. 

Grundvatten, ytvat-
ten, avrinningsområ-
den 

        x       

Ytor för hantering av 
dagvatten säkerställs 
och ytor som riskerar 
översvämning lämnas 
från byggnation. 
Fördröjningsytor 
minskar näringstillför-
seln till recipient. 

Vattendrag, strand-
linje 

  
 

x           

Ny cykelväg över 
Lekarydsån kan ge 
viss påverkan på 
naturmiljön. 

Skyddsområde för 
vatten             x   

Riktlinjer föreskriver 
hänsyn. 
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Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Dagvatten, spillvatten 

        x       

Ytor för hantering av 
dagvatten säkerställs. 
Ytor för utökning av 
reningsverket definie-
ras. 

Hushållning 
Befintlig infrastruktur 

      x         

Befintlig infrastruktur 
kan nyttjas vid förtät-
ning. Nya bostadsom-
råden ligger i anslut-
ning till befintliga 
system. Ny industri-
mark hålls samlad för 
gemensam infrastruk-
tur. 

Markanvändning 

      x         

Bebyggelsen hålls 
sammanhållen viket 
medför att markan-
vändningen utanför 
kan fortgå. 

Återvinning 

      x         

behov av ny plats för 
återvinningsstation i 
Spåningslanda identi-
fieras viket även 
förbättrar tillgänglig-
heten från befintliga 
norra Alvesta. 

Energiförsörjning             x     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Transport 

    2   1       

1. Förbättringar för 
gångtrafik och cykel-
trafik underlättar för 
övergång till hållbara 
transporter inom 
tätorten. Reservat för 
dubbelspår möjliggör 
för framtida utbyggnad 
av kollektiv resande. 
Utveckling av resepar-
kering underlättar för 
byte mellan färdsätt. 
Fler bostäder i cent-
rum medför bättre 
underlag för kollektivt 
resande och gång- 
och cykelresor vilket 
minskar bilberoendet. 
2. Utbyggnad av 
reningsverket kräver 
långa transporter för 
internlogistik. Ny 
förbifart blir något 
längre. 

Byggavfall               x   
Övrigt                   
Socialt perspektiv 
Funktionsnedsättning 

    
 

x         

Tydliggörande av 
gångtrafik i centrum 
ger förutsättningar att 
tryggare röra sig för 
personer med funkt-
ionshinder som påver-
kar orienteringsför-
mågan. 

Segregation/ integrat-
ion 

  
   

x 
   

Planen medger blan-
dad bebyggelse vilket 
kan ge förutsättningar 
för variation i sociala 
strukturer. 
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Negativ 
påverkan 

Positiv påver-
kan 

Ingen 
påver-

kan 

Be-
rörs 
ej Kommentarer 

 
St M Li Li M  St 

Barnperspektivet 

        x       

Gröna stråk sparas för 
närhet till natur. Säkra 
huvudstråk för cykel 
identifieras. 

Medborgarperspektiv 

      x         

Ny metod, interaktiv 
webbkarta, för in-
samling av medbor-
garnas idéer har 
använts. 

Annat                   
Övriga planeringsarbeten 
Framtida exploatering 

        x       
Planen möjliggör 
framtida exploatering. 

Översiktsplan 

      x         

Planen är en fördjup-
ning till befintlig över-
siktsplan. 

Gällande planer 

    x           

Planen medför behov 
av ändrade detaljpla-
ner. 

Pågående planlägg-
ning 

      x         

Pågående planarbeten 
sätts i aktuellt sam-
manhang. 

Mellankommunala 
intressen  

        x       

Utveckling av kommu-
nikationer, vattenvård, 
Hanaslöv som frilufts-
område, tillgång till 
verksamhetsmark och 
bostäder. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning 

Bostadsbebyggelse placerad med närhet till vardagens behov av service och kommuni-
kationer samt utbyggnad av cykelvägar innebär god bebyggd miljö och främjar hållbara 
transporter. Ett varierat bostadsbestånd i attraktiva lägen innebär ett utvecklat underlag 
för service på orten. Nya bostadsområden tar skogsmark i anspråk men ligger i närhet till 
befintlig infrastruktur vilket innebär god hushållning. Även verksamhetsmark tar skogs-
mark i anspråk och förändrar landskapsbilden längs väg 25. Ny förbifart förändrar trafik-
förhållandena och ger bättre bullersituation i centrala Alvesta och bedöms ha goda möj-
ligheter att inte tillföra störning över riktvärdena för bostäder i sin nya sträckning. Dubbel-
spår underlättar övergång till hållbara transporter men medför behov av bullerhantering. 
Hänsyn tas till farligt godsleder. Områden för hantering av ytvatten och dagvatten förbätt-
rar vattenkvalitén i sjön Salen. Grönstråk bidrar till rekreationsvärden nära bostaden och 
upprätthåller tillgång till ekosystemtjänster.  

 
 

         Bedömning Krav på redovisning 
Mycket liten miljöpåverkan.    

  
Viss men ej betydande miljö-
påverkan   

Betydande miljöpåverkan x 
Miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning info-
gas i planen. 
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Hållbarhetsbedömning 

Social bärkraft 
Positiva aspekter är att bostäder i centrum ger större underlag för 
ett levande centrum. Förbifarten underlättar bostadsbyggandet. 
Centrumstrukturen och centrumkaraktären tydliggörs vilket stärker 
Alvestas identitet och attraktivitet. 

Negativa aspekter är att tidstypisk bebyggelsekaraktär i centrum 
försvinner vid förtätning. Den nya bebyggelsens utformning och 
estetik kan dock medföra ny mer sammanhållande och inklude-
rande verkan. 

Närhet till grönstruktur medför goda hälsoaspekter. Dels genom 
naturupplevelsers avstressande verkan, dels genom att det främ-
jar fysisk aktivitet. Sammanhängande grönstruktur medför attrak-
tiva promenadstråk. Allmänheten får bättre tillgänglighet till na-
turmiljöer så som i Västra Rönnedal, utmed Lekarydsån och Klos-
ter. 

Möjlighet till variation i bebyggelsen vad gäller bebyggelsetyper 
och upplåtelseformer medför att segregation kan minska. 

Mål för förbättrad tillgänglighet för gång och cykel i centrum och 
utpekande av huvudcykelstråk underlättar för barn och unga att 
röra sig säkert och självständigt i tätorten men även för kvinnor 
och män i alla åldrar. Satsning på gång- och cykel ger också för-
utsättningar för trygghet i den offentliga miljön genom dels att den 
fysiska miljön förbättras, dels att fler personer finns i närheten om 
något händer.  

Ekonomisk och teknisk bärkraft 
Positiva aspekter är att befintlig infrastruktur i stor del kan nyttjas 
och att nya områden ansluter till befintliga. 

Förslaget medför kostnader för förbifart och förändringar i cent-
rum. Det tillkommer även kostnader för åtgärder att göra befintlig 
väg 126 mindre attraktiv för genomfart.  Bärkraften ligger i ökad 
framkomlighet för genomfartstrafik och bostadsetableringar i cent-

rum. Sammanläggning av genomfart med angöring till verksam-
hetsområde är en ekonomisk fördel. 

Kostnader för kapacitetökning på järnvägarna. Ökad kapacitet på 
kust-till kustbanan och södra stambanan. Alternativt kapacitets-
problem med befintlig utformning. 

Kostnader för att tillgängliggöra rekreationsstråk står i relation till 
hälsoaspekter. 

Ökad dämning av åkermark väster om Påvelsgård ökar riskfre-
kvensen för påverkad skörd.  

Ekologisk bärkraft 
Den ekologiska bärkraften återspeglas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen, särskilt under miljömål. 
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3. Minnesanteckningar från samrådsredogörelse, daterad den 22 

augusti 2016 
4.  Minnesanteckning från samrådsredogörelse, daterad den 22 juni 

2016 

Redogörelse  
Efter samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
har förslaget bearbetats och inkomna synpunkter bemötts i ett förslag 
till samrådsredogörelse. Det bearbetade förslaget inklusive tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara klart att ställa ut för 
granskning.  

 Föreslagen bostadsbebyggelse i Spåningslanda har anpassats efter 
kulturmiljövärden. De ostligaste områdena har av denna anledning 
strukits, vilket även är en fördel för rekreationsområdet. De 
nordvästliga områdena har avgränsats så att de helt ligger utanför 
riksintresseområdet och har delats in ett utredningsområde och ett 
bostadsområde norr om tidigare förslag. I sammanhanget har även 
verksamhetsmarken i norra Spåningslanda anpassats. 
 

 Utredningsområde i Aringsås har utretts vidare och avgränsats till 
föreslagna bebyggelseetapper med hänsyn till bland annat 
markförhållanden. En österled nord föreslås för att binda samman 
de första etapperna av de nya områdena med Fornvägen. 

 
 Föreslaget bostadsområde vid Sköldstavägen har utökats norrut 

och till västra sidan om vägen för att utöka 
utbyggnadsmöjligheterna i västra delen av Alvesta. 

 
 Arbete med förbifart väg 126 pågår fortsatt i åtgärdsvalsstudie 

tillsammans med Trafikverket. Alvesta kommun har valt att ha 
kvar förslaget förbifart nord med vissa justeringar och genomfört 
bullerberäkningar för att verifiera att riktvärden för buller vid 
bostäder på Påvelsgårdsområdet kan säkerställas. Förbifart syd är 
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2017-03-28 2(2) 
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fortsatt med som förslag men utan utpekat markanspråk då den 
mest lämpliga sträckningen kräver betydande utredningar och inte 
står i konflikt med övriga utbyggnadsområden inom den 
fördjupade översiktsplanen, samt att det är en statlig angelägenhet 
att fastställa sträckningen. 

 
 Mark för dubbelspår reserveras endast i befintligt läge av Kust-till-

kustbanan mot Växjö. En dragning längs väg 25 finns inte med 
som markanspråk i granskningsförslaget. 

 
 Område för bostäder, handel och verksamheter väster om Norra 

infarten har justerats efter markförhållanden och föreslås endast 
omfatta verksamheter. 

 
 Planområdesgränsen har förändrats i sydväst så att den följer en 

korridor utmed Kust-till-kustbanan och innefattar bostadsområdet 
Hamrarna. Därmed utgår jordbruksmarken söder om tätorten ur 
planområdet. 

 
 Det bearbetade förslaget inklusive tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara klart för nästa skede i 
planprocessen. 

Förvaltningen för samhällsplanering har föreslagit följande till 
kommunstyrelsen: 
att det bearbetade planförslaget med de redovisade förändringarna ska 
ställas ut för granskning enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen, samt 
även tillhörande miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan förslag till beslut till 
kommunstyrelsen.   

protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Inledning 
Planens syfte är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden ska 
utvecklas i Alvesta tätort. Huvudfrågor är att skapa och värna at-
traktiva boende- och livsmiljöer, skapa förutsättningar för hållbara 
transporter, utveckla ett levande centrum, ta tillvara och utveckla 
grönstrukturen och säkra tillgång till verksamhetsmark.  

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort var till-
sammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning föremål för 
samråd 10 juni 2016 – 1 november 2016. Planförslaget med tillhö-
rande miljökonsekvensbeskrivning fanns tillgängligt på Alvesta 
bibliotek och i kommunhuset, Centralplan 1 Alvesta. Planförslaget 
fanns också på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer. 
Där fanns även en populärversion som redogjorde förslaget i 
korthet. Samrådsmöten hölls 22 juni och 22 augusti.  

Remissinstanser såsom myndigheter, grannkommuner, styrelser 
och nämnder samt politiska partier har fått fullständiga handlingar. 
Informationsbrev och populärversion har skickats till övriga re-
missinstanser såsom företag och berörda markägare, föreningar 
och intresseorganisationer och tidningar. 

Denna samrådsredogörelse redovisar sammanfattat de syn-
punkter som har inkommit under samrådstiden. Synpunkterna 
kommenteras och de eventuella förändringar som de medför re-
dovisas. Yttrandena i sin helhet finns i kommunens diarium. 
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Inkomna yttranden  
Synpunkter har inkommit från 

Yttranden från statliga myndigheter: Länsstyrelsen, Försvars-
makten, Lantmäteriet, Trafikverket  

Yttranden från övriga offentliga verksamheter: Räddnings-
tjänsten, Region Kronoberg, Ljungby kommun, Växjö kommun, 
Älmhults kommun, Alvesta Utveckling AB, 14AllboHus Fastighets 
AB15, Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden 

Yttranden från organisationer: SPF-föreningen i Alvesta, Al-
vesta Handel och Företagarna Alvesta, Alvesta SOK, Natur-
skyddsföreningen Alvesta  

Yttranden från företag: E.ON Sverige AB genom E.ON Elnät 
Sverige AB 

Yttranden från politiska partier:  ”Liberalerna, Kristdemokrater-
na, Vänsterpartiet, Alvesta Alternativet”, Centerpartiet  

Yttranden från privatpersoner: 24Sofia Gustavsson, Nils 
Rydström, Åke Andersson, Kristina Stenström, Robert Owen, 
Lennart Sjö, Ylva Kron, ”Håkan och Stina Bengtsson, Bo Öjesten, 
Jan och Eva Svensson, Stefan och Maria Bengtsson, Stefan och 
Ulrika Bengtsson, Bengt och Jörgen Larsson, B-E Lindberg och 
A-M Larsson”, Ingrid Bergh, Erik och Malin Håkansson, Carl-
Göran och Margaret Andersson, Lars Estvall30, Namnlista 1, 
Namnlista 2, Carl-Magnus Svensson, ”Bengt-Eric Ericsson ombud 
för Eva Lemon, Alvesta Gemmatorp 1:4 och 1:5”, Marcus Lundén, 
Frank Andersson, Christer Andersson, Bo Svensson, Peter Kjell-
son, Shqiprim, Andreas Nilsson, Britt-Marie Nilsson, Marcus Lun-
dén, Jenny Gustavsson, Ola Andersson, Anonym 

 

Beslutsförslag och sammanfattning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att planförslaget med re-
dovisade förändringar ska ställas ut för granskning enligt 
Plan- och bygglagen 3 kap 12 §, samt även tillhörande miljö-
bedömning enligt Miljöbalken 6 kap. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har följande delar förändrats i förslaget: 

Förslaget gällande utpekade områden för bostäder i Spånings-
landa har efter samrådet omarbetats och fått en ny avgränsning 
utifrån områdets kulturmiljövärden och värden för friluftslivet. De 
nordvästliga områdena har avgränsats så att de helt ligger utanför 
riksintresseområdet och har delats in ett utredningsområde och 
ett bostadsområde norr om tidigare förslag. Två ostliga områden 
har strukits. I sammanhanget har även verksamhetsmarken i 
norra Spåningslanda anpassats. 

Utredningsområde i Aringsås har utretts vidare och avgränsats till 
föreslagna bebyggelseetapper med hänsyn till bland annat mark-
förhållanden. En österled nord föreslås för att binda samman de 
första etapperna av de nya områdena med Fornvägen. En för-
längning från befintligt öst-västligt grönsläpp i bebyggelsestruk-
turen redovisas mellan de nya bebyggelseetapperna, i riktning 
mot Spånenleden. 

Föreslaget bostadsområde vid Sköldstavägen har utökats norrut 
och till västra sidan om vägen för att utöka utbyggnadsmöjlighet-
erna i västra delen av Alvesta. 

Arbete med förbifart väg 126 pågår fortsatt i åtgärdsvalsstudie 
tillsammans med Trafikverket. Alvesta kommun har valt att ha 
kvar förslaget förbifart nord med vissa justeringar och genomfört 
bullerberäkningar för att verifiera att riktvärden för buller vid bo-
städer på Påvelsgårdsområdet kan säkerställas. Förbifart syd är 
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fortsatt med som förslag men utan utpekat markanspråk då den 
mest lämpliga sträckningen kräver betydande utredningar och inte 
står i konflikt med övriga utbyggnadsområden inom den fördju-
pade översiktsplanen, samt att det är en statlig angelägenhet att 
fastställa sträckningen. 

Mark för dubbelspår reserveras endast i befintligt läge av Kust-till-
kustbanan mot Växjö. En dragning längs väg 25 finns inte med 
som markanspråk i granskningsförslaget. 

Centrum hanteras på ett mer övergripande plan genom struktu-
rella riktlinjer medan detaljfrågor, såsom eventuell begränsning av 
biltrafik och utformningsfrågor, kommer att hanteras i efterföljande 
projekt. 

Område för bostäder, handel och verksamheter väster om Norra 
infarten har justerats efter markförhållanden och föreslås endast 
omfatta verksamheter. 

Planområdesgränsen har förändrats i sydväst så att den följer en 
korridor utmed Kust-till-kustbanan och innefattar bostadsområdet 
Hamrarna. Därmed utgår jordbruksmarken söder om tätorten ur 
planområdet. 

Kommentarer till vanligt förekommande synpunkter 

Trafik i centrum 
Centrumfrågan kommer i granskningsförslaget att hanteras på ett 
mer övergripande plan. Dels för att skapa tydliga och strukturella 
riktlinjer för centrum, dels för att undvika att låsa planen till speci-
fika detaljer som kan behöva ytterligare utredning. Frågor kring 
eventuell begränsning av biltrafik på Storgatan, utformningsfrågor 
och övriga specifika trafikföringsfrågor kommer därefter att hante-
ras i efterföljande projekt. Emellertid tar kommunen med de in-
komna synpunkterna som kunskapsunderlag till de efterföljande 
projekten. 

Anpassning av bebyggelse i Spåningslanda 
Förslaget gällande utpekade områden för bostäder i Spånings-
landa har efter samrådet omarbetats och fått en ny avgränsning 
utifrån områdets kulturmiljövärden och värden för friluftslivet. 

Områden som har bedömts ge stora negativa effekter för friluftsli-
vet och på kulturmiljövärden har uteslutits från förslaget. De två 
nordostliga områdena utgår medan området öster om Fornvägens 
anslutning till Spåningslandavägen finns kvar. Områden som fö-
reslås för bebyggelse ligger nära den befintliga bebyggelsen, vil-
ket betyder att ett sammanhållet rekreationsområde kan bevaras 
intill sjön Spånen. Efter samrådet har det som var utpekat som 
utredningsområde i Aringsås undersökts ytterligare och avgrän-
sats till områden där bostäder föreslås. Även i Aringsås har utpe-
kad mark lokaliserats i anslutning till befintligt tätortsområde, se 
områdena Aringsås nord och syd i granskningsförslaget. 

Förändringarna innebär generellt mindre påverkan på elljuspåret 
men viss anpassning av elljuspåret kan krävas i samband med 
genomförande av vissa områden, exempelvis Aringsås nord och 
Österled nord. I förslaget finns som riktlinje att i samband med 
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detaljplaneläggning bör en ny lämplig sträckning av motionsspåret 
pekas ut. 

Förbifart väg 126 
Arbetet med åtgärdsvalsstudie har tillsammans med Trafikverket 
och Region Kronoberg fortsatt och Alvesta kommun går vidare 
med en anpassad förbifart i granskningsförslaget. En tätortsnära 
förbifart är att föredra för att kunna nyttja en planskild korsning 
med kust-till-kustbanan västerut. Bullerberäkning genomförd för 
Förbifart nord visar att riktvärden vid bostadshus kommer att sä-
kerställas. Utrymme för bullerdämpande åtgärder finns. 

I granskningsförslaget finns fortfarande förbifart syd med som en 
viktig trafiklösning men det anges inte något markanspråk för en 
förbifart söder om tätorten. Detta eftersom den mest lämpliga 
sträckningen kräver betydande utredningar och förbifarten inte 
står i konflikt med övriga utbyggnadsområden inom den fördju-
pade översiktsplanen, samt att det är en statlig angelägenhet att 
fastställa sträckningen. I en statlig vägplan utreds även påverkan 
på omgivande miljö. Kommunens ambition med tätortsnära förbi-
fart kan anpassas för att säkerställa pågående markanvändning i 
mycket stor utsträckning, eftersom det kan finnas möjlighet till 
sträckning både på jordbruksmark och i skogsmark.  

Kust-till-kustbanans sträckning 
Dubbelspår på Kust-till-kustbanan mellan Alvesta och Växjö 
kommer enbart att redovisas i befintlig sträckning i gransknings-
förslaget. 

Alternativ sträckning av Kust-till-kust-bana längs riksväg 25 har 
lyfts ur granskningsförslaget som markanspråk. Eftersom kapaci-
tetshöjning i befintlig sträckning innebär andra svårlösta problem 
för den lokala vägtrafiken och fortsatta begränsningar av kapaci-
tetshöjning på södra stambanan tar dock kommunen höjd för en 
ny sträckning som ett nedtonat möjligt alternativ i strategibilden.  

Yttranden från statliga myndigheter 

Länsstyrelsen 

Övergripande 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen aktualiserar sin över-
siktsplan genom en fördjupning för Alvesta tätort och uppfattar att 
Alvesta kommun arbetar med kontinuerlig översiksplanering.  Det 
är bra att öppen dialog på flera olika sätt förs med allmänheten 
om planen. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen vill stärka 
Alvesta som boendeort vilket även ger underlag för stärkt service 
även för den omgivande landsbygden. Länsstyrelsen ser det även 
som positivt att kommunen vill utveckla centrum och ett tillgängligt 
resecentrum, bättre cykelvägar och en utvecklad grönstruktur 
samt har en övergripande syn på dagvattenhanteringen i tätorten.  

Länsstyrelsen anser att planförslaget har ett bra, tydligt och lo-
giskt upplägg. Riktlinjerna till föreslagna nya bostadsområden, 
verksamhetsområden mm skulle kunna utvecklas och komplette-
ras för att tydligare belysa den hänsyn eller åtgärder som behövs i 
kommande ärendehantering.  Det bör inledningsvis ännu tydligare 
framgå att den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort kom-
mer att ersätta de delar i den kommunomfattande översiktsplanen 
för Alvesta, antagen 2008, avseende den del som berör Alvesta 
tätort.  

Länsstyrelsens bevakningsfrågor  
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 

Spåningslanda, som ingår i kulturmiljö av riksintresse Hjärtanäs-
Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda, är värdefull kulturmiljöresurs för 
tätorten. Länsstyrelsen ser en risk i att en kumulativ effekt av pla-
nering i närheten och inom riksintresset kan resultera i att en på-
taglig skada uppstår eftersom riksintresset riskerar att bli inramat 
av villamattor från flera håll.  
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Kommunen behöver noga studera hur en bebyggelse kan place-
ras och utformas i anslutning till riksintresset så att dess värden 
kan bestå och tas till vara. Konsekvenserna av ny bebyggelse 
behöver beskrivas, helheten och de kumulativa effekterna. Kom-
munen behöver tydligare redovisa hur bebyggelseytorna förhåller 
sig till riksintresset och fornlämningsområdena. 

Landskapet bildar likt en platå i de centrala delarna. Högre hus i 
geografiskt högre delar av området kan komma att inverka nega-
tivt på riksintresset. Byggnaders anpassning till områdets sär-
skilda topografi bör framgå som en parameter i riktlinjerna kring 
områdenas gestaltning.  

Den nya järnvägssträckningen kräver omfattande schaktningar 
uppe på Spåningslandaåsen. Konsekvenserna på fornlämnings-
miljöer och riksintresset behöver redovisas bättre. 

Riksintresse för kommunikationer 3 kap 8 § miljöbalken 

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande för mer detalje-
rade synpunkter. 

Länsstyrelsen informerar i yttrandet om de riksintressen som be-
rörs av planen. Det gäller Södra Stambanan och Kust-till-
kustbanan, Alvesta terminal och station, riksväg 25 och riksväg 
27. Det behöver framgå av den fördjupade översiktsplanens riks-
intressebeskrivning att Alvesta station är en station med internat-
ionellt, nationellt, regionalt och lokalt resandeutbyte.  

Utveckling av bankapaciteten mellan Alvesta och Växjö bedöms 
som angelägen. I gällande investeringsplaner finns inga medel 
avsatta för kapacitetshöjande åtgärder på bandelen Alvesta-Växjö 
men Trafikverket anger att om medel skulle anslås i kommande 
infrastrukturplan är en etappvis eller successiv utbyggnad av ett 
dubbelspår trolig. Den norra föreslagna nysträckningen har inte 
studerats. Utöver förhållandevis lång nysträckning förefaller lös-
ningen i dess västra del komplicerad såväl nivåmässigt som 
markmässigt. Förslaget innebär rimligen också att Gemlas järn-
vägskoppling överges, ny station har nyligen anlagts i orten som 

kopplar Gemla till det nyutvecklade Krösatågsystemet. Ett genom-
förande av denna lösning förutsätter att ett antal miljarder kan 
avsättas i ett sammanhållet projekt i nationell plan. Mot denna 
bakgrund och till rådande planeringsläge ser Trafikverket inte hur 
detta förslag skall kunna realiseras inom överblickbar tid och före-
slår att detta förslag utgår ur den fördjupade översiktsplanen.    

Ett kort triangelspår i kombination med ett mötes-
spår/förbigångsspår på Kust till Kustbanan skulle vara till fördel 
för nuvarande godstrafik. Trafikverket önskar utrymme för ett 
framtida 750 meter långt förbigångsspår på södra sidan av Kust 
till Kustbanan. 

Riksintresse för vattenförsörjning 3 kap 8 § miljöbalken 

Bergaåsen är sedan 16 september 2016 ett område av riksin-
tresse för anläggningar för vattenförsörjning. Överföringsledning-
en som ingår i riksintresset går genom Alvesta kommun och ge-
nom den fördjupade översiktsplanens område vid Hanaslöv. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning av luftkvalitén än den 
kommunen anger. 

Vattenkvaliteten i Salen beskrivs, vilket är bra, men beskrivning 
av övriga vatten saknas i planen. Det är positivt att de beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen men det saknas en koppling till 
planen. I checklistan för miljöbedömning har miljökvalitetsnormer 
för vatten både måttlig positiv påverkan och ingen påverkan. Det 
borde bara vara en påverkan. Dagvattenhanteringen och över-
svämningsrisker har betydelse för vattenkvaliteten. I den fördju-
pade översiktsplanen anger kommunen att man arbetar med att 
ta ett helhetsgrepp på dagvattenhanteringen vilket Länsstyrelsen 
ser som viktigt. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) går inte 
att tillämpa i Alvesta tätort och kommunen har inte heller pekat ut 
några sådana områden i den fördjupade översiksplanen. 

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen framför inga synpunkter. 

Hälsa, säkerhet och risker, översvämning och erosion 

Buller 

Det är positivt att kommunen uppmärksammat behovet av att ta 
hänsyn till buller från trafik och verksamheter. Bullerproblemet 
berör några av förslagen till ny bostadsbebyggelse och kan lämp-
ligen läggas in under riktlinjerna till dessa. Länsstyrelsen upp-
märksammar bl.a. kv. Svea, de centrala områdena Grusplanen, 
Borgmästaren och ICA samt Sköldstavägen. Även vibrationer 
kring järnvägen bör uppmärksammas. 

Verksamheter 

Länsstyrelsen ser i översiktsplanen att kommunen vill utveckla 
avloppsverkets verksamhet. Detta påverkar om ny bebyggelse 
kan uppföras vid Kloster vilket kommunen även uppmärksammat.  

Vad gäller bebyggelseområdet Hallska maden bör det i ett tidigt 
skede föras ett resonemang kring om verksamheterna skulle på-
verkas av bostäder/skola i närheten. 

Förorenade områden 

Inom den fördjupade översiktsplanen finns det förorenade områ-
den. Några utbyggnadsområden berörs. Länsstyrelsen nämner att 
det finns risk för markföroreningar dels vid Svea, dels vid Sköld-
stavägen där det finns en gammal skjutbana. På området Bruks-
vägen fanns det tidigare ett glasbruk vilket gör att det är mycket 
viktigt att det görs en bra utredning om föroreningsgraden inom 
området. 

Olycksrisker och transporter med farligt gods  

Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen avser att till-
lämpa riktlinjerna RIKTSAM. 

Erosion och översvämning  

Länsstyrelsen anser att kommunen belyser teknisk försörjning 
och tar sig an dagvattenhanteringen inom tätorten som helhet på 
ett bra sätt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att 
det inte framgår av översiktsplanen om kommunen har använt 
MSB:s översvämningskartering för Mörrumsån från 2014. För att 
få en helhetsbild över översvämningen bör både översvämning på 
grund av skyfall och översvämning på grund av stigande vatten-
drag beaktas. 

Sveriges Geotekniska Institut (SGI) rekommenderar att en stra-
tegi avseende skred, ras, erosion och slamströmmar tas fram 
som redovisas i översiktsplanen. 

Övriga allmänna intressen 
Kommunikationer  

Länsstyrelsen är positiv till åtgärderna att förbättra Kust till kust-
banan liksom en förbifart för väg 126. Flera långsiktiga behov av 
större åtgärder i infrastrukturen bygger dock på att dessa kan 
finansieras i nationella och regionala planer. Samtidigt ställer de 
större vägarna och järnvägarna som leds genom tätorten krav på 
planeringen. Barriäreffekter måste lösas samt buller och säker-
hetsfrågor klaras.  

Den övergripande schematiska strukturbild över infrastruktur i och 
runt Alvesta som redovisas på sidan 17 bör kompletteras med 
förbindelsen mellan väg 126 i söder via Alvesta tätort och vidare 
västerut på väg 25. 
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Det är enligt Länsstyrelsen uppfattning värdefullt om den Åtgärds-
valsstudie (ÅVS) för en långsiktig syn och förhållningssätt på in-
frastrukturen i Alvesta tätort och den statliga infrastrukturen som 
berör orten kan slutföras och få utgöra ett underlag för den fördju-
pade översiktsplanen.  

Ett flertal alternativ till väg 126 nuvarande sträckning genom cent-
rum har studerats. Trafikverkets samlade bedömning vid val mel-
lan olika förbifartsalternativ är att ett tätortsnära alternativ är att 
föredra. För exakt lokalisering av en sådan förbifart behövs betyd-
ligt mera grundläggande studier men utgångspunkten bör vara att 
väg 126 vid ett förbifartsalternativ leds på ny väg sydväst om 
samhället och anknyter till den kommande trafikplatsen vid Al-
vesta västra.  Omskyltning av väg 126 via Fabriksgatan och väg 
707 har i olika sammanhang diskuterats. Trafikverkets bedömning 
är att detta inte är ett gångbart alternativ, främst på grund av bris-
tande standard med närliggande bebyggelse samt många utfarter 
och anslutningar. Med en sådan sträckning bibehålls även en 
plankorsning med Kust till Kustbanan. En viktig planeringsförut-
sättning för Alvesta tätort är att fram till det att den eventuellt 
framtida förbifarten väster om Alvesta finns på plats, kommer väg 
126 passerar genom Alvesta via Allbogatan på samma sätt som i 
dag.  

Alvesta resecentrum är en regionalt viktig transportnod med byte 
mellan olika transportslag. Alvesta tenderar få en allt större reg-
ional roll i bytet mellan bil-tåg. De tankar som förs fram att avsätta 
ytterligare områden för P-platser i anslutning till resecentrum där-
för mycket positiva liksom tankarna att stärka kopplingen mellan 
resecentrum och centrum. 

Sociala aspekter, gestaltning m.m. 

Sociala aspekter behöver tydligare vägas in, främst jämlikhets-
perspektivet där avvägningar gällande olika gruppers behov bör 
belysas och tillgänglighet säkerställas tydligare i planeringen. 
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens arbetsprocess med 
medborgardialoger. Kommunen kan med fördel beskriva arbetet 

med dialogerna tydligare men också på vilket sätt medborgarnas 
synpunkter har vägts in och behandlats. 

Det är positivt att kommunen arbetar med att skapa ett attraktivt 
och trevligt centrum för möten och positiva upplevelser. Utveckla 
resonemangen kring hur offentliga miljöer och platser ska tillgäng-
liggöras både i centrum men också i förtätningsområdena. Det är 
positivt att kommunen lyfter vikten av en blandad bebyggelseform 
men förtydliga på vilket sätt vissa gruppers behov av bostäder 
kan uppmärksammas särskilt, t ex människor med funktionsvari-
ation eller ungdomar. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har beaktat tillgång till 
fysisk aktivitet och utevistelse i planen och att det finns ett lek-
platsprogram med ambitionen att utveckla lekplatserna. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen uppfattar att det finns bebyggelseområden i över-
siktsplanen som berör strandskyddet och upplyser om att för vi-
dare planläggning av dessa områden behöver kommunen ange 
särskilt skäl enligt 7 kap. 18 § miljöbalken vid upphävande av 
strandskyddet. 

Grönstruktur/naturvård 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen arbetar med att ta 
fram ett grönstrukturprogram som också bör få genomslag i över-
siktsplanen.  

Den fördjupade översiktsplanen och grönstrukturprogrammet bör 
kompletteras med uppgifter om rödlistade arter som finns i Artpor-
talen och värdefulla träd från Länsstyrelsens inventering. Detta för 
att hänsyn ska kunna tas till dem vid fortsatt planering. 

Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att det finns arter 
som är skyddade enligt artskyddsförordningen och där en dispens 
från Länsstyrelsen kan komma att krävas. Biotoper som är skyd-
dade enligt det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 
11 § bör nämnas i den fördjupade översiktsplanen så att hänsyn 
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till dessa tas i ett tidigt planeringsskede. Även här kan en dis-
penssituation uppkomma. 

I texten nämns på flera ställen två områden i ”kommunens natur-
vårdsprogram från 1989”. Länsstyrelsen är osäker på om det är 
Länsstyrelsens naturvårdprogram som avses. I detta program 
lyfts lövskogarna samt områdenas värden för fågellivet fram vilket 
också bör tydligt framgå. 

Längs Lekarydsån finns en stor nyckelbiotop som bör beskrivas 
tydligare.  

Vid upprättande av grönstrukturprogram är det viktigt att specifi-
cera för vilka artgrupper spridningskorridorerna är tänkta att fun-
gera för och att ha en dialog med berörda aktörer utanför den 
kommunala organisationen, t.ex. större fastighetsägare, så att de 
får kunskap om hur skötseln kan påverka spridningsmöjligheterna 
för olika arter. 

Kulturmiljö 

I den fördjupade översiktsplanen går det inte att på ett enkelt och 
tydligt sätt utläsa om och i så fall hur kulturmiljöer påverkas av 
exploatering i utredningsområden för bostäder, infrastruktur och 
verksamhet. Tydliggör i karta hur markanvändningen sammanfall-
ler med kulturmiljövärdena. 

I gällande översiktsplan från 2008 har kommunen med Spånings-
landa som ett eventuellt framtida kommunalt kulturreservat, men 
det är inte med i den fördjupade översiktsplanen. Länsstyrelsen 
förtydliga att det finns en avsevärd skillnad i förvaltning och utfö-
rande mellan ett kommunalt kulturreservat och ett riksintresse.  

Landskapets värdefulla fornlämningsmiljöer ger möjlighet till en 
hög ambitionsnivå genom att vårda fornlämningsmiljön och an-
ordna kulturstigar i området. Det är en möjlighet att exponera och 
utveckla rekreationsområdet. Insatserna kan genomföras i sam-
verkan med Länsstyrelsen och kulturmiljöbidrag kan utgå för vård 
och skyltning. 

Länsstyrelsen beskriver i yttrandet översiktligt de många fornläm-
ningar som finns i Spåningslandaområdet. Vid eventuella till-
ståndsansökningar har Länsstyrelsen att ta ställning till fornläm-
ningarnas bevarandevärde. Om Länsstyrelsen medger tillstånd till 
ingrepp i fornlämningarna (borttagande av fornlämningarna) 
kommer det att krävas omfattande arkeologiska utredningar, för-
undersökningar samt slutundersökningar då lämningarna kring 
framförallt Spåningslanda bedöms innehålla en stor kunskapspot-
ential.  

Vatten 

Att kommunen avser att behålla vattenskyddsområdet vid 
grundavattenförekomsten Alvestaåsen vilket ses som positivt.  
Vid fortsatt planarbete bör hänsyn till grundvattenskyddet tas i 
samband med utbyggnad av bl.a. infrastruktur och verksamhets-
område i Alvestaåsens närhet. Bortschaktning av åsmaterial för-
sämrar det naturliga grundvattenskyddet och ökar risken för för-
oreningsspridning. 

Sjöarna och vattendragen skulle kunna lyftas fram mer samlat 
utifrån deras värde för tex. båtliv, fiske, djurliv och biologisk mång-
fald, upplevelser etc.  

Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen behöver utvecklas när det gäller 
påverkan på riksintressen, förändringar i infrastrukturen och mel-
lankommunala frågor. 

Kommentar:  

Det vore önskvärt om Länsstyrelsen i fortsättningen gjorde en 
sammanvägning av de statliga intressena istället för att hänvisa 
till statliga verk och myndigheters inkomna yttranden. Enligt 3 
kap. 10§ PBL ska länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna 
statens intressen. För att statens intressen ska bli tydliga för 
kommunen önskas således att yttrandena fortsättningsvis sam-
manvägs och sammanfattas av Länsstyrelsen.  
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Övergripande 

I granskningsförslaget förtydligas hur den fördjupade översikts-
planen ersätter den kommunomfattande översiktsplanen. 

Riksintresset Spåningslanda 

Efter samrådet av fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort har 
Alvesta kommun låtit ta fram en rapport rörande riksintresse för 
kulturmiljö i förhållande till samrådsförslaget. Resultatet från ut-
redningen är att det i Spåningslanda finns flera värdefulla miljöer 
som behöver tas hänsyn till i samband med planering av bostäder 
i området. Med grund i rapportens resultat har förslaget omarbe-
tats till granskning av förslaget. Där bedömning gjorts att det finns 
mycket bevarandevärda miljöer har områden uteslutits från 
granskningsförslaget. Samtidigt har föreslaget område för bostä-
der justerats mot norr och lagts inom ett område där det enligt 
Riksantikvarieämbetets register inte finns några registrerade forn-
lämningar. Ansökan om start av särskild arkeologisk utredning för 
området har inlämnats till Länsstyrelsen. Alvesta kommun gör 
bedömningen att det finns ett större område i Spåningslanda där 
underlaget idag är för litet för att klart kunna göra en bedömning 
om vilka områden som är lämpliga för bostadsbebyggelse och i 
vilken omfattning. Därmed har ett utredningsområde pekats ut där 
det kommer att krävas tydligare underlag och eventuellt arkeolo-
giska undersökningar innan en avgränsning kan göras över vilka 
områden som är lämpliga för bostadsbebyggelse. 

Kommunikationer 

Arbetet med en åtgärdsvalsstudie för länsväg 126 fortsätter och 
Alvesta kommuns intentioner är att fortgå med arbetet med en 
anpassad förbifart. Omledning via Fabriksgatan hålls kvar som en 
möjlighet till första åtgärd trots de begränsningar som vägen har. 
Genomfartstrafik längs väg 126 bedöms inte vara lämplig att red-
dovisa i strategibilden eftersom en förbifart föreslås. Se även 
kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.3. 

Statistiken för trafik på Kust-till-kustbanan noteras. Föreslagen 
sträckning för Kust-till-kust-banan längs riksväg 25 har i gransk-
ningsförslaget utgått. Dubbelspår Alvesta-Växjö redovisas i 
granskningsförslaget i befintlig sträckning. Se även kommentarer 
till vanligt förekommande synpunkter, s.3. Granskningsförslaget 
kommer att behandla ett triangelspår och ett väntespår (förbi-
gångsspår) enligt Trafikverkets önskemål. 

Riksintressebeskrivningen har kompletterats med förtydliganden 
kring Alvesta station. 

Riksintresse Bergaåsen 

Granskningsförslaget kompletteras med beskrivning och bedöm-
ning om Bergaåsen som är ett riksintresse för vattenförsörjning 
enligt 3 kap 8 § miljöbalken.  

Miljökvalitetsnormer 

Plandelen kompletteras med stycke om vattenkvalitén för övriga 
vatten och uppdateras med de nya miljökvalitetsnormerna samt 
påverkan sammanfattas som måttlig i checklistan. 

Verksamheter 

För området Hallska maden, som föreslås för bostäder, har rikt-
linje förts in att i ett tidigt skede bör ett resonemang ske huruvida 
närliggande verksamheter kan påverkas negativt av föreslagen 
markanvändning.  

Förorenade områden 

Riktlinjer med hänsyn till risk för förorenade områden läggs till för 
de områden där förändrad markanvändning föreslås. 

Erosion och översvämning  

Granskningsförslaget kompletteras med avsnitt rörande vibration-
er samt risk för ras, skred och erosion, se hänsynskapitel. 

På översiktlig nivå har den lokala översvämningskarteringen 
(DHI) bedömts vara likvärdig MSB:s. I efterföljande planläggning 
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ska översvämningsrisk beaktas och mest aktuella underlag an-
vändas vilket bedöms vid det enskilda tillfället. I den fördjupade 
översiktsplanen har översvämningsrisken beaktats, såväl utifrån 
underlagen med översvämningskartering som utifrån skyfallskar-
tering. 

Sociala aspekter, gestaltning m.m. 

Kommunen tillför ett stycke i hållbarhetsbedömningen om hur 
gång- och cykeltrafik gynnar tillgängligheten för flera grupper men 
välkomnar i övrigt förslag på hur sociala aspekter kan utvecklas i 
en fördjupad översiktsplan. En plan av detta slag är en mycket 
övergripande nivå och det är ofta först den efterföljande utform-
ningen som ger stor påverkan på hur ett område används. 

Grönstruktur och naturvård 

Arbetet med grönstrukturprogrammet pågår men har ännu inte 
landat i några geografiskt knutna förslag som kan förankras i den 
fördjupade översiktsplanen. Analysarbete utifrån inventeringar 
pågår. 

Kommunens uppfattning är att uppgifter om rödlistade arter och 
värdefulla träd generellt är för detaljerad nivå att redovisa i en 
fördjupad översiktsplan. Däremot kompletteras beskrivningen 
med övergripande strukturer, särskilda områden med höga natur-
värden samt upplysning om de föreslagna utvecklingsområden 
där det kan finnas en intressekonflikt mellan exploatering och 
naturvärden. Genom naturinventeringar som gjorts inom ramen 
för grönstrukturprogrammet finns utökat underlag i rapporter och 
på artportalen att plocka fram vid enskilda planärenden och pröv-
ningar.  Ytterligare beskrivningar av naturvärden kommer att gö-
ras i grönstrukturprogrammet.  

Det är länsstyrelsens naturvårdsprogram Kronobergs natur som 
avses i dokumentet, benämningen rättas till i granskningsförsla-
get. 

 

Kulturmiljö 

Granskningsförslaget kompletteras med information om vilka om-
råden som sammanfaller med registrerade fornlämningar samt 
den hänsyn eller åtgärd som krävs i samband med kommande 
ärendehantering. Se hänsynskapitel samt riktlinje under varje 
aktuellt område, (Spåningslanda, Borgmästaren, Bruksvägen, 
Aringsås nord och syd, Kulturen och Dubbelspår mot Växjö). Gäl-
lande skapande av kommunalt kulturreservat i Spåningslanda gör 
Alvesta kommun bedömningen att ett särskilt markanspråk inte 
krävs. Däremot framhåller kommunen att skapande av ett kultur-
reservat fortfarande är möjligt. Under avsnittet Idrott och fritid lyfts 
möjligheten att skapa en kulturstig som syftar till att synliggöra de 
värden som finns kopplade till riksintresset i området. 

Alvestaåsen 

Rörande grundvattenskydd för Alvestaåsen förs riktlinje in i 
granskningsförslaget att hänsyn bör tas vid vidare planläggning 
av infrastruktur eller verksamheter i åsens närhet, se hänsyns-
kapitel.  

Vatten 

Ett kortare avsnitt om sjöarnas och vattendragens värde för båtliv 
och fiske m.m. läggs till i förslaget då det innebär en typ av an-
vändning av vattnet. Biologiska värden beskrivs inte utan för detta 
hänvisas till planens resonemang kring miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Beskrivning av påverkan på riksintressen och mellankommunala 
intressen, där förändringar av infrastrukturen ingår, utvecklas i 
granskningsförslaget under hänsynskapitlet. Däremot anser inte 
kommunen att detta generellt hör hemma i miljökonsekvensbe-
skrivningen då flera av de intressen som berörs handlar om annat 
än direkta miljö- och hälsofaktorer. Länsstyrelsen har inte redovi-



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

11 

 

sat några synpunkter kring vilka mellankommunala intressen som 
bör redovisas. 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra. 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet har ingen erinran. 

Trafikverket 

Förbifart väg 126 
Trafikverket och Alvesta kommun har i pågående åtgärdsvalsstu-
die för bl a väg 126 studerat olika alternativ. Förutom det förslag 
som presenterats i den fördjupade översiktsplanen har två väst-
liga skogsalternativ översiktligt studerats, ett med anslutning till 
framtida trafikplats i Hjortsberga, ett med anslutning till framtida 
trafikplats Alvesta Västra, samt ett alternativ med omskylning via 
Fabriksgatan. Trafikverkets samlade bedömning vid val mellan 
olika förbifartsalternativ är att ett tätortsnära alternativ är att före-
dra. Utgångspunkten bör vara att väg 126 leds på ny väg sydväst 
om samhället och anknyter till den kommande trafikplatsen vid 
Alvesta västra (väg 707:s anslutning till väg 25).  Anslutnings-
punkten på väg 707 bör dock ligga längre västerut än vad som 
anges i planförslaget. Väg 126 går sedan som gästväg på väg 25 
fram till trafikplatsen vid Hjärtenholm. För att en ny vägsträckning 
skall kunna komma till stånd krävs att ett sådant investeringsob-
jekt kan inrymmas i den regionala infrastrukturplan som Region 
Kronoberg har att upprätta. 

Trafikverket anser att förbifart nord är en kommunal angelägen-
het. Om kommunen väljer att bygga ut en kommunal led enligt 
förslagsalternativet ”förbifart nord” bör detta beaktas vid lokali-
seringen av en eventuell framtida förbifart för väg 126. Om förbi-
fart nord byggs enligt förslaget bör det övervägas att bygga ny 

viadukt i förlängningen för skapa en bättre trafikföring mellan nya 
verksamheter i nordvästra Alvesta och nya bostäder i nordöstra 
Alvesta.  

Trafikverket framför svårigheterna med en omledning av trafiken 
på 126 genom Alvesta tätort. Trafikverket bedömer att Fabriksga-
tans östra del i dagsläget är undermålig som förbifart. Slutsatsen 
av detta ställningstagande är att väg 126 passerar genom Alvesta 
via Allbogatan på samma sätt som idag fram till det att den even-
tuellt framtida förbifarten väster om Alvesta finns på plats. Detta 
förhållande är en viktig planeringsförutsättning för Alvesta tätort. 

Trafikverket vill påtala att även om/när en förbifart byggts så 
kommer trafiken på Allbogatan att vara relativt omfattande ef-
tersom det är den lokala trafiken på vägen som är dominerande, 
särskilt gäller detta för personbilstrafiken och alternativa färdvägar 
genom centrum saknas. 

Den övergripande schematiska strukturbild över infrastruktur i och 
runt Alvesta som redovisas på sidan 17 bör kompletteras med 
förbindelsen mellan väg 126 i söder via Alvesta tätort och vidare 
västerut på väg 25. 

Kust till kust-banan 
Trafikverket redovisar tågstatistik för banan. I dagsläget finns inga 
medel för att höja kapaciteten på Kust-till-kust-banan, även om 
det av många intressenter ses som oerhört angeläget.  

En ny sträckning av Kust-till-kust-banan innebär en större in-
verstering och ett sådant projekt av sådan storlek bedöms idag 
inte som rimlig, varför ett sådant förslag bör utgå ur planförslaget. 
Trafikverket påtalar om att det inte finns någon studie genomförd 
av föreslagen sträckning. Dessutom kan förslaget innebära att 
den nya stationen i Gemla överges, vilket skapats i samband med 
det nya Krösatågssystemet. 
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Triangelspår 
Trafikverket ser positivt på en triangelspårslösning. Detta skulle 
underlätta dagens godstrafik. Ett triangelspår finns dock ej uppta-
get i någon nuvarande investeringsplan. Vidare önskar Trafikver-
ket att ett 750 meter långt förbigångsspår väster om plankors-
ningen med Blädingevägen och väster om växeln till VIDA:s indu-
strispår. Trafikverket vill att ett kompletterande 750 m långt förbi-
gångsspår väster om Blädingevägen ska ges utrymme i planen. 

Riksintresse Alvesta station 
Trafikverket instämmer i kommunens beskrivning av riksintresset 
för järnväg men vill framhäva att Alvesta station och terminal ska 
ingå i riksintressebeskrivningen. Alvesta station är en station av 
internationellt och nationell intresse, varför den ska ingå i beskriv-
ningen. Trafikverket är av den uppfattningen att verksamheten på 
bangården är av sådan (begränsad) omfattning att det inte är 
självklart att bangården omfattas av reglerna gällande industri-
buller.  

Resecentrum 
Trafikverket lyfter Alvesta resecentrum som en viktig regional 
transportnod med byten mellan olika transportslag. Vidare pekar 
Trafikverket på att resecentrumet kan få en större roll i takt med 
Växjös expansion och synnerhet en större regional roll i bytet mel-
lan bil och tåg. Trafikverket delar således kommunens uppfattning 
om att tanken av att fler områden för pendlarparkeringar utpekats. 
Dessutom ser Trafikverket positivt på kommunens intentioner om 
att få till en bättre koppling mellan resecentrum och centrum.   

Plankorsningar 
Trafikverket anser att möjligheterna att förbättra bomfällningarnas 
effektivitet är ringa, om inte regler förändras eller ny teknik blir 
tillgänglig. 

 

Kommentar: 

Information om bomfällningar noteras. I övrigt hänvisas till svar till 
länsstyrelsen.  

Yttranden från övriga offentliga verksamheter 

Räddningstjänsten 

Insatstider och räddningstjänstens förmåga 
Föreslagen ny sträckning av Kust-till-kustbanan är positiv ef-
tersom två järnvägskorsningar försvinner vilket medför mindre risk 
för stoppade räddningsfordon.  

Räddningstjänstens stegutrustning för livräddande insatser är 
begränsad till högst 11 meter inom 10-20 minuter.  

Eventuell ny överfart mellan östra och västra sidan av Alvesta ska 
anpassas till räddningstjänstens fordon.  

Risker farligt gods 
Bebyggelse utmed ny sträckning av Kust-till-kustbanan bör i 
första hand förläggas på avstånd som anges i RIKTSAM. 

Det bör på karta redovisas RIKTSAMS skyddsavstånd för farligt 
gods på väg 25.  

Enligt Trafikverkets hemsida är inte Fabriksgatan och Värnamo-
vägen rekommenderade farligt godsleder. Där framgår även att 
transporter med farligt gods inte får köras på del av Allbogatan.  

Brandvattenförsörjning  
Det är viktigt att brandvattenförsörjning (brandposter) tas med i 
planerna för nya områden som exploateras och där ändringar 
görs i befintliga planer. Riktlinjer i VAV P38 skall följas avseende 
tryck/flöde och avstånd. 
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Översvämningsrisker 
Räddningstjänsten noterar att kommunen har tagit hänsyn till ris-
kerna med översvämning. 

Kommentar: 

Kust-till-kustbanan: Se kommentarer till vanligt förekommande 
synpunkter, s.3. 

Den fördjupade översiktsplanen reglerar inte byggnadshöjd. 
Lämplig byggnadshöjd och utrymningskrav utreds i detaljplan och 
bygglovsskede. 

En ny överfart mellan östra och västra Alvesta är kostsam och bör 
i första hand utformas för cykel, men formuleringen att möjlighet-
erna att skapa en vägpassage bör utredas finns kvar till gransk-
ningsförslaget. 

Karta över farligt godsleder samt hänsynsområden enligt RIKT-
SAM kompletteras med riksväg 25 under hänsynskapitlet. Likaså 
tydliggörs i texten vilka transportsträckor som farligt gods medges 
på i enlighet med uppgifter från Trafikverket.  

Brandvatten utreds i de enskilda detaljplanerna eller vid projekte-
ring. 

Region Kronoberg 
Region Kronoberg (nedan kallad Regionen) anser att den fördju-
pade översiktsplanen är tydlig samt belyser de huvudsakliga uta-
ningar kommunen står inför. Emellertid anser sig Regionen sakna 
en regional konsekvensanalys av de infrastrukturåtgärder som 
föreslås. Planen skulle även kunna stärkas genom att förtydliga 
hur en uppföljningsprocess och följaktligen en genomförandeplan 
skulle ske för att kunna följa genomförandet av planen.  

Regionen saknar ett jämställdhetsperspektiv av den fördjupade 
översiktsplanen. Regionen anser att det i översiktsplanedokumen-
tet är viktigt att få syn på eventuella skillnader i utmaningar och 

behov mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, för att på så 
sätt kunna rikta insatser till olika målgrupper. Som exempel på 
detta nämns mål för jämställdhet inom planområdet och precisa 
insatser för ökad jämställdhet. 

Att starka ortens identitet och stödja utvecklingen av attraktiva 
mötesplatser ses som positivt då orten redan idag är en viktig 
regional mötesplats. Regionen ser positivt på triangelspår och 
omledning av väg 126 utanför tätorten. Vidare framförs att stads-
busstrafik i Alvesta inte finns utpekad i regionens Trafikförsörj-
ningsprogram 2016-2025. 

Regionen delar Alvesta kommuns syn att Kust-till-kustbanan bör 
prioritersas i kommande nationella trafikplan. Dessutom är det av 
vikt att nämnda plan ej försvårar en framtida dubbelspårsutbygg-
nad.  

En dragning av dubbelspår längs väg 25 skulle påverka sträckan 
genom Växjö kommun och försämra Gemlas möjligheter att ut-
vecklas som ort. Det är en stor brist att effekter i Växjö kommun 
inte analyserats. 

Kommentar: 

En regional konsekvensanalys som Region Kronoberg beskriver 
tillförs granskningsförslaget under avsnittet mellankommunala 
intressen. 

Alternativ sträckning av Kust-till-kust-bana längs riksväg 25 har 
lyfts ur granskningsförslaget som markanspråk. Eftersom kapaci-
tetshöjning i befintlig sträckning innebär andra svårlösta problem 
för lokaltrafiken och fortsatta begränsningar av kapacitetshöjning 
på södra stambanan tar dock kommunen höjd för en ny sträck-
ning som ett nedtonat möjligt alternativ i strategibilden.  

Avseende uppföljning av planen kommer den att ingå i kom-
mande aktualitetsprövningar av översiktsplanen. En handlings-
plan kommer eventuellt att tas fram men då som internt kommu-
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nalt dokument och dess möjliga beslutsgrundande status är inte 
utredd. 

Regionen påtalar om avsaknaden av jämställdhetsperspektiv i 
översiktsplanen. De eventuella skillnader i behov mellan olika kön 
som Regionen påtalar är oerhört viktiga att beakta men är svår-
fattligt i ett dokument som ska ange riktlinjerna för mark- och vat-
tenanvändningen i en kommun. Alvesta kommun ser gärna att 
Regionen preciserar, mer exakt, vilka insatser som skulle kunna 
vara skäliga för en översiktsplan. 

Regionens inställning till förslagen noteras.  

Ljungby kommun 
Ljungby kommun ser positivt på att det i översiksplanen föreslås 
ett dubbelspår mellan Växjö och Alvesta. Kommunen anser att ett 
utbyggt dubbelspår är viktigt för de regionala resmöjligheterna. 
Ljungby kommun ser också att Alvesta resecentrum som en viktig 
regional knutpunkt och ser positivt på att det i översiktsplanen 
föreslås en utökad reseparkering i anslutning till resecentrum. 

Ljungby kommun påtalar att det i korthet nämns om kollektivtrafik 
men att expressbussar mellan Alvesta och Ljungby inte nämns 
alls. Möjligheter att förbättra kollektivtrafik mellan Alvesta och 
Ljungby bör undersökas.      

Kommentar: 

Expressbussar eller enskilda kollektivtrafiksatsningar behandlas 
inte i översiktsplan men bör behandlas i andra sammanhang. 

Växjö kommun 
Tjänstenotis inkom under samrådstiden, politiskt yttrande efter. 

Växjö kommun ställer sig som helhet positiv till planen. Kommu-
nen påtalar att ökad tillgänglighet till Alvesta tätort bidrar positivt 
till den regionala arbetsmarknaden. Kollektivtrafik och cykelväg 

mellan tätorterna lyfts som viktiga för utvecklingen mellan kom-
munerna. 

Växjö kommun motsäger sig översiktsplanens förslag till järn-
vägssträckning som är utpekat längs riksväg 25. Allt hittillsva-
rande arbete som Växjö varit delaktiga i har fokuserat på nuva-
rande sträckning av banan och Växjö har anpassat sin stadsut-
veckling utifrån denna. Om ny sträckning ska kunna bli aktuell bör 
diskussioner föras gemensamt mellan Alvesta och Växjö kommu-
ner. 

Kommentar: 

Kust-till-kustbanan: Se kommentarer till vanligt förekommande 
synpunkter, s.3. 

Älmhults kommun 
Inkom efter samrådstiden. 

Älmhults kommun ser Alvesta som en viktig aktör i frågor gällande 
järnvägsnätet genom stambanans funktion. Det är positivt att 
järnvägsnästets funktion lyfts genom triangelspår mellan stamba-
nan och kust-till-kustbanan.  

Kommentar: 

Noteras. 

Alvesta Utveckling AB 
Förslaget om fördjupad översiktsplan är mycket informativ och tar 
på ett bra sätt upp de strategiska frågor som behöver belyses vad 
gäller områden för bostäder, verksamheter, infrastruktur för trans-
porter etc. 

Det som möjligen saknas är hur planen kan påverka och hänga 
samman med övriga geografiska delar av kommunen. Tillgänglig-
heten till kommuncentrats utbud och service för omkringliggande 
landsbygd och tätorter är mycket väsentlig.  
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En annan synpunkt är att användning av mark mellan kombiter-
minalen och omlastningscentralen bör förtydligas.  

Kommentar:  

Alvestas översiktsplan (antagen 2008) redogör i större skala för 
förutsättningarna mellan olika tätorter och geografiska områden i 
kommunen. På den fördjupade översiktplanens skalnivå stämmer 
förhållandet mellan övriga orter, landsbygd och Alvesta tätort i 
mångt och mycket överens med de intressen som är mellankom-
munala. För dessa utvecklas beskrivningen i granskningsförslaget 
under kapitlet Hänsyn. Utöver detta utgör även tillgängligheten till 
ett levande centrum en väsentlig nytta för delar av kommunen, 
såsom påpekas i yttrandet. Förslaget innebär att gång- och cykel- 
och kollektivtrafik ges bättre villkor samtidigt som en god tillgäng-
lighet med bil upprätthålls. Se även kommentarer till vanligt före-
kommande synpunkter, s.2 (Trafik i centrum). 

För kombiterminalen och omlastningscentralen finns möjligheter 
att utveckla verksamheterna inom befintliga detaljplaner vilket 
förtydligas i granskningsförslaget.  

AllboHus Fastighets AB 
Allbohus ser generellt mycket positivt på en satsning för att göra 
Alvesta centrum mer attraktivt. 

Flera av AllboHus kommersiella hyresgäster har framfört oro för 
avstängning av centrala delarna av Storgatan och omvandling av 
delar av Centralgatan till grönt gångstråk.  Det är en viktigt kon-
kurrensföredel för handeln i Alvesta att kunderna kan parkera i 
direkt anslutning till butiker och restauranger. AllboHus delar sina 
kommersiella hyresgästers oro, och upplever att handeln i Alvesta 
redan idag är satt under mycket hård press från ett stort affärsut-
bud i närliggande orter och internethandeln, och anser det vara 
viktigt att underlätta för den lokala handeln på orten.  

För att uppnå de effekter som planen eftersträvar bör vidtas åt-
gärder för att sänka hastigheten på aktuella gatsträckor, ianspråk-

tas några av p-platserna för att utöka uteserveringen vid St:Clair 
eller för glasskiosk samt satsas på järnvägsparken med mark-
nadsstånd, glasskiosk och lekplats för att skapa mer aktivitet i 
parken.  

Kommentar:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum). 

Omsorgsnämnden 
Efter att under de senaste åren haft lång kö finns just nu i princip 
ingen kö till särskilda boenden i kommunen på grund av att om-
sättningen på lägenheter i särskilt boende har varit hög. På sikt 
kommer det dock bli ett ökat antal äldre kommuninvånare. Möjlig-
heten till mellanboende kan minska låsningen på bostadsmark-
naden och minska behovet av särskilda boenden. En tillgänglig 
bostad för den äldre befolkningen ökar möjligheten till kvarboende 
i den ordinära bostaden med insatser från hemtjänsten.  

Ett mellanboende med möjlighet till gemenskap kan bidra till att 
minska otrygghet och ensamhet i den ordinära bostaden.  Sats-
ningen på ”trygg och säker hemgång” har minskat behovet av 
korttidsplatser och bedöms även ha del i att kön till särskilt bo-
ende minskat. Många lägenheter är dock inte tillgänglighetsan-
passade.  

Det kommer enligt preliminär prognos behövas 9-12 nya lägen-
heter för LSS till 2017-2018 och ytterligare 10-12 till 2020-2021. 
Det är viktigt att det i kommunen finns byggklara tomter så att det 
snabbt går att komma igång med byggnation när behovet uppstår. 
Det är lämpligt att bygga LSS-boenden i Alvesta tätort. Boendena 
bör inte samlas flera på sammas ställe utan förläggas bland van-
liga bostadsområden med förutsättningar för brukaren att aktivt 
delta i samhällslivet.  
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Det finns behov av att skapa ett fullvärdigt boende för personer 
med psykisk funktionsnedsättning (SoL och LSS) omfattande 
minst 12 lägenheter.  

Kommentar:  

Mellanboenden, LSS-boenden och SoL-boenden bedöms kunna 
inrymmas i de områden för bostäder som redan är planlagda och i 
de som föreslås i planen utan att vara utpekade i nuläget. Det är 
viktigt att dialog om behovet hålls kontinuerligt mellan förvaltning-
arna eftersom områden för dessa boenden inte reserveras i pla-
nen. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningens yttrande inkom inom samrådstiden, ut-
bildningsnämnden efter. 

Utbildningsförvaltningen ser ett behov av nya utbildningsplatser i 
grundskolan under de kommande 10 åren.  

En strategisk översyn av behov av förskola och skola i Alvesta 
tätort till år 2025 pågår inom Utbildningsnämnden. De områden 
som diskuterats i översynen, är utpekade i den fördjupade över-
siktsplanen som möjliga markområden för skola. I Spåningslan-
daområdet finns förslag i planen på ett område för förskola. Ut-
bildningsnämnden har diskuterat en eventuell mindre skola här.  

Utbildningsnämnden ser ett utökat behov av idrottsanläggningar 
för skolorna. Befintliga sport- och idrottshallar kommer inte att 
svara upp mot behoven.  

Skolsegregationen har ökat i Alvesta tätort, med avseende på 
elever med utländsk bakgrund. En blandad elevsammansättning 
bidrar starkt till en likvärdig utbildning för alla. Det behövs därför 
blandad bebyggelse i alla delar av tätorten. Utbildningsnämnden 
tolkar planen som att i västra Alvesta planeras primärt flerbo-
stadshus och i östra Alvesta villor. 

 

Kommentar:  

Ny skola kan inrymmas inom samma ytor som föreslagna bo-
stadsområden samt i bostadsområden i kombination med handel 
och kontor. För mer precist utpekande av lämpliga skoltomter 
inväntas utbildningsförvaltningens utredningsarbete rörande sko-
lor i Alvesta tätort och hantering sker därmed i efterföljande plan-
processer.  

Vid Virda bad- och sportcenter finns en byggrätt för en sporthall. I 
övrigt bedöms sporthallar kunna ingå i samma markanspråk som 
skolor ovan. 

Den fördjupade översiktsplanen framhåller att en variation av en-
bostadshus och flerbostadshus eftersträvas i hela tätorten vilket 
bedöms minska segregationen på sikt. 

Yttranden från organisationer 

SPF-föreningen i Alvesta 
SPF-föreningen i Alvesta är emot förslaget på förändringarna av 
Storgatan. Föreningen anser att parkeringsmöjligheterna ska vara 
kvar med hänvisning till tillgängligheten för föreningens medlem-
mar. Dessutom pekar föreningen på att det är viktigt med god 
tillgänglighet till affärerna och verksamheterna för att detaljhan-
deln ska ha möjlighet till överlevnad. 

SPF-föreningen ställer sig positiv till att fler bostäder tillskapas i 
centrum. Vidare anser föreningen att föreslaget läge för bostäder 
vid Folkets hus är attraktivt. Området lämpar sig väl för seniorbo-
städer med hänvisning till närhet till service, handel och kollektiv-
trafik.  

Föreningen är positiv till förslaget att leda bort genomfartstrafiken 
på väg 126 bort från centrum. Trafikmiljön i centrum blir säkrare, 
tystare och mer miljövänlig. 
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Kommentar: 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum). 

Alvesta Handel och Företagarna Alvesta 
Alvesta handel och Företagarna Alvesta ser positivt på att kom-
munen tillskapar möjligheter att skapa ett centrum för alla. Alvesta 
centrum är lättillgängligt där närheten till butiker, serviceinrätt-
ningar, konferenscentrum och resecentrum är avgörande. Dessu-
tom är centrum tillgängligt på ett enkelt sätt oavsett trafikslag som 
väljs, vare sig det gäller bil, buss cykel eller som gångtrafikant. Att 
göra om Storgatan till en strövgata och utestänga möjligheter för 
bilar att både färdas och parkera vore förödande för den handel 
som finns idag. Trafikflödet och lättillgängliga parkeringsplatser i 
centrum är nödvändigt för handelns överlevnad.  

Alvesta handel och Företagarna Alvesta pekar också på vikten av 
de parkeringsplatser som idag återfinns men att ett behov av fler 
finns. I synnerhet lyfts de många tågresenärer som på fredagar 
och söndagar nyttjar parkeringarna i centrum. Här ses den före-
slagna öppningen av parkeringen bakom kommunhuset (Järn-
vägsgatan) som en positiv idé samt förslaget att Järnvägsgatan 
vid resecentrum dubbelriktas. Kommunen bör dessutom utreda 
möjligheterna att nyttja brevterminales parkeringsplatser för all-
mänhetens och konferenscentrums behov. Därutöver bör kom-
munen skyndsamt öka parkeringsmöjligheterna för kort- och lång-
tidsparkering i Sjöparken med hänsyn till järnvägsknutpunkt. Al-
vesta handel och Företagarna Alvesta lyfter även parkeringslös-
ningar på Torggatan och behov av lastzoner. 

Centralplan och Centragatan med gång- och cykelstråk bör förses 
med belysning och göras än mer attraktivt. Företagarna och Al-
vesta Handel ser positivt på fartreducerande åtgärder för att 
skydda gående och personer med funktionsnedsättning. Dessu-
tom är det positivt med farthinder på Storgatan efter Bryggaren. 

Vidare framförs att cykeltrafik på trottoarer i båda riktningarna, 
mopedkörning och permobil bör stävjas. 

Allbogatan anses vara ett stort säkerhetsproblem. Här förordas 
trafikljus för gående, cyklister och personer med funktionsned-
sättning. Vidtag hastighetsreducerande åtgärder utanför ICA Su-
permarket och Folkets Hus. Allbotorgets föreslagna förändring 
försvårar sannolikt parkering. Därtill saknas alternativparkeringar 
vid evenemang. Författarna föreslår att en scen byggs i Järn-
vägsparken med närhet till butiker och centrumaktiviteter istället 
för nuvarande plats. 

Företagarna och Alvesta Handel ställer sig tveksamma till bygg-
nation av bostäder, handel och kontor i Sjöparken och vid Växjö-
vägen vid Salens östra strand med hänsyn till markförhållandena. 
Vidare är Företagarna och Alvesta Handel även tveksamma till 
verksamheter vid Orrakullen med hänsyn till miljöoangelägenhet-
er från biogasanläggningen och högspänningsledningar. 

Företagarna och Alvesta Handel se särskilda cykelvägar genom-
förda: 

- Alvesta centrum – Björnstorp – Hjärtanäs – Lekaryd 
- Alvesta centrum – Kloster – Benestad – Blädinge 
- Alvesta centrum – Gemla – Växjö 
- Alvesta centrum – Lekaryds kyrka – Hanaslöv 
- Alvesta centrum – Hjortsberga 

Kommentar:  

Trafik i centrum:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum). 

Parkering 

En detaljplan håller på att tas fram för fler parkeringsplatser norr 
om Sjöparkens resandeparkering. 
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Nya områden för bostäder, handel och kontor 

Byggrätt för bostäder, handel och kontor i Sjöparken finns sedan 
tidigare och markförhållanden är översiktligt utredda. Byggnads-
konstruktion anpassas till markförhållandena. Faktaunderlag finns 
även för markförhållanden intill Växjövägen som visar hur områ-
det kan bebyggas och beskrivs vid eventuell detaljplaneläggning.  

Verksamhetsområde vid väg 25 

Befintlig verksamhet vid Orrakullen har ett miljötillstånd att förhålla 
sig till. Det är av stor vikt för Alvestas utveckling att verksamhets-
mark tillskapas och läget utmed väg 25 har bedömts vara det 
mest lämpliga större sammanhängande området. Hänsynsav-
stånd till högspänningsledningar har tagits på översiktlig nivå och 
beaktas i detalj i kommande detaljplaneläggning. 

Cykelvägar 

I granskningsförslaget redovisas en indelning av cykelvägarna i 
stråk. De delsträckor av cykelvägarna som Alvesta handel och 
Företagarna Alvesta föreslår som ligger inom den fördjupade 
översiktsplanens geografiska avgränsning pekas ut som huvud-
cykelstråk. Dock föreslås huvudcykelstråket mot Benestad gå via 
väg 126 istället för via Kloster. Kloster kan däremot ges en en-
klare form av cykelväg.  Cykelvägar på en mer detaljerad nivå 
respektive utanför den fördjupade översiktsplanens avgränsning 
hanteras i pågående arbete med kommunal åtgärdsplan för cykel. 

Alvesta SOK 
Alvesta SOK värnar om Spånens friluftsområde och anser därför 
att bostäder inte ska byggas öster om Spåningslandavägen.  

Alvesta SOK värnar även om Hanaslövsområdet och vill utveckla 
detta mer än vad som beskrivs i planen. Ny lift är positivt men 
även nya spår för löpning och skidåkning kan göras i det befintliga 
området. Förfina snötillverkning och belägga skidspår med konst-

snö i högre grad än idag. Utegym och hinderbana är åtgärder 
som kan göras redan idag.  

För att behålla Hanaslöv och Spånenområdet är det viktigt att det 
planerade dubbelspåret tas bort eller får en annan sträckning an-
ser föreningen. Järnvägen blir en effektiv barriär för friluftsområ-
det.  

Kommentar:  

Anpassning av bebyggelse i Spåningslanda: Se kommentarer till 
vanligt förekommande synpunkter, s.3  

Den fördjupade översiktsplanen behandlar endast utvecklingen av 
Hanaslövsområdet på en övergripande nivå. Ett område för an-
läggningar har förtydligats från det omkringliggande friluftslivs-
stråket. Till granskningsförslaget lyfts vår-, sommar- och höstakti-
viteter som potential att utveckla. 

I granskningsförslaget bedöms dubbelspår i befintlig sträckning 
vara det mest rimliga och det är endast på denna plats mark re-
serveras. Däremot stängs inte dörren helt för en nordlig sträck-
ning som ett alternativ. Att friluftslivsstråket fortsatt finns mellan 
Spåningslanda och Hanaslöv är en viktig förutsättning om sträck-
ningen skulle bli aktuell. Se även kommentarer till vanligt före-
kommande synpunkter, s.3 (Kust-till-kustbanas sträckning) 

Naturskyddsföreningen, Alvesta 

Hagaparken m.m. 
Naturskyddsföreningen framför att området Hagaparken till och 
med ”Svanmaden” (Västermaden) har höga naturvärden och upp-
levelserika miljöer. Förutsättningar finns att skapa ett stråk med 
varierad natur, rik på biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen 
beskriver naturvärden och ger föreslag på skötsel. Hagaparkens 
ekmiljöer, äng, damm och gammelskog norr om Hagaparken med 
rödlistade arter tas upp. Naturskyddsföreningen anser att gam-
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melskogen snarast bör inköpas av kommunen eller skyddas på 
annat sätt. 

Vidare påtalar föreningen att det är viktigt att miljön Svanmaden 
(Västermaden) med grävda dammar och rikt fågelliv inte föränd-
ras med ett vägbygge. Istället föreslås att kommunen ska utveckla 
området med fågeltorn och cykelväg från Björnstorp.  

Spåningslanda 
Naturskyddsföreningen anser att vär-
det av området för rekreation minskar 
avsevärt genom byggnation. Upple-
velsen av natur minskar på vägar och 
stigar.  

Vidare framförs att landskapet drama-
tiskt har förändrats med senaste års 
hyggen och att utan gamla träd och 
död ved kommer det bli trista och 
artfattiga ungskogar i decennier. Na-
turskyddsföreningen anser att hyg-
gesfritt skogsbruk är att föredra för att 
friluftsområdet ska locka hit nya 
kommuninvånare. 

Norra Salen 
Grönstråket runt norra Salen har flera fina natur- och friluftskvali-
teter. Naturskyddsföreningen anser att bebyggelse vid Sjölyckan 
väsentligt försämrar kvaliteten för natur och friluftsliv. Vidare an-
ser naturskyddsföreningen att det är viktigt att bebyggelse vid 
Kloster inte försämrar de stora värden som finns där. Kloster före-
slås göras till kommunalt naturreservat eller skyddas på annat 
sätt. Ekmiljön kan utvecklas genom trädvårdsplan. Det är önsk-
värt att levandegöra den intressanta historia som Klosters rösts-
kola utgör. 

Ytterligare områden 
I området vid Lekarydsån finns spännande biologiska miljöer och 
översvämningsområden. Naturskyddsföreningen önskar att pas-
sager för utter under väg 25 analyseras. 

Vidare informeras om att vid Änganäs finns ett viktigt fågelområde 
att det är positivt att ängsskötsel tagits upp av kommunen och att 
slänten nedanför Aringsås har ett stort antal ädellövträd som har 
stort bevarandevärde. 

Omledning av väg 126 
Naturskyddsförening anser inte den norra förbifartens sträckning 
vara lämplig genom våtmarksområdet. Våtmarkens vattenfördrö-
jande funktion skulle påverkas 
negativt. Områdets flödesutjäm-
nande funktion till förmån för 
övergödningsproblematiken i 
Salen framförs. Vidare framförs 
att det krävs stora mängder 
massor för att undvika att vägen 
översvämmas och att projektet 
blir dyrt att genomföra. Förbifar-
ten skulle också innebära stor 
försämring för det föreslagna 
grönstråket och ej vara förenligt 
med miljömålet ”myllrande våtmarker”. 

Naturskyddsföreningen anser befintlig vägdragning för förbifart 
nord är mer lämplig, om korsningen mellan Värnamovägen och 
väg 25 förbättras. Det skulle även innebära mindre bullerproblem 
på Påvelsgård. Ett alternativ är den anslutning vid Sköldstavägen 
som den fördjupade översiktsplanen föreslår. Det innebär något 
kortare körsträcka för trafik från norr till öster men mer störning 
och vägbuller på Påvelsgård.  
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Cykling och centrumändringar 
Det är positivt ur miljösynpunkt med förändringar i trafikmiljön för 
cykel och mycket positivt med dubbelriktad cykeltrafik längs Stor-
gatan även om det medför risker för handeln på grund av gågata. 
Det är viktigt att göra saker i rätt ordning. Först måste fler parke-
ringsplatser längs Storgatan tillskapas, innan stängning av Stor-
gatan.  

Vidare ser föreningen det positivt att cykelbanan längs Allbogatan 
förlängs till Björnstorp och anser att det vore en fördel om den 
kunde dras vidare till avfarten till Hjärtenholm, gärna till Moheda. 
Att kunna passera väg 25 på ett tryggt sätt ger möjlighet för sko-
lorna och Alvestaborna att med cykel utnyttja områdena kring 
Hjärtenholm. 

Vidare önskas cykelparkeringar med tak vid skolor och kommu-
nala arbetsplatser samt att övergångställena i centrum och vid 
ICA görs bättre både för fotgängare och cyklister. 

Kommentar:  

Hagaparken m.m. 

Rekreationsstråket Hagaparken – Västermaden finns fortsatt med 
till granskningsförslaget men mer detaljerad dragning och utform-
ning hanteras inte på denna övergripande nivå. Utvecklingspot-
ential hanteras i arbetet med pågående grönstrukturprogram. Till 
granskningsförslaget anges fortsatt förbifart nord med anslutning 
till väg 25 vid viadukten för Sköldstavägen som lämplig men även 
alternativet via Björnstorp finns kvar. Kommunen anser att förbi-
fart går att kombinera med utveckling av våtmarken. Vikten av 
hydrologiska samband nämns och riktlinjer tillkommer om att pas-
sager ska minska den avskärande effekten. 

Spåningslanda 

Anpassning av bebyggelse i Spåningslanda: Se kommentarer till 
vanligt förekommande synpunkter, s.3  

Skötselfrågor berörs i det pågående arbetet med grönstrukturpro-
gram. Vissa markområden runt tätorten har privata markägare 
och där har inte kommunen rådighet över skötseln. 

Norra Salen 

Sjölyckan behålls som bostadsområde i kombination med rekreat-
ionsstråk. Passagen förbi tillkommande bebyggelse utgör en 
mycket liten del av det tänka rekreationsstråket längs salen. Hän-
syn ska tas till de värdefulla ekbestånden vid planläggning.  

Ytterligare områden 

Bebyggelse i Kloster anpassas till naturvärdena vid planläggning. 
Ett projekt för att tillgängliggöra och visa upp Kloster pågår. 

Omledning av väg 126 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.3 (Förbi-
fart väg 126). 

Trafik i centrum 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 

Cykelvägar 

Cykelvägar utanför den fördjupade översiktsplanens avgränsning 
hanteras i pågående arbete med kommunal åtgärdsplan för cykel. 
Enskilda utformningsfrågor för gång- och cykel hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen men synpunkterna noteras för hante-
ring i andra sammanhang. 

Yttranden från företag 

E.ON Sverige AB genom E.ON Elnät Sverige AB 
E.ON Elnät AB har inom delar av planområdet regionalt lednings-
nät för elförsörjning. Det består av en fördelningsstation 130kV, 
en 50kV luftledning (Alvesta-Moheda) och en 130kV luftledning 
(Nässjö-Alvesta). Regionnätsledningarna har stor betydelse för 
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regionen och är en viktigt fysisk planeringsförutsättning. Därför 
yrkar E.ON Elnät AB på att ledningana ska redovisas i planens 
skriftliga del såväl som i som dess kartdel. 

E.ON Elnäts avsikt är att bibehålla regionnätledningarna i 
befintligt läge och utförande. Det är viktigt att beakta dessa i 
planeringen för bebeyggelse. Om Alvesta kommun avser driva 
fråga om flytt eller nedgrävning av regionnätsledning måste bola-
get ansöka om och bli beviljade ny koncession för ändringe vilket 
är en lång process. Det är viktigt att förutsättningarna för om-
byggnad klarläggs tidigt. E.ON Elnät AB förutsätter att samtliga 
ombyggnadskostnader inklusive kostnader för koncessionshante-
ring/ansökan tas av den som begär ändringen. 

Kommentar:  

En karta med kraftledningarna redovisade läggs till i dokumentet. 
Kommunen ser det som viktigt att 130 kV-ledningen på sikt flyttas 
utanför tätorten men anpassar tätortsutvecklingen efter befintliga 
förhållanden inom tidshorisonten för denna fördjupade översikts-
plan. 

Yttranden från politiska partier 

Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Alvesta 
Alternativet 
I yttrandet framförs följande synpunkter: 

Övergripande 
Den geografiska avgränsningen av den fördjupade översiktspla-
nen för Alvesta tätort bör utvidgas åt väster och söder. 

Vägar 
Bygg förbifart väg 126 från Trafikplats Alvesta västra, rakt söderut 
mot väg 126 strax norr om Hjälmaryd. Genom att förlägga förbi-
farten helt och hållet väster om tätorten sparas boendemiljön för 

alla delar av västra Alvesta och ett minimalt antal bostäder på 
landsbygden berörs. Vidare innebär det att förbifarten byggs i 
skogsmark, inte på ängs- eller odlad mark, och att den till stor del 
går utmed kraftledningsgator och utgör därmed inte ny barriär. 
Det betyder också att man nyttjar den av Trafikverket långt fram-
skridna planfria korsningen vid västra infarten. 

Bygg östlig ringled från Fornvägen till Växjövägen. I första etap-
pen byggs vägen fram till Gemlavägen. I andra etappen byggs 
den ända fram till Växjövägen, inklusive planskild korsning med 
järnvägen för att öppna upp förutsättningarna för östra Alvesta att 
nå centrala Alvesta utan stopp vid järnvägsövergångarna. 

Bygg ny viadukt mellan Tallvägen-Allbogatan för att undvika järn-
vägsövergångar. 

Industrigata i verksamhetsområde (red. del av Förbifart nord i 
planförslaget) behöver förläggas så långt västerut som möjligt för 
att minska påverkan på Påvelsgård. Avfart från väg 25 till Sköld-
stavägen förespråkas inte. 

Järnväg 
Bygg ny utflyttad bangård med triangelspår för att få plats med 
persontrafik på Alvesta station. Ett kort triangelspår enligt planför-
slaget innebär avveckling av industribyggnader och bredare järn-
vägsövergång. Det betyder även att det krävs ett cirka 1200 me-
ter långt sidospår för godstågen i väntan på fritt spår och det är 
inte säkert att detta ändå är tillräckligt när trafiken på stambanan 
också innebär ett hinder i form av tidtabeller som gör att man inte 
kan parera på samma sätt som en ny godsbangård skulle kunna 
göra. Den ökade persontrafiken på Alvesta station innebär också 
att godsbangården måste avvecklas för att ge plats för fler per-
sontågslägen. Det korta triangelspåret föreslås tas bort ur plan-
förslaget. 

En sträckning av Kust-till-kustbanan norrut längs stambanan är 
negativt för boendemiljö och logistisk. Den nyöppnade sträckan 
Gemla-Räppe skulle också stå utan trafik. Vidare skulle markom-



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

22 

 

rådet söder om vag 25 genomkorsas av en djup ravin, norra delen 
av Spånen behöva fyllas ut och en barriär skapas för friluftslivet. 
Dubbelspåret norrut föreslås tas bort ur planförslaget och istället 
förordas dubbelspår via Gemla-Räppe.   

Bostadsområden 
Bygg nya bostäder söder om återvinningscentralen och koppla till 
östlig ringled, förutsatt att återvinningscentralen flyttas. Eventuella 
utredningsuppdrag för de föreslagna områdena öster om Spå-
ningslandavägen in i befintligt rekreationsområde med nylagt el-
ljusspår och andra leder vill vi avföra. Rekreationsområdet öster 
om Spåningslandavägen ska bibehållas för det rörliga friluftslivet. 

Ta bort Sjölyckan som bostäder och upprätthåll strandskyddet för 
detta viktiga rekreationsområde. 

Behåll småskaligheten i tätorten och bygg maximalt i 3-4 våning-
ar. Förtätning bör i första hand ske på obebyggd tomtmark. Det 
blir också för höga hyror om förtätning sker genom påbyggnad av 
ICA eller rivning av kvarteret Borgmästaren.  

Verksamhetsområden 
Verksamhetsområdet norr om Spåningslanda kommer att konkur-
rera med boendemiljöer och verksamhetsområden bör så långt 
möjligt undvikas utan rejäla skyddsområden. Området får inte 
inkräkta på det rörliga friluftslivet.  

Planera för industriområde norr om väg 25 (Orrakullen-
Sköldstavägen) samt sydväst om Alvesta i anslutning till föresla-
gen förbifart väg 126 och yttre triangelspår. 

Centrummiljön 
Genomför inte gågata i centrum, men behåll förslaget för Central-
gatan-Centralplan. 

Rekreations- och grönområden 
Genomför inte förslag att utveckla kopplingen mellan Virdavallen-
Virda Bad- och sportcenter utan utveckla de redan befintliga när-
belägna grön- och fritidsområdena, såsom Hagaparken. 

Övrigt 
Utred P-platsbehovet i centrala Alvesta på lång och kort sikt. 

Utred flytt av återvinningscentralen till i yttrandet föreslaget indu-
striområde sydväst om Alvesta med bra logistiskt läge för bil- och 
järnvägstransporter. Den gamla återvinningsanläggningen skulle 
kunna bli ett tillskott för det rörliga friluftslivet. 

Kommentar:  

Övergripande samt vägar 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.3 (Förbi-
fart väg 126). På grund av de ändringar som görs i planförslaget 
minskas istället planområdet så att det slutar söder om Kust-till-
kustbanan. 

 

Del av Österled bedöms rimlig för att angöra nya bostadsområ-
den. På sikt kan en nordlig Österled möjligen anslutas till Växjö-
vägen mot Gemla, men i dagsläget bedöms nyttan med en sådan 
investering vara begränsad. 

Ny viadukt bedöms vara förenad med mycket stora kostnader, 
men kvarstår och placeringen hålls öppen för flera sträckningar 
norrut. 

Järnväg 

Kust-till-kustbanans sträckning: Se kommentarer till vanligt före-
kommande synpunkter, s.3  

En utflyttad bangård bedöms inte vara aktuell inom planens tids-
horisont, men kanske på lång sikt. Eftersom en bangård utgör ny 
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tätortsexpansion och inte bara ett markanspråk att ta hänsyn till, 
bedöms det inte lämpligt att redovisa i den fördjupade översikts-
planen. Snävt triangelspår kommer redovisas i planen, inklusive 
ett förbigångsspår västerut. Detta avlastar bangården på kort sikt 
och möjliggör ökad kapacitet för persontrafik. 

Bostadsområden 

Rörande bostäder söder om återvinningscentralen har Aringsås 
som i samrådsförslaget var utpekat som utredningsområde av-
gränsats till områden som bedöms som lämpliga för bostadsbe-
byggelse. Bland annat pekas områden ut för bostäder söder om 
återvinningscentralen, se området Aringsås syd i granskningsför-
slaget.  

Sjölyckan finns kvar som lämplig för bostadsbyggnation, men 
bedöms inte möjlig att genomföra med rådande planförutsättning-
ar.  

Den fördjupade översiktsplanen reglerar inte byggnadshöjd. 
Lämplig byggnadshöjd och utrymningskrav utreds i detaljplan och 
bygglovsskede. 

 

Verksamhetsområden 

Industriområde norr om väg 25 kan bli aktuellt i framtiden.  

Trafik i centrum 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 

Rekreations- och grönområden 

Genomförande av stadsförnyelse i Västra Rönnedal (Virdapar-
ken) bedöms ge positiva konsekvenser i ökad möjlighet till integ-
ration och stadsdelsutveckling. Befintligt grön- och rekreationsom-
råde kan avgränsas till värdefulla naturområden och gröna släpp 
mellan kvarter, där motionsslingor och mötesplatser kan utveck-
las. 

Övrigt 

Något behov av att flytta återvinningsstationen inom överskådlig 
tid har inte visats från ARAB. Om behovet uppstår finns möjlighet 
att utnyttja de verksamhetsområden som granskningsförslaget 
innehåller, med reservation för att det i vissa delar inte är lämpligt 
med störande verksamheter. 

Centerpartiet 
I yttrandet framförs följande synpunkter: 

Klimat 
Angående klimatet, med utmaningar i korthet, bör stycket kom-
pletteras med att klimatet påverkar nivån på grundvattnet och 
därmed vattenförsörjningen inom flera områden. 

Förbifart väg 126 
Förbifart syd väg 126 måste undvika intrång på jordbruksmark. 
Genomför alternativet Björnstorp-Värnamovägen förbifart nord. 
En ny trafikplats Sköldstavägen är inte nödvändig. Gör en fördju-
pad studie om intrång på jordbruksmark i samverkan med markä-
gare. 

Kust-till-kustbanan 
Det är av största vikt att bygga dubbelspårig järnväg till Växjö. 
Huvudalternativet anses vara i befintlig sträckning men markre-
servs ska tillskansas för framtida expansion. Genomför utredning 
om sträckningen inom Alvesta tätort. Triangelspåret ses som 
mycket positivt. 

Cykelvägar  
Det finns ett behov av gång- och cykelväg längs Fornvägen. Al-
ternativ sträckning av gång- och cykelväg till Växjö bör även utre-
das längs Gemlavägen. 
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Österleden 
En östlig ringled bör inte förkastas. Den kan vara lämplig för att 
knyta samman Spåningslanda och Gemlavägen, med tanke på 
framtida bostadsbyggande. 

Centrumutveckling 
Genomför gågata på försök med utvärdering efter försökstiden. 
Alternativt kan Riksparkeringen övergå i kommunal parkering och 
en ”Portalpassage” skapas till Storgatan för ökad närhet. 

Parkeringar på Värendsplatsen är viktiga för vårdcentralen. Utred 
förutsättningar för ingång från baksidan innan beslut tas om för-
slaget att ta bort parkeringsplatserna. 

Fördjupad översiktsplan ska på ett tydligt sätt redovisa hur Al-
vesta centrum blir ett tillgängligt kommuncentra. 

Teknisk infrastruktur 
Det är positivt om högspänningsledningen kommer i jord enligt 
förslaget. 

Kommentar:  

Klimat  

Alvesta tätort försörjs med vatten från Bergaåsen, som ligger ut-
anför såväl planområdet som kommunens gränser. Därför är be-
dömningen att den fördjupade översiktsplanen inte kan hantera 
frågan om hur grundvattennivån påverkar vattenförsörjningen 
inom planområdet. Frågan är dock viktig att beakta på en kom-
munövergripande nivå i andra sammanhang. Läs mer om vatten-
försörjning i förhållande till förslaget under hänsynsavsnittet.  

Förbifart väg 126 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.3  

Kust-till-kustbanans sträckning 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.3  

Cykelvägar 

Alvesta kommun är väl medvetna om bristerna för gående och 
cyklister utmed Fornvägen. Förslaget är att anlägga en cykelstig 
för rekreativt ändamål utmed vägen. I samband med pågående 
kommunal åtgärdsplan för cykel kommer cykelstigens genomfö-
rande att ställas mot andra aktuella åtgärder i en prioriteringslista. 

Avseende cykelväg till Gemla har vägdragning över Gemla visat 
sig vara närmaste alternativet och det alternativ som innebär den 
minsta sträckan med nyanläggning. Alternativ som jämfördes i 
samråd på tjänstemannanivå med Växjö kommun var utöver före-
slagen sträckning en dragning längs Gemlavägen respektive 
längs väg 25.     

Österleden 

Del av Österled bedöms rimlig för att angöra nya bostadsområ-
den. På sikt kan en nordlig Österled möjligen anslutas till Växjö-
vägen mot Gemla, men i dagsläget bedöms nyttan med en sådan 
investering vara begränsad. 

Centrumutveckling 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum) 

Teknisk infrastruktur 

Se kommentar till E.ON Sverige AB. 

Yttranden från privatpersoner 

Sofia Gustavsson 
I planen är fokus på Hanaslövsområdet väldigt starkt inriktat på 
vinterhalvåret. Fråga om hur området kan utvecklas för att vara 
intressant året runt för att engagera och gynna föreningarna ställs 
i yttrandet. Privatpersonen anser att förklaring annars bör ges 
varför man inte ska satsa på det. 
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Kommentar:  

Hanaslövs utveckling hanteras översiktligt i den fördjupade över-
siktsplanen, se även svar till SOK. Till granskningsförslaget lyfts 
vår-, sommar- och höstaktiviteter som potential att utveckla.  

Nils Rydström 
Förslaget om en förbifart placerad väster om Alvesta tätort ligger 
alldeles för nära nuvarande bebyggelse. Redan idag är det svårt 
att sova med öppet fönster då buller och ljud från 25:an stör 
mycket. 

Kommentar:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.3 (Förbi-
fart väg 126) 

Åke Andersson 
Järnvägens dragning bryter öst och väst med nedfällda bommar 
på Ågatan, Lekarydsvägen och Länsmansbacken. Bilarna står i 
kö med motorn igång.  

Privatpersonen föreslår en ny 
sträckning av Kust-till-
kustbanan över åkermark och 
sjön Salen som komplement 
till befintlig. Den nya sträck-
ningen kan kombineras med 
gång- och cykelväg för rund-
slinga runt sjön och kopplas 
till Sjölyckestigen.  

Bygg en huslänga vid kiosken 
vid Kyrkorondellen istället för i 
Sjölyckans friluftsområde. Det 
är nära till fjärrvärme.  

Kommentar:  

Lösning med planskild bilväg från järnvägen i östra Alvesta har ej 
kunnat hittas på grund av topografi, bebyggelse och kulturvärden. 
Cykelpassage föreslås kunna genomföras. Dubbelspår har be-
dömts vara mycket viktigt för utvecklingen av Kust-till-kustbanan. 
Se även Se även kommentarer till vanligt förekommande syn-
punkter, s.3 (Kust-till-kustbanans sträckning) 

Alternativet med sträckning över Salen har bedömts ge stor miljö-
påverkan och vara negativt för utvecklingen på Alvesta bangård 
och rekreationsområdet runt Salen. 

Platsen vid Kyrkorondellen bedöms inte vara lämplig för bostäder 
utifrån trafikbuller och risk för översvämning. 

Kristina Stenström 
I yttrandet framförs att planerna på att göra Storgatan bilfri är en 
mycket bra idé. I yttranden framförs att det är kaos med bilar par-
kerade överallt speciellt på fredag eftermiddag. Man respekterar 
inte parkeringsplatserna och bilarna står nästan inne i butikerna. 

Buskörning sker varje kväll och natt och stör boende i centrum. 
Det körs snabbt på Storgatan och i backen upp mot Willys.  

Det vore trevligt med torghandel i järnvägsparken, glasskiosk och 
bättre möjligheter för större uteserveringar för de två fiken som-
martid. Som centrum är idag lockar det inte till något. 

Bilister tar ingen som helst hänsyn till gående på gårdsgatan. Om 
det inte blir bilfritt så måste man ta tag i trafiken på något annat 
sätt för det är ohållbart som det är idag. Hastigheterna är alldeles 
för höga. 

Kommentar:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum) 
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Robert Owen 
I yttrandet framförs att butikerna inte bör skärmas av från kunder-
na med hänsyn till närheten till externhandeln i Växjö, även om 
det är förvånande att människor inte har tid att gå mer än fem 
meter från bilen till butiken. Trafiken på Storgatan är inte ett pro-
blem dagtid när butikerna har öppet. Det är först på kvällarna som 
trafiken blir störande när bilar utan att till synes ha något ärende 
där trycker gasen i botten och stör omgivningen. Det vanligaste 
exemplet är fortkörning på fredag- och lördagskvällar längs af-
färsgatan till Järnvägsparken och vidare upp för backen till järn-
vägsviadukten. Det ekar mellan husen och är synd om de gamla 
som bor på Bryggaren därintill. 

I yttrandet föreslås att bil- och nyttotrafiken tillåts köra och parkera 
på Storgatan under flertalet butikers öppettider, fram till kl. 18, 
men att efter stängningsdags förbjuda all obehörig trafik där. 

Kommentar:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum) 

Lennart Sjö 

Fornvägen 
I yttrandet framförs förslag att för-
länga Fornvägen från Spånings-
landavägen till Gemlavägen. Anslut 
Lunnagårdsvägen genom förläng-
ning till nya delen av Fornvägen. 
Bygg gång- och cykelväg längs hela 
Fornvägen. 

Busstrafik 
Busstrafik från östra Alvesta till 
Växjö bör köra Länsmansbacken, 

Gemlavägen, Fornvägen, Lekarydsvägen, Växjö. 

Närbutik 
En planlagd närbutik vid Gemlavägen, söder om Högåsen, togs 
bort p.g.a. ökat behov av bostäder. Förslag till ny tomt till närbutik 
är korsningen Lunnagårdsvägen-Fornvägen. 

Övrigt 
Högalundsvägen behöver trafiksäkras då den används som skol-
väg. I området finns dagis/förskola, grundskola, lekplatser och 
grönområde. I yttrandet ges olika förslag på lösningar för utform-
ning och skötsel samt föreslås gång- och cykelbana längs Hö-
galundsvägen.  

Förslag på hastigheter för olika gator lämnas i yttrandet.  

Kommentar:  

Del av Österled bedöms rimlig för att angöra nya bostadsområ-
den. På sikt kan en nordlig Österled möjligen anslutas till Växjö-
vägen mot Gemla, men i dagsläget bedöms nyttan med en sådan 
investering vara begränsad. 

Alvesta kommun är väl medvetna om bristerna för gående och 
cyklister utmed Fornvägen. Förslaget är att anlägga en cykelstig 
för rekreativt ändamål utmed vägen. I samband med pågående 
kommunal åtgärdsplan för cykel kommer cykelstigens genomfö-
rande att ställas mot andra aktuella åtgärder i en prioriteringslista.    

Hastigheter regleras inte i den fördjupade översiktsplanen. 

Busstrafikens linjesträckning hanteras inte i den fördjupade över-
siktsplanen eftersom det inte kräver nya markanspråk. Däremot 
hanteras behovet av lokal busstrafik på en generell nivå. Syn-
punkten noteras. 

Närbutiker kan förläggas inom bostadsområden och behöver inga 
egna markanspråk. 
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Detaljerade åtgärder på enskilda gator regleras ej i den fördju-
pade översiktsplanen. Utveckling av cykelvägnätet hanteras på 
en mer detaljerad nivå i pågående arbete med kommunal åt-
gärdsplan för cykel. 

Ylva Kron 
Förslagsställaren protesterar mot att göra om Storgatan till gågata 
och undrar hur man ska kunna nå handikap-parkering på gåga-
tan.  Tillgängligheten till affärer, kommunhus och stationen blir 
dålig eftersom vägen ned till Storgatan är backig. Alvesta har en 
växande äldre befolkning.  

Kommentar:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum) 

Håkan och Stina Bengtsson, Bo Öjesten, Jan och Eva 
Svensson, Stefan och Maria Bengtsson, Stefan och Ul-
rika Bengtsson, Bengt och Jörgen Larsson, B-E Lind-
berg och A-M Larsson 
Yttrandet är undertecknat av fastighetägare och verksamhetsutö-
vare i Änganäs, Lyckegård och Forsdala. 

I yttrandet framförs brister i konsekvensanalyserna avseende den 
påverkan en föreslagen förbifart väg 126 orsakar för jordbruksfö-
retagen i området, men också framtida påverkan på odlingsmar-
ken för framtida matproduktion. Den produktiva åkermark som 
finns idag måste bevaras från byggnation av vägar och anläg-
gande av översvämningsytor och våtmarker.  

Brukningsvärd jordbruksmark 
Förslaget innebär att 50 ha god åkermark avsätts för vägmark och 
30 ha god åkermark för natur och avrinningsmark. Analys och 
bedömning saknas utifrån Miljöbalkens 3 kap 4 §: ”Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän syn-
punkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”,  

Analys saknas enligt Boverkets ”Vägledning vid miljöbedömningar 
för planer enligt plan- och bygglagen”. En samordning ska göras 
med Länstransportsplan och regional trafikplan.  

Med ökat intresse för närproducerad mat och hållbarhetsperspek-
tiv bör sakliga analyser göras av både kort- och lånsiktiga effek-
ter. 

Påverkan på markanvändningen 
Området är en av Kronobergs läns bättre jordbruksbygder.  För-
slaget innebär påverkan på betydligt större arealer än de som har 
markerats i planen, genom att jordbruksmarken splittras och bru-
kandet försvåras.  

Ägoskiften delas upp vilket gör det svårt eller omöjligt att nå skif-
ten på fel sida om vägen samt ökar olycksrisken vid passager av 
vägen med stora lantbruksmaskiner. Förbifarten förändrar arron-
dering och medför avsevärd försämrad effektivitet vid brukandet 
och ökad diselförbrukning. Flytt av betesdjur mellan de uppdelade 
skiftena omöjliggörs. Dräneringssystemets funktion påverkas ne-
gativt vilket ger sämre skördar och ökat näringsläckage. 

En analys saknas av påverkan på ägare av och verksamhetsutö-
vare på jordbruksmark samt på arbetstillfällen inom de gröna nä-
ringarna inom kommunen. 

En jämförelse med 0-alternativet efterlyses med avseende på 
avvattningssystemet med dess dräneringssystem, öppna diken 
och recipienter. 
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Påverkan växt- djurliv 
Analys saknas över effekter på fågelliv, vilt, marklevande organ-
ismer och biologisk mångfald. Kommunen har ett ansvar att be-
akta jordbruksmarken vid kommunens fysiska planering. 

Analys efterlyses även av hur de nationella miljömålen påverkas 
av att åkermark tas i anspråk t ex levande sjöar och vattendrag, 
ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. 

Trafikbehov 
För att bedöma lönsamheten med en förbifart är det viktigt att ta 
fram kunskap om trafik som kan komma att välja förbifarten och 
inte har direkta ärenden in i Alvesta. Med företag som Vida, Ma-
skinarbeten, Chemwood m fl som naturligt har lastbilstrafik till sina 
företag i Alvesta är det viktigt att veta hur stor andel av lastbilstra-
fiken som kan komma att välja förbifarten. 

Flöden 
En analys efterlyses där inte produktiv åkermark används som 
översvämningsytor vid höga flöden och regnmängder. Det är vik-
tigt att ha magasin och överflödesytor i skogsmark eller övrig 
mark i direkt anslutning till de nya industriområdena. Det är även 
bra för att minska näringsläckage vid höga flöden.   

Kommentar: 

Förbifart väg 126: Se kommentarer till vanligt förekommande syn-
punkter, s.3. Synpunkterna noteras till pågående arbete med åt-
gärdsvallstudie för Alvesta tätort. 

Avsikten med att redovisa det som benämndes översvämningsy-
tor för naturligt ytvatten i samrådförslaget var att visa på de förut-
sättningar som befintliga markförhållanden har avseende över-
svämningsrisk och att beskriva att stillastående vatten generellt 
renar vattnet från näringsämnen innan det når nästa recipient.  

I granskningsförslaget redovisas istället översvämningsbuffertar 
med riktlinjer om begränsning av bebyggelse. Det blir då ett mar-
kanspråk gentemot andra intressen. För vissa områden föreslås 
även åtgärder för att minska näringsbelastningen på sjön Salen 
inom översvämningsbufferten.  

Jordbruksmark som riskerar att översvämmas söder om tätorten 
har inte betydelse för bebyggelseutvecklingen varpå den fördju-
pade översiktsplanen avgränsas i höjd med Kust-till-kustbanan i 
granskningsförslaget. Jordbruksmarken söder därom faller där-
med utanför förslaget och därmed även översvämningsbufferten. 
Det innebär dock ingen förändring i det konstaterande som kan 
göras utifrån de översvämningskarteringar som finns att marken 
riskerar att översvämmas söder om Kust-till-kustbanan vid 100-
årsregn. En förändring av det förhållandet skulle kräva helt andra 
processer än en fördjupad översiktsplan såsom förändring av 
dikningsföretag och prövningar av vattenverksamhet.  

Åtgärder för rening av Salen ges inte några avgränsade utpekade 
markanspråk i den fördjupade översiktsplanen men inom planom-
rådet lyfts Västermaden generellt för utveckling som näringsfälla. 
Åtgärder även utanför planområdet är givetvis välkomna men 
inget som denna fördjupade översiktsplan kan hantera. 

Ingrid Bergh 
Privatpersonen undrar om förslaget att stänga av Storgatan är väl 
genomtänkt och är emot det. Vidare uppmanas kommunen vara 
rädd om de kunder som finns kvar i Alvesta och försöka gynna de 
få handlare som finns kvar. Det försvinner en hel del parkeringar. 

Kommentar:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (Trafik 
i centrum) 
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Erik och Malin Håkansson 
I yttrandet framför privatpersonerna att om nuvarande gårdsgata 
ersätts med gågata skulle detta kunna utveckla Alvesta centrum 
till en plats att mötas. Dock får inte detta försvåra parkeringssitu-
ationen i centrum. Även personer med tillgänglighetssvårigheter, 
så som rullstol, bör tas i beaktande för att dessa grupper inte ska 
påverkas negativt av att fordonstrafiken försvinner, menar privat-
personerna. 

Privatpersonerna framför i yttrandet att den planerade nya gång- 
och cykelbanan längs med hela Fornvägen är mycket bra och 
nödvändig för att upprätthålla vägens trafiksäkerhet då mängden 
fordon lär öka med byggnationen av Spåningslandarområdet. 
Privatpersonerna framför att i dagsläget används vallen till den 
dagvattenkulvert som ligger där som gångstråk. I brist på vägren 
och enskild gång- och cykelbana tvingas cyklister, barnvagnar 
samt personer med svårighet att gå i terräng att gå på vägen. 
Detta problem måste lösas snarast och bör vara en prioriterad 
åtgärd så snart översiktsplanen vunnit laga kraft skriver privatper-
sonerna i sitt yttrande. 

Vidare framförs i yttrandet att exploatering av Spåningslandaom-
rådet öster om Spåningslandavägen är negativt för både sam-
hället i stort och för närliggande fastighetsägare. Privatpersonerna 
menar att de tre planerade bostadsområden öster om Spånings-
landsvägen bör ses som en inskränkning på det som i förslaget 
står beskrivet att vid framtida bebyggelse ska beaktas att ”till-
kommande bebyggelse bör bygga på principen att närhet ska 
behållas till den omgivande naturen både för den tillkommande 
och befintliga bebyggelsen”. Privatpersonerna menar att områ-
dena skulle påverka dagens och framtida möjlighet till rekreation 
och friluftsliv, bland annat då fler människor kommer att röra sig 
på mindre yta. Områdena används enligt privatpersonerna fre-
kvent även utanför elljusspårets sträckning för bär- och svamp-
plockning, promenader, cykling med mountainbike, rastning av 
hundar m.m. Privatpersonerna framför även att Prästängsskolan 

och närliggande förskolor ofta besöker dessa områden vid uteda-
gar. Ny planerad förskola i Spåningslandaområdet skulle också 
ha god nytta av dessa skogsmarker. Det är enligt privatpersoner-
na viktigt för barn, ungdomar och vuxna att vistas i skog och 
mark. Bebyggelse nära elljusspåret skulle även medföra att en 
promenad inte skulle ge samma lugn då trafik från områdena 
kommer att höras. 

Privatpersonerna framför att de områden som i Spåningslanda är 
utpekade som utredningsområden i kartan bör ges samma sym-
bolik som det utredningsområde som finns i Aringsås.  

Vidare skriver privatpersonerna i yttrandet att område norr om 
nuvarande bebyggelse, öster om Spåningslandavägen, inte bör 
ses som optimal då förekomsten av berg och berg-i-dager är rela-
tivt omfattande. 

Slutligen framför privatpersonerna att deras fastighet gränsar till 
två av de tre föreslagna bostadsområdena. I dagsläget ligger fas-
tigheten utanför detaljplanelagt område vilket ger viss frihet i att 
göra förändringar på fastigheten och möjliggör djurhållning i högre 
utsträckning. En övergång till detaljplanerat område skulle inte 
gagna fastigheten. 

Kommentar: 

Trafik i centrum: Se kommentarer till vanligt förekommande syn-
punkter, s.2 

Alvesta kommun är väl medvetna om bristerna för gående och 
cyklister utmed Fornvägen. Förslaget är att anlägga en cykelstig 
för rekreativt ändamål utmed vägen. I samband med pågående 
kommunal åtgärdsplan för cykel kommer cykelstigens genomfö-
rande att ställas mot andra aktuella åtgärder i en prioriteringslista.    

Anpassning av bebyggelse i Spåningslanda: Se kommentarer till 
vanligt förekommande synpunkter, s.2. En slutlig bedömning 
huruvida markförhållanden inom områdena är lämpliga för bygg-
nation sker i samband med detaljplaneläggning. Geoteknisk 
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undersökning kan krävas på platser där det finns misstanke om 
stor andel berg-i-dagen.  

Frågan om den aktuella fastigheten ska detaljplaneläggas eller 
inte är en fråga som översiktsplanen inte reglerar. Bedömningen 
är att fastigheten redan idag kan ligga inom det som kallas sam-
manhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen som innebär 
vissa begränsningar. 

Carl-Göran och Margaret Andersson 
I yttrandet framförs förslag på parkeringshus på grusplanen mel-
lan ICA och Folkets hus, äldre- och seniorboende ovanpå ICA, 
seniorboende i Hagaparken utmed Värnamovägen och att bygga 
om kommunhuset till lägenheter. Vidare påtalas hastigheten och 
den tunga trafiken på Värnamovägen och Sköldstavägen. I ytt-
randet föreslås även att det inte görs någon gågata i centrum. 

Kommentar:  

Grusplanen: Grusplanen byter i granskningsförslaget namn till 
Kulturen. Platsen är ett attraktivt läge för centrala bostäder. Sam-
tidigt är parkering viktigt att lösa. Planen anger att parkering ska 
lösas på fastigheten, exempelvis genom parkeringsgarage. 

Möjlighet att bygga till bostäder inom ICA:s fastighet, som i 
granskningsförslaget omnämns Oxbacken 4, finns omnämnt i 
planen. 

Seniorboende i Hagaparken skulle visserligen medföra centrala 
bostäder med närhet till natur och minska bullret från Värnamo-
vägen in i parken, men det skulle också medföra negativa värden 
för tätortens tillgänglighet till parken. Hagaparken är viktig som 
både park i centrumnära läge och som naturområde med koppling 
till den omgivande naturen. Byggnation av bostäder i parkdelen 
privatiserar området inte bara där bostäderna byggs utan medför 
även ett influensområde där parken inte behåller offentlig prägel. 
En avskärmning mot Värnamovägen minskar både den fysiska 

tillgängligheten och den upplevda tillgängligheten/öppenheten till 
parken. 

Den fördjupade översiktsplanen hanterar inte hastighetsbegräns-
ningar. 

Kommunhuset vid Centralplan ligger mycket centralt och bostäder 
på denna plats skulle gå i linje med inriktningen mot fler centrala 
bostäder. Däremot medför närheten till järnvägen stora svårighet-
er att bygga om huset så det klarar buller och risker med farligt 
gods. En helt ny kvartersutformning skulle kunna ge möjlighet för 
bostäder, men det är inte aktuellt att lyfta området särskilt för om-
daning i dagsläget. Den fördjupade översiktsplanen anger att be-
fintlig markanvändning ”centrum och handel” kan fortsätta på 
platsen. I det ingår bostäder, så en inblandning av bostäder skulle 
därmed vara förenligt med planen. 

Trafik i centrum: Se kommentarer till vanligt förekommande syn-
punkter, s.2 

Lars Estvall 
I yttrande framförs att det är positivt att en plan tagits fram för 
centrum men att vissa förslag inte bör genomföras.  

Storgatan bör inte byggas om till ”strövgata” eftersom det riskerar 
utarma handeln. Kundunderlaget till centrumbutikerna bör få ännu 
bättre tillgänglighet till butikerna, även de bilburna kunderna. En 
stor del av kunder och besökare med bil kommer från näralig-
gande landsbygd och orter såsom Gemla, Moheda, Torpsbruk, 
Lammhult, Rydaholm och Vislanda. 

Om Systembolaget flyttar på grund av att tillgängligheten för kun-
derna minskar blir följdefekterna på övrig handel katastrofala.  

I yttrandet framförs förslag att förändra Storgatans genomfartstra-
fik och hastighet med farthinder. Vidare föreslås informations-
tavlor om vad som gäller framfart för cyklister och permobilförare 
och att skapa eventuellt framkomlighetshinder för dessa. 
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Det är av stor betydelse att resecentrum görs mer lättillgängligt. 
Det är positivt att dubbelrikta Järnvägsgatan och att göra parke-
ringen söder om Järnvägsparken tillgänglig då det finns stort be-
hov av korttidsparkering i anslutning till resecentrum. Framkom-
ligheten för bussar vid Centralplan måste underlättas men inte 
med mindre antal parkeringsplatser med omedelbar närhet till 
resecentrum som följd. 

Gång- och vistelsestråket mellan Resecentrum och Allboga-
tan/ICA måste göras sammanhängande och attraktivt. Det behövs 
kraftig ljussättning. 

Trafikintensiteten på Allbogatan är stor och tung. Korsande cyklis-
ter och fotgängare på och utanför övergångställena utgör en stor 
fara. En säker övergång, t ex trafiksignaler, behövs. 

En omledning av väg 126 är delvis negativt. Spontanbesökare är 
viktiga för handeln och verksamheterna i centrum. Tung trafik bör 
däremot ledas förbi centrum på annat sätt på grund av miljöskäl, 
buller, avgaser och farligt gods. 

Kommentar:  

Trafik i centrum: Se kommentarer till vanligt förekommande syn-
punkter, s.2 

I granskningsförslaget redovisas en indelning av cykelvägarna i 
stråk. Allbogatan föreslås preliminärt vara ett huvudcykelstråk där 
cykelframkomligheten och säkerheten är viktig. Cykelvägar och 
deras utformning på en mer detaljerad nivå hanteras i pågående 
arbete med kommunal åtgärdsplan för cykel. 

Förbifarten finns med även i granskningsförslaget. Syftet är att få 
bort tung trafik med förbifart men även annan trafik som inte har 
målpunkter i Alvesta tätort. Den minskade genomfartstrafiken ger 
ökade förutsättningar för fler boende i centrum vilket medför fler 
som rör sig i centrum och utgör ett större kundunderlag. En grupp 
av spontanbesökare som kan gynnas av förslaget är tågresenärer 
om stråket in till affärsgatorna tydliggörs. 

Namnlista 1 (78 namnunderskrifter) 
Undertecknade framför i yttrandet att de vill lämna en protest gäl-
lande planering av föreslagna bostadsområden öster om Spå-
ningslandavägen, norr om nuvarande bebyggelse. Underteck-
nande menar att nybyggnation inom områdena skulle påverka 
alvestabors möjlighet till rekreation och friluftsliv. Idag utnyttjas 
både elljusspår och skogen. Förslaget kommer att medföra att 
ytan för rekreation och friluftsliv minskas, samtidigt som mängden 
människor i anslutning till platsen ökar. Att bevara området kring 
elljusspåret kan istället locka nya invånare till Alvesta, menar de 
som har undertecknat namnlistan. Undertecknade föreslår att 
Alvesta växer och att nya platser för bostäder måste skapas, där-
emot anser undertecknade att det är högst olämpligt att förlägga 
dessa på föreslagna platser öster om Spåningslanda, norr om 
befintlig bebyggelse.  

Kommentar:  

Anpassning av bebyggelse i Spåningslanda: Se kommentarer till 
vanligt förekommande synpunkter, s.2. 

Namnlista 2 (255 namnunderskrifter) 
I yttrandet protesteras mot en förbifart väg 126 nära Påvelsgård 
enligt samrådsförslaget. Förslaget kommer att innebära ökad bul-
lernivå även om bullervallar byggs. En olycka med farlig last inne-
bär betydande problem för befolkningen. Vidare befaras att has-
tighetsgränser inte kommer att hållas.  

I yttrandet föreslås en alternativ sträckning av förbifarten från den 
punkt där en högspänningsledning korsar väg 126 söder om Al-
vesta, via biogasanläggningen/trafikplats Alvesta västra till ett 
läge norr om golfbanan norr om Alvesta. 

Inom en 10-15 årsperiod bör nya bebyggelseområden fokuseras i 
riktning mot Växjö. Inom en 15-30 årsperiod däremot kan en ut-
vecklingsfas västerut vara aktuellt. Då skulle en förbifart innebära 
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att tung trafik leds igenom och att den delar bostadsområdena i 
västra Alvesta. 

Kommentar: 

Förbifart väg 126, buller: Se kommentarer till vanligt förekom-
mande synpunkter, s.3. 

Risken för påverkan vid en olycka med farligt gods bedöms vara 
liten, eftersom avståndet till bostäder är över 150 meter jämfört 
med riktlinjer (enligt RIKTSAM) om minst 70 meter. 

Carl-Magnus Svensson 
I yttrandet framförs att förtätning är negativt. Vidare beskrivs pro-
blem med genomfartstrafik på väg 126 i form av utsläpp, hastig-
heter och farligt gods. Allbogatan föreslås stängas och bli gågata 
mellan trafikljusen i norr och korsningen med Storgatan i söder. 
Vidare ifrågasätts placeringen av kombiterminalen utifrån att den 
alstrar trafik på Allbogatan. 

I yttrandet framförs att kv Borgmästaren bör behållas med befint-
liga hus och de investeringar för renovering som gjorts i dem. 
Istället föreslås att ICA rivs och att bostäder byggs där. Bygg istäl-
let ICA utanför centrum, till exempel vid biogasanläggningen.  

Vidare föreslås att Riksdagsmannagården rivs och att bostäder 
byggs där samt att riva och bygga tätare mellan Allbogatan 24 
och trafikljusen. 

Kommentar:  

Förtätning har både positiva och negativa sidor. I den positiva 
vågskålen finns möjligheten för fler att bo centralt vilket ur sam-
hällsynpunkt underlättar för hållbara transporter och ger underlag 
för handel och service. För den enskilde innebär det en enkelhet i 
vardagen. I den negativa finns att andelen privat eller offentlig 
grönyta kan minska vilket ställer krav på t ex dagvattenhantering 
och innebär en förändring av karaktären. I de områden som före-
slås förätas finns inte offentliga gröna m ljöer. Det är däremot vik-i

tigt att värna de miljöer som finns i närheten som t ex Järnvägs-
parken, Ekbacken och Hagaparken. Privata trädgårdar ingår 
också i den gröna strukturen och är förutom att den är viktig för 
den enskilde viktig för djur och växter. I sammanhanget bedömer 
kommunen att den positiva vågskålen väger över för förtätning. 
Den fördjupade översiktsplanen innebär kommunens viljeinrikt-
ning till förtätning, men den är möjlig endast om fastighetsägarna 
har samma intention.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudie har tillsammans med Trafikverket 
och Region Kronoberg fortsatt och Alvesta kommun går vidare 
med en anpassad förbifart av väg 126. Syftet är att minska ge-
nomfartstrafiken genom centrum. 

Kombiterminalen har en befintlig placering och föreslås inte att 
flyttas och möjligheter finns istället att utveckla verksamheten 
inom befintliga gällande planer. 

Möjligheter att kombinera handel och bostäder/kontor vid ICA, i 
granskningsförslagetbenämnt Oxbacken 4, har lyfts i planen. 
Kommunen anser att handel och service behövs i centrum. Liv-
medelsaffärer, annan handel samt kommersiell och offentlig ser-
vice skapar tillsammans ett strakare utbud och underlättar för 
invånarna i vardagen. Det ger möjlighet för olika typer av trans-
portsätt inom tätorten och möjliggör även för landsbygdens be-
folkning att nå handel och service. Ett externt läge utanför tätorten 
begränsar dem som inte har tillgång eller vill använda bil.   

Riksdagsmannagården har stor kulturhistorisk betydelse för Al-
vesta tätort genom att gården har funnits i hundratals år på 
samma plats och eftersom byggnaderna är byggnadsminnen. 
Dessutom utgör området en grön oas i den omgivande tätare be-
byggelsen, en plats som är öppen för allmänheten. Kommunen 
bedömer därför att det inte är aktuellt att pröva platsen för ny-
byggnation. Istället bör området göras mer tillgängligt för allmän-
heten och evenemang. 
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I ett längre perspektiv kan det vara aktuellt att förtäta delar som 
ligger utanför dagens centrumzon. Inom den fördjupade över-
siktsplanens tidshorisont bedöms det dock som mer rimligt att 
börja med att förtäta i kärnan av centrum. 

Bengt-Eric Ericsson ombud för Eva Lemon, Alvesta 
Gemmatorp 1:4 och 1:5 
I yttrandet framförs att fastighetsägaren motsätter sig förslag av 
ny sträckning av dubbelspår över dennes fastigheter. Fastighets-
ägaren menar att förslaget bygger på att en eventuellt kommande 
höghastighetsbanna skulle flyttas från Ljungbytrakten till Växjö.  
Frågan ägs av Trafikverket, och fastighetsägaren framför att det 
inte torde vara möjligt för kommunen att reservera mark för järn-
väg. Markåtgången för ny järnvägssträckning står inte i proportion 
till kostnaden för att bygga ut befintlig sträckning. Värdeminskning 
av fastigheter blir avsevärd samtidigt som barriäreffekt ökar samt 
det blir ökat trafikbuller. Fastighetsägaren framför att förslaget 
leder till intrång på områden med höga naturvärden.  

Fastighetsägaren bestrider i yttrandet förslag rörande besöksan-
läggningar ”idrott och fritid” norr och söder om väg 25 vid avfar-
terna mot Hanaslöv och Gemmatorp. Fastighetsägaren menar att 
marken har begränsat värde för friluftsliv och begränsar fastig-
hetsägarens möjlighet att använda områdena mellan vägarna. 
Området söder om väg 25 är sjönära och har höga naturvärden. 
Vidare framförs att byggnader och vägar inte kan göras utan till-
ståndsprocesser och att det är osannolikt att området skulle 
kunna användas för besöksanläggningar i större mån än vad al-
lemansrätten ger idag. Om organiserat friluftsliv skulle bli aktuellt 
menar fastighetsägaren att det krävs kostsamma underfarter av 
väg 25 då befintliga underfarter är för smala för att rymma separe-
rade löpar- eller cykelstråk.   

Slutligen menar fastighetsägaren att förslaget innebär omfattande 
intrång i den grundlagsfasta äganderätten. Fastighetsägaren me-
nar att dialog inte har förts med markägaren. Den fördjupade 

översiktsplanen kunde ha begränsats till den mark som Alvesta 
kommun disponerar menar fastighetsägaren.  

Kommentar:  

Kust-till-kust-banans sträckning: Se kommentarer till vanligt före-
kommande synpunkter, s.3. 

Avgränsningen för anläggningar i Hanaslövsområdet har förtydli-
gats i granskningsförslaget och koncentreras till området kring 
nedfarterna. Befintligt elljusspår från Spåningslanda till Hanaslöv 
föreslås utvecklas som friluftslivstråk. Marken öster om Spånen är 
redovisad som befintlig markanvändning då den ramar in Spån-
enområdet. 

Samrådsförslaget är inte en färdig produkt. Syftet med samrådet 
är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli be-
rörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utform-
ning. Förslaget har efter samråd justerats med grund i inkomna 
synpunkter.  

Marcus Lundén 
Privatpersonen föreslår att det norra av de två så kallade utred-
ningsområdena i Spåningslanda (det som ligger längs med vägen 
mot badplatsen) ska tas bort från förslaget. Privatpersonen menar 
att förslaget skulle innebära stort ingrepp i Spåningslandaområdet 
som utgör rekreation- och friluftsplats. Likaså skulle förslag på-
verka riksintressen och fornlämningar i området. Området hamnar 
nära betande djur, vilket kan upplevas som störande för boende. 
Fastighetsägaren framför att området ligger separat från övrig 
bebyggelse vilket bör vara en nackdel då det blir längre sträcka 
att dra infrastruktur med ökade kostnader som följd. Det är bättre 
att uppföra tomter i anslutning till befintligt tätortsområde menar 
privatpersonen.  

 

 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

34 

 

Kommentar:  

Anpassning av bebyggelse i Spåningslanda: Se kommentarer till 
vanligt förekommande synpunkter, s.2. 

Privatpersonen har även lämnat in ett yttrande i webbkartan, se 
rubriken inkomna synpunkter i webbkartan. 

Inkomna synpunkter i webbkartan 

Frank Andersson 
Undanta en mindre markbit för automatstation för tankning i Spå-
ningslanda. 

Kommentar: 

En drivmedelsstation i östra delen av Alvesta kan vara möjlig. 
Något särskilt markområde pekas inte ut men ett läge utmed 
Lekarydsvägen bedöms vara lämplig placering. 

Christer Andersson 
Det passar inte in med lägenheter mellan Svampvägen och Vär-
namovägen. Det finns buller från Värnamovägen och området 
ligger för långt från centrum för äldre.  

 

Kommentar: 

Det västra området för bostäder, handel och verksamheter söder 
om Värnamovägen plockas bort. Befintlig markanvändning och 
byggnation enligt redan gällande planer är möjlig. Marken är idag 
planlagd för handel och samlingslokaler samt en liten bit natur-
park.  

Bo Svensson  
Tomten för bostäder, handel och kontor på Svampvägen behöver 
marksaneras. Området ligger dessutom för långt från centrum för 
att vara attraktivt för äldre. 

Kommentar: 

Det västra området för bostäder, handel och verksamheter söder 
om Värnamovägen plockas bort. Befintlig markanvändning och 
byggnation enligt redan gällande planer är möjlig. Marken är idag 
planlagd för handel och samlingslokaler samt en liten bit natur-
park. Vad gäller eventuella markföroreningar kan inte kommunen 
hitta några uppgifter om att det har förekommit förorenande verk-
samhet. 

Peter Kjellson 
Utlovat skyltläge för ALT Hiss vid Ilabäcksvägen har inte uppfyllts. 
Platsen upplevs istället undanskymd. En damm och parkmiljö 
skulle ha anlagts. Bygg om utfarten Värnamovägen/väg 25 så att 
inte trafiken går igenom samhället. 

Kommentar: 

Skyltläge vid Fabriksgatan: Skötseln av området mellan industri-
området och Fabriksgatan är inte en fråga som kan hanteras i 
den fördjupade översiktsplanen. Kommunen ser det dock som 
angeläget att det är ett bra skyltläge för verksamheterna även vid 
Ilabäcksvägen och Ågårdsvägen, samtidigt som en buffert för de 
närboende behövs, och tar med sig frågan om lämplig skötsel av 
området till markenheten.  

Vad gäller trafikplatsen vid Orrakullen där Värnamovägen möter 
väg 25 har Trafikverket denna med i sin planering och har tagit 
fram handlingar. Om den kommer att få medel för genomförande 
inom de närmaste åren är i dagsläget oklart men ett genomfö-
rande inom den fördjupade översiktsplanens 10-15 år bedöms 
vara rimligt. Den fördjupade översiksplanen föreslår att i ett första 



Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – Förslag inför granskning (2017-04-03), till KS 

35 

 

skede ska omskyltning ske av väg 126 till Fabriksgatan och väg 
25 via den nya trafikplatsen. Den fördjupade översiksplanen före-
slår också att en förbifart ska komma till stånd med ny anslutning 
till väg 25 vid Sköldstavägens viadukt över väg 25 alternativt via 
en förlängning till Björnstorp. Vid förändringarna kan även en 
översyn av korsningen Fabrikgsgatan-Värnomvägen bli aktuell 
och medföra förändringar av väghierarki och förändrad gestalt-
ning av markområdena runt om. 

Shqiprim 
Börja bygg nu! Alvesta måste vara attraktivt för de som bor här, 
vill bo här och besökare. 

Kommentar: 

Den fördjupade översiktsplanen anger riktlinjer för bebyggelseut-
vecklingen genom att översiktligt visa på var det är lämpligt att 
bygga, men kan inte se till att det byggs. För det krävs många 
olika aktörer och andra processer. 

Andreas Nilsson 
Använd inte jordbruksmark för förbifarten. Marken behövs för 
självförsörjandegraden och vid ökade globala transportkostnader.  

Parkeringar behövs i anslutning till båda ändar av gågatan. Fler 
parkeringar behövs också på Värendsplatsen för besökare till 
vårdcentralen. 

Utred bostäder Aringsås vidare samt möjlighet till ringled. 

Kommentar: 

Förbifart väg 126: Se kommentarer till vanligt förekommande syn-
punkter, s.3. 

Trafik i centrum: Se kommentarer till vanligt förekommande syn-
punkter, s.2. 

Del av Österled bedöms rimlig för att angöra nya bostadsområ-
den.  

Efter samrådet har det som var utpekat som utredningsområde i 
Aringsås undersökts ytterligare och avgränsats till områden där 
bostäder föreslås. Se även kommentarer till vanligt förekom-
mande synpunkter, s.2 (Anpassning av bebyggelse i Spånings-
landa). 

Britt-Marie Nilsson  
Ändra sträckningen av ny väg 126 till nära biogasanläggningen så 
att vägen inte kommer för nära Påvelsgård. 

Kommentar: 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.3 (Förbi-
fart väg 126) 

Marcus Lundén 
Bygg inte utredningsområdet i norra delen av Spåningslanda på 
grund av värden som rekreation och fornlämningar, att betande 
djur blir problem för de boende och att placeringen är separerad 
från annan bebyggelse vilket ger ökade kostnader. 

Kommentar: 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (An-
passning av bebyggelse i Spåningslanda) 

Privatpersonen har även lämnat in ett yttrande per e-post, se ru-
briken yttrande från privatpersoner. 

Jenny Gustavsson 
Nya bostäder på östra delen av Spåningslanda inkräktar på re-
kreation och friluftsliv. Platsen är idag en naturlig mötesplats. Ut-
veckla området för rekreation istället för några få bostäder. 
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Kommentar: 

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (An-
passning av bebyggelse i Spåningslanda) 

Ola Andersson 
Bygg inte bort den fina naturen, friluftsområde och naturliga mö-
tesplatser för att få till några få bostäder på den östra delen av 
Spåningslanda.  

Kommentar:  

Se kommentarer till vanligt förekommande synpunkter, s.2 (An-
passning av bebyggelse i Spåningslanda) 

Anonym 
Bygg en bro över sjön Salen söder om stationen för Kust-till-
kustbanans sträckning mot Växjö. Då kommer man ifrån alla öv-
riga problem med tåg inne i samhället. En gångbro skulle också få 
plats där. 

Kommentar:  

Alternativet med sträckning över Salen har bedömts ge stor miljö-
påverkan och vara negativt för utvecklingen på Alvesta bangård 
och rekreationsområdet runt Salen. 

Samrådsmöten 
Anteckningar från samrådsmöten bifogas. I korta drag kom föl-
jande diskussioner upp: 

- Förtätning kontra grönt i centrum 
- Påverkan på friluftslivet i Spåningslanda kontra ännu fler 

bostäder österut. 
- För- och nackdelar med gågata. Parkeringar och restau-

ranger behövs. 
- Cykelväg utmed Fornvägen 

- Verksamhetområde Spåningslanda 
- Annan lokalisering av verksamheter än utmed väg 25 
- Om dubbelspår sker norrut glöms Gemla bort. Bygg dub-

belspår mot Värnamo. 
- Ha inte förbifart på jordbruksmark. Buller på Påvelsgård. 

För- och nackdelar med omledning av trafik. Ha inte tung 
trafik i centrum. Funkar väg och våtmark ihop? Använd 
trafikplats Orrakullen för förbifart. 

- Möjlighet att bo kvar i de omgivande byarna. 
- Bygg i Sjöparken och Hagaparken men inte Sjölyckan. 
- Låt bussarna gå via Lillsjögatan 
- Triangelspår och bangård 

Interna frågeställningar 
Större frågeställningar som hanterats informellt inom förvaltningen 
för samhällsplanering och som lett till ändringar av förslaget. 

Lärkgatan: Bostäder vid Lärkgatan har genomgått en fördjupad 
diskussion efter önskemål från FSP Teknik som har verksamhet i 
närheten. Området för den avslutade och sluttäckta deponin Tu-
batippen används för mellanlagring av fyllningsmaterial med dag-
liga tunga transporter inom samt till- och från området. För åter-
användande av fyllnadsmaterial vid markarbeten m.m. är det vik-
tigt att det finns en lättillgänglig plats för mellanlagring. Det finns 
inte några planer på att flytta verksamheten. Närheten till verk-
samheten och de tunga transporterna gör tomterna mindre attrak-
tiva och tomterna plockas bort från förslaget.  

Hagaparken-Ängen: En mindre justering görs av områdets bredd. 
Diskussion har förts med FSP Teknik om möjlig VA-lösning och 
hur byggnation bäst förhåller sig till marknivåer. 

Verksamhetsområde norra infarten: Området har anpassats 
bättre till översvämningsrisk och läget utmed vägen bedömts vara 
attraktivt främst för verksamheter och inte för bostäder.  
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En förlängning från befintligt öst-västligt grönsläpp i bebyggelse-
strukturen redovisas mellan Aringsåsetapperna i riktning mot 
Spånenleden. 

Översvämning och dagvattenkapitlet har omarbetats för att bli 
tydligare. 

För att underlätta läsningen har några områden med föreslagen 
förändrad markanvändning fått nya namn i granskningsförslaget 
enligt följande.  

 Grusplanen (vid ICA) | Kulturen  
 ICA | Oxbacken 4 (Ica) 
 Aringsås | Aringsås nord respektive Aringsås syd 
 Hagaparken – Ängen | Ekobogatan/Trädgårdsgatan 
 Handels- och bostadsområde utmed Norra infarten |  

Verksamheter utmed Norra infarten 
 Spåningslanda och Spånenleden | Spånenleden respek-

tive Spåningslanda rekreationsområde och kulturstig 
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Tel. 0472-152 53 
E-post: elinor.bjarnborg@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-17 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se samhallsplanering@alvesta.se 

Kommunstyrelsen 

Granskning av fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
Sammanfattning 
Efter samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort har 
förslaget bearbetats och inkomna synpunkter bemötts i ett förslag till sam-
rådsredogörelse. Det bearbetade förslaget inklusive tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning bedöms vara klart att ställa ut för granskning.  
Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2014-12-02 förvaltningen för Samhällsplanering 
uppdrag att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort.   

Samråd genomfördes 2016-06-10 – 2016-11-01. Under samrådstiden har det 
inkommit synpunkter på planförslaget. Dessa synpunkter har sammanfattats 
och bemötts i en samrådsredogörelse. Synpunkterna har legat till grund för 
vissa förändringar av planförslaget.  

Sammanfattningsvis har följande delar förändrats i förslaget: 

Föreslagen bostadsbebyggelse i Spåningslanda har anpassats efter kulturmil-
jövärden. De ostligaste områdena har av denna anledning strukits, vilket 
även är en fördel för rekreationsområdet. De nordvästliga områdena har av-
gränsats så att de helt ligger utanför riksintresseområdet och har delats in ett 
utredningsområde och ett bostadsområde norr om tidigare förslag. I sam-
manhanget har även verksamhetsmarken i norra Spåningslanda anpassats. 

Utredningsområde i Aringsås har utretts vidare och avgränsats till före-
slagna bebyggelseetapper med hänsyn till bland annat markförhållanden. En 
österled nord föreslås för att binda samman de första etapperna av de nya 
områdena med Fornvägen. 

Föreslaget bostadsområde vid Sköldstavägen har utökats norrut och till 
västra sidan om vägen för att utöka utbyggnadsmöjligheterna i västra delen 
av Alvesta. 

Arbete med förbifart väg 126 pågår fortsatt i åtgärdsvalsstudie tillsammans 
med Trafikverket. Alvesta kommun har valt att ha kvar förslaget förbifart 
nord med vissa justeringar och genomfört bullerberäkningar för att verifiera 
att riktvärden för buller vid bostäder på Påvelsgårdsområdet kan säkerstäl-
las. Förbifart syd är fortsatt med som förslag men utan utpekat markanspråk 
då den mest lämpliga sträckningen kräver betydande utredningar och inte 
står i konflikt med övriga utbyggnadsområden inom den fördjupade över-
siktsplanen, samt att det är en statlig angelägenhet att fastställa sträckning-
en. 

mailto:elinor.bjarnborg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:samhallsplanering@alvesta.se


 

 

 

2(2) 

Mark för dubbelspår reserveras endast i befintligt läge av Kust-till-
kustbanan mot Växjö. En dragning längs väg 25 finns inte med som mar-
kanspråk i granskningsförslaget. 

Område för bostäder, handel och verksamheter väster om Norra infarten har 
justerats efter markförhållanden och föreslås endast omfatta verksamheter. 

Planområdesgränsen har förändrats i sydväst så att den följer en korridor 
utmed Kust-till-kustbanan och innefattar bostadsområdet Hamrarna. Där-
med utgår jordbruksmarken söder om tätorten ur planområdet. 

Det bearbetade förslaget inklusive tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms vara klart för nästa skede i planprocessen. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att det bearbetade planförslaget med de 
redovisade förändringarna ska ställas ut för granskning enligt Plan- och 
bygglagen 3 kap 12 §, samt även tillhörande miljöbedömning enligt Miljö-
balken 6 kap. 
 

 

Magnus Wigren   Elinor Bjärnborg 
Bitr. förvaltningschef  Planarkitekt 

 
Bilagor: Förslag till fördjupad översiktsplan och samrådsredogörelse 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KSAU § 30 Dnr KS 2017/117.112  

Aktualitetsprövning av översiktsplan för Alvesta kommun    

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2017 

Redogörelse 
Alvesta kommuns kommunövergripande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2008. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument 
för att uttrycka kommunens vilja avseende mark- och 
vattenanvändningen samt bebyggelseutveckling i kommunen. Det är 
således av vikt att översiktsplanens intentioner enligt 3 kap 5§ plan- 
och bygglagen är aktuella. Aktualitetsprövning föreskrivs också enligt 
plan- och bygglagen; kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 27§ plan- 
och bygglagen minst en gång under mandattiden pröva om 
översiktsplanen är aktuell. Med hänsyn till ovanstående föreslås att 
den kommunövergripande översiktsplanen aktualitetsprövas.   

 Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att aktualitetspröva 

Alvesta kommuns kommunövergripande översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2008-10-28, § 90.  

2. Arbetsutskottet föreslår att kommunsstyrelsen hemställer 
Länsstyrelsen i Kronobergs län att, i en sammanfattande 
redogörelse, redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga 
och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 
översiktsplanens aktualitet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(1) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §  Dnr KS 2017/117.112  

Aktualitetsprövning av översiktsplan för Alvesta kommun    

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet, § 30, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2017 

Redogörelse 
Alvesta kommuns kommunövergripande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2008. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument 
för att uttrycka kommunens vilja avseende mark- och 
vattenanvändningen samt bebyggelseutveckling i kommunen. Det är 
således av vikt att översiktsplanens intentioner enligt 3 kap 5§ plan- 
och bygglagen är aktuella. Aktualitetsprövning föreskrivs också enligt 
plan- och bygglagen; kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 27§ plan- 
och bygglagen minst en gång under mandattiden pröva om 
översiktsplanen är aktuell. Med hänsyn till ovanstående föreslås att 
den kommunövergripande översiktsplanen aktualitetsprövas.  

Beredning 
KS AU § 30  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att aktualitetspröva Alvesta kommuns 

kommunövergripande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 
2008-10-28, § 90.  

2. Kommunsstyrelsen hemställer hos Länsstyrelsen i Kronobergs län 
att, i en sammanfattande redogörelse, redovisa sina synpunkter i 
fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan 
ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Länsstyrelsen i Kronobergs län   
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Förvaltningen för samhällsplanering 
Mario Jonjic 
Titel 
Tel. 0472-152 02 
E-post:  mario.jonjic@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-17 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se samhallsplanering@alvesta.se 

Kommunstyrelsen 

Aktualitetsprövning av översiktsplanen 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att aktualitetspröva Alvesta kommuns 

kommunövergripande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 
2008-10-28, § 90 

2. Kommunsstyrelsen hemställer Länsstyrelsen i Kronobergs län att, i en 
sammanfattande redogörelse, redovisa sina synpunkter i fråga om 
sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse 
för översiktsplanens aktualitet. 

 
Ärendet 
Alvesta kommuns kommunövergripande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2008. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för 
att uttrycka kommunens vilja avseende mark- och vattenanvändningen samt 
bebyggelseutveckling i kommunen. Det är således av vikt att 
översiktsplanens intentioner enligt 3 kap 5§ plan- och bygglagen är aktuella. 
Aktualitetsprövning föreskrivs också enligt plan- och bygglagen; 
kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 27§ plan- och bygglagen minst en 

gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell. Med hänsyn 
till ovanstående föreslås att den kommunövergripande översiktsplanen 
aktualitetsprövas.  

 

 

Magnus Wigren   Mario Jonjic 
Bitr. förvaltningschef  Planarkitekt 

 

Beslutet skickas till 

Länsarkitekten  

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

mailto:mario.jonjic@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:samhallsplanering@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KSAU § 31 Dnr KS 2017/059.040  

Förslag till ny renhållningsordning – Förslag till samråd   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen för samhällsplanering, daterad 

den 2 februari 2017 
2. Förslag till ny renhållningsordning 

Redogörelse  
Den kommunala Renhållningsordningen är ett dokument som 
innehåller föreskrifter om avfallshanteringen för Alvesta kommun. De 
nuvarande reglerna antogs av kommunfullmäktige 2007-09-25, § 74.  

Förvaltningen för samhällsplanerings bygg- och miljöavdelningen har 
tillsammans med Alvesta Renhållning AB (ARAB), sedan hösten 
2016, omarbetat befintlig renhållningsordning, så att den ska bli mer 
heltäckande och mer specifik på en del punkter. Nya formuleringar är 
det exempelvis i dessa fall: 

 Klarläggande om vilken enhet som dispenser ska ställas till 
 Att dispenser och undantag kommer att tidsbestämmas till 10 år 
 Att Alvesta kommun kommer börja med optisk sortering av 

hushållssopor under 2017. 
 Frågan om hur material från fosforfällor ska tas om hand 
 Renhållningsordningen anpassas även efter gällande 

arbetsmiljöregler när det gäller tömning av slamavskiljare. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ut förslag 
till ny kommunal renhållningsordning på samråd under tiden 2017-04-
12 – 2017-06-30. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

  

   



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(1) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS §  Dnr KS 2017/059.040  

Förslag till ny renhållningsordning – Förslag till samråd   

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet, § 31, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen för samhällsplanering, daterad 

den 2 februari 2017 
3. Förslag till ny renhållningsordning 

Redogörelse  
Den kommunala Renhållningsordningen är ett dokument som 
innehåller föreskrifter om avfallshanteringen för Alvesta kommun. De 
nuvarande reglerna antogs av kommunfullmäktige 2007-09-25, § 74.  

Förvaltningen för samhällsplanerings bygg- och miljöavdelningen har 
tillsammans med Alvesta Renhållning AB (ARAB), sedan hösten 
2016, omarbetat befintlig renhållningsordning, så att den ska bli mer 
heltäckande och mer specifik på en del punkter. Nya formuleringar är 
det exempelvis i dessa fall: 

 Klarläggande om vilken enhet som dispenser ska ställas till 
 Att dispenser och undantag kommer att tidsbestämmas till 10 år 
 Att Alvesta kommun kommer börja med optisk sortering av 

hushållssopor under 2017. 
 Frågan om hur material från fosforfällor ska tas om hand 
 Renhållningsordningen anpassas även efter gällande 

arbetsmiljöregler när det gäller tömning av slamavskiljare. 

Beredning 
KSAU § 31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ut förslag till ny kommunal 
renhållningsordning på samråd under tiden 2017-04-12 – 2017-06-30. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering   
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KSAU § 31 Dnr KS 2017/059.040  

Förslag till ny renhållningsordning – Förslag till samråd   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen för samhällsplanering, daterad 

den 2 februari 2017 
2. Förslag till ny renhållningsordning 

Redogörelse  
Den kommunala Renhållningsordningen är ett dokument som 
innehåller föreskrifter om avfallshanteringen för Alvesta kommun. De 
nuvarande reglerna antogs av kommunfullmäktige 2007-09-25, § 74.  

Förvaltningen för samhällsplanerings bygg- och miljöavdelningen har 
tillsammans med Alvesta Renhållning AB (ARAB), sedan hösten 
2016, omarbetat befintlig renhållningsordning, så att den ska bli mer 
heltäckande och mer specifik på en del punkter. Nya formuleringar är 
det exempelvis i dessa fall: 

 Klarläggande om vilken enhet som dispenser ska ställas till 
 Att dispenser och undantag kommer att tidsbestämmas till 10 år 
 Att Alvesta kommun kommer börja med optisk sortering av 

hushållssopor under 2017. 
 Frågan om hur material från fosforfällor ska tas om hand 
 Renhållningsordningen anpassas även efter gällande 

arbetsmiljöregler när det gäller tömning av slamavskiljare. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ut förslag 
till ny kommunal renhållningsordning på samråd under tiden 2017-04-
12 – 2017-06-30. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

  

   



 
Förvaltningen för Samhällsplanering 
Bygg & Miljö 
Andreas Andersson 
0472-152 54 
andreas.andersson@alvesta.se 

 
Tjänsteskrivelse 

dnr  
2017-02-02  
 

 

  
 

Till 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 14 februari 2017

 

Förslag till ny renhållningsordning för Alvesta kommun – 
beslut om samråd  
Den kommunala Renhållningsordningen är ett dokument som innehåller före-
skrifter om avfallshanteringen för Alvesta kommun. De nuvarande reglerna 
antogs av kommunfullmäktige 2007-09-25, § 74.  
 
Förvaltningen för samhällsplanerings bygg- och miljöavdelningen har tillsam-
mans med Alvesta Renhållning AB (ARAB), sedan hösten 2016, omarbetat 
befintlig renhållningsordning, så att den ska bli mer heltäckande och mer speci-
fik på en del punkter. Nya formuleringar är det exempelvis i dessa fall: 
 

 Klarläggande om vilken enhet som dispenser ska ställas till 
 Att dispenser och undantag kommer att tidsbestämmas till 10 år 
 Att Alvesta kommun kommer börja med optisk sortering av hushållsso-

por under 2017. 
 Frågan om hur material från fosforfällor ska tas om hand 
 Renhållningsordningen anpassas även efter gällande arbetsmiljöregler 

när det gäller tömning av slamavskiljare. 
 

Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ut förslag till ny 
kommunal renhållningsordning på samråd under tiden... 
 
 
 
 
Stefan Karlsson Andres Andersson 
T.f. kommunchef Miljöhandläggare 
 
 



Alvesta kommuns 

Renhållningsordning 

Antagen av Kommunfullmäktige i Alvesta kommun xxxx-xx-xx, § x, att gälla från xxxx-xx-
xx. 

 

  



Föreskrifter om avfallshantering för Alvesta kommun 

Innehåll 

 

  



Inledande bestämmelser 

1 §  
Med stöd av 15 kap. 9 och 11 §§ MB och §§ 74-75, avfallsförordningen (2011:927) meddelar 
kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Alvesta kommun.  

Definitioner 

2 §  
Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som här anges: 

- Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken, det vill säga avfall 
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

- Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med 
en * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har 
meddelas med stöd av 12 § avfallsförordningen. 

- Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Avfall från 
omfattande bygg-, renoverings- och rivningsarbete klassas inte som hushållsavfall och 
omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret. 

- Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som normalt läggs i kärl, 
inklusive matavfall, förpackningar och tidningar, men exklusive trädgårdsavfall. I 
begreppet inkluderas även liknande avfall som lämnas i andra insamlingssystem, t.ex. 
i underjordsbehållare.  

- Med brännbart avfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses 
det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-
avfall, och annat avfall som omfattas av producentansvar har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall. 

- Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I 
termen matavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom 
mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten 
tank. Förutom detta ingår också skal, ben etc. som visserligen inte är mat men ändå är 
intimt förknippat med det.  

- Med deponi avses föremål av porslin, keramik, glas och metall, exempelvis tallrikar, 
krukor, dricksglas, bestick.  

- Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om 
producentavfall för elutrustning och som har blivit avfall. 

- Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av kroppar från djur, 
produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är 
avsedda för livsmedel. 

- Med fastighet menas ett avgränsat markområde med egen fastighetsbeteckning, 
inklusive de byggnader och tillbehör som finns på marken. Med fastighet jämställs 
permanentbostad och annan bostad som utgör ett eget hushåll och en självständig del 
av en fastighet. 

- Med permanentbostad menas den bostad där någon är eller ska anses vara 
folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481). 



- Med annan bostad menas en fastighet där ingen person är folkbokförd enligt 
folkbokföringslagen (1991:481). 

- Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare, exempelvis 
tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

- Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis arrendator 
eller ägare på ofri grund.  

- Med små avloppsanläggningar avses konstruktion där någon av följande 
komponenter ingår: sluten tank, slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk, eller 
annan motsvarande avloppsanläggning. Oljeavskiljare ingår inte i detta begrepp.  

- Med behållare avses exempelvis kärl av plast, säck, container, underjordsbehållare, 
tank för matavfall, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av 
hushållsavfall utom avfall från små avlopp. 

- Med ÅVC avses de kommunala återvinningsstationerna som finns på ett antal platser i 
kommunen. 

För definitioner och andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. 

Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn 

3 §  
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, för hanteringen av 
hushållsavfall i kommunen. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Alvesta Renhållnings 
AB (ARAB), nedan kallad renhållaren. 

4 § 
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av miljöbalken utförs av nämnden för myndighetsutövning. 

Betalningsskyldighet 

5 §  
Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall 
och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit med 
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är skyldig att för fastigheten teckna 
erforderliga abonnemang enligt kommunens avfallstaxa. 

6 § 
 Den som äger en fastighet, eller som vid debiteringstillfället anses som fastighetsägare enligt 
1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen, är betalningsskyldig enligt fastställd taxa. 

Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavare. Fakturering kan dock ske 
till nyttjanderättshavare om den betalningsskyldige begär detta och nyttjanderättshavaren 
medgivit detta. Det förutsätts dock att det inte medför påtagligt extra arbete för kommunen. 

Informationsskyldighet 



7 § 
 Renhållaren informerar hushållen om de insamlingssystem som gäller i kommunen.  

8 §  
Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera 
den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering. 

9 §  
Ändring av ägandeförhållanden för fastighet eller annan ändring som berör kommunens 
avfallshantering ska snarast anmälas till renhållaren. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

10 §  
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla 
det skilt från annat avfall: optisk sortering, matavfall (grön), och brännbart hushållsavfall (röd 
påse). 

- avfall som inte är hushållsavfall (till exempel bygg- och rivningsavfall från bygg-, 
renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten), 

- farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar, 
- grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar, 
- trädgårdsavfall, 
- latrin, 
- slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar, 
- fett från fettavskiljare, 
- matfetter från fettavskiljare, 
- glödande avfall, 
- kanyler, 
- döda sällskapsdjur, samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt samt andra 

animaliska biprodukter. 

För att regelverken om animaliska biprodukter inte ska bli tillämpliga på allt matavfall 
från butiker, krävs att butiksavfall som inte utgör före detta livsmedel hålls skiljt från 
butiksavfall som utgör före detta livsmedel. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, 
som omfattas av producentansvar och hålla det skilt från annat hushållsavfall: 

- förpackningar (av papper, glas, metall, plast och wellpapp), 
- returpapper (tidningar, broschyrer och liknande), 
- bilbatterier (blybatterier), 
- bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara 

batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras 
den som elavfall. 

- övrigt elavfall, 
- däck, 



- läkemedel, 
- annat avfallsslag som omfattas av producentansvar. 

11 §  
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och 
hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren 
för borttransport. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

12 §  
Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter. 

Utsorterade hushållsavfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överrenskommen eller anvisad 
plats enligt § 21 eller lämnas på plats som anvisas i § 32. Det utsorterade avfallet ska 
transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

13§  
I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren eller 
utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så att 
skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  

Hämtning av löst avfall som spis, kyl, frys, diskmaskin och tvättmaskin kan beställas hos 
ARAB, vilket kan innebära en extra avgift enligt gällande taxa.  

Betalsäck kan inhandlas hos ARAB och på några andra ställen i kommunen samt på ÅVC. 

Brännbart avfall ska läggas i röd påse eller annan påse som ej är grön. Det paketerade 
avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Matavfall som samlas in i kärl ska först läggas i särskild grön påse, som tillhandahålls av 
renhållaren. Alternativ får matavfall köras i kvarn och därefter förvaras i tank som är ansluten 
till kvarnen. 

Grovavfall ska lämnas till någon av de kommunala ÅVC. 

Fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar och annat jämförbart filtermaterial ska 
vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustad 
med kran. Hämtningen debiteras med särskild avgift från renhållarna.  

14 §  
Behållare eller säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så 
tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses. Behållaren bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

För kärl som hanteras manuellt gäller de vikter som anges nedan. 

Behållare Normalt högst Enstaka tillfälle högst 
190 liter 30 kg 40 kg 
370 liter 50 kg 75 kg 



660 liter 80 kg 130 kg 
 
Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 

15 § 
I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom avfallstaxan och som 
kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. Typ, antal och 
storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs av renhållaren i samråd med 
fastighetsinnehavaren. 

16 § 
Avfallsbehållare som är avsedd för enfamiljshus tillhandahålls och ägs av renhållaren. 
Fastighetsinnehavare kan äga behållare som är avsedd för avfall från flerfamiljshus.  

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för uppställning, tillsyn och rengöring av behållaren. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar också för att övriga anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen utformas, underhålls och hålls rena så att kraven på god arbetsmiljö, 
hygien och miljö uppfylls. Utrymmena och anordningarna skall medge god hantering av den 
utrustning som renhållaren använder. 

Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av renhållaren, ägs och tillhandahålls 
av renhållaren. 

Container får ägas av renhållaren, entreprenören, fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.  

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och installeras av 
fastighetsinnehavaren eller verksamhetsutövaren. Matavfall från avfallskvarn får endast ledas 
till sluten tank, inte till avloppsnätet eller små avloppsanläggningar.  

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, 
installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och 
utrymmen för avfallshanteringen. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande 
anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven 
på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.  

För små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall kan avgift enligt 
avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt 
för tömning överstiger tjugofem (25) meter. Detsamma gäller om höjdskillnaden mellan 
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen överstiger fem (5) meter. 

Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan 
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger fem (5) meter, om inte 
särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 1 000 kilogram. Avstånd 
upp till tio (10) meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram.  

17 §  
Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa 
sluttömning av renhållaren.  



18 § 
Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren beställa sluttömning av renhållaren. 

19 §  
Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare. Missköts 
rengöringen, och om rättelse inte sker efter uppmaning, rengörs behållaren av renhållaren på 
fastighetsinnehavarens bekostnad. Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av 
återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, 
lukt och dylikt. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reperation och vid behov, utbyte av behållare. När 
renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavaren 
kan bli ersättningsskyldig om skada beror på oaktsamhet. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändring ska utan anmaning meddelas 
renhållaren. 

20 §  
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara tillgängliga för 
tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Anslutning för 
slang ska passa renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter för anpassning av 
anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning. 

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller 
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas 
genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kilogram. Tömningshålet ska vara 
minst 400 mm i diameter.  

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av små avloppsanläggningar ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i 
direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. 

När anläggningen är belägen utanför tomtmark ska den vara markerad med skylt som anger 
till vilken fastighet anläggningen tillhör. 

Behållarplats, drag- och transportvägar samt förberedelser före hämtning av avfall 

21§ 
Hämtning av hushållsavfall sker normalt 

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt eller 
- vid en med renhållaren överrenskommen plats eller 
- vid en av kommunen anvisad plats, inom rimligt avstånd. 

Vid en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt § 
43, ska kärl, vid tömningstillfället, vara placerat inom fem (5) meter från uppställningsplats 



för renhållningsfordon. Dragväg utöver det är inte tillåten för en- och tvåbostadshus och 
fritidshus, om det inte finns särskilda skäl. 

Vid flerbostadshus och fastigheter med gemensam avfallslösning är maximalt tillåtna 
dragavstånd 10 meter. 

22 §  
Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som renhållaren ska 
tömma, ska senast klockan 06.00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på ordinarie 
plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts. 

23 § 
Kärl ska placeras och vändas så att kärlets draghandtag är placerat utåt mot 
hämtningspersonalen. 

24 §  
Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att dragväg mellan 
hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav: 

Dragväg, både vid tömning av kärl och vid dragning av slang till små avloppsanläggningar, 
fettavskiljare och tankar för matavfall ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 
halkfri. 

Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara hård, jämn och ha en plan yta. 

25 §  
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg fram till 
hämtningsfordonets uppställningsplats vid hämtning, hålls i farbart skick. 

Transportvägen ska ha fri sikt, den ska röjas från snö och hållas halkfri samt röjas från grenar 
över vägområdet och liknande. Fri höjd på 4,50 meter samt bredd 3 meter ska finnas fram till 
uppställningsplatsen. Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas.  

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet.  

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överrenskommes med renhållaren eller anvisas enligt § 21. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

26 §  
Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

27 §  
Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för 
hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. 

28 §  
För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt § 43 
och verksamheter gäller följande: 



- tömning av behållare för brännbart avfall och matavfall ska ske minst en gång 
varannan vecka. 

- tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

29 §  
För fritidshus gäller följande: 

- Från fritidshus sker hämtning av avfall under perioden från maj till september. 
Möjlighet finns att beställa extra tömningar under övriga delen av året. 

- Om latrin uppstår ska detta hämtas varannan vecka eller efter budning. 

30 §  
För små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande: 

- Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske minst en gång 
per år. 

- Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst en gång per 
fem (5) år. Tömning ska utföras oftare om det behövs för att upprätthålla en god 
funktion i avskiljaren.  

- Tömning av fettavskiljare ska ske efter behov, dock minst tre gånger per år. 
- Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av 

nämnden för myndighetsutövning för enskilda avloppsanläggningar och leverantörens 
anvisningar ska följas. 

31 §  
Särskild hämtning kan beställas av spis, kyl, frys, diskmaskin och tvättmaskin samt 
trädgårdsavfall. 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Alvesta 
kommun. 

32 §  
Anvisningar om sortering och överlämnande på annan plats än vid fastigheten för de 
avfallslag som omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, ska sorteras 
enligt § 8 och får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, men som inte avser anvisad eller 
överrenskommen plats enligt § 18. 

Hushåll får lämna följande avfallsslag vid återvinningscentral, under förutsättning att avfall 
lämnas enligt renhållarens anvisningar: 

- avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning, 
- wellpapp, 
- kartongförpackningar 
- tidningar 
- plastförpackningar 
- metallförpackningar 
- glas 
- gips 
- flisbart träavfall 
- blandskrot 



- elavfall, 
- övrigt farligt avfall, utom smittförande avfall eller läkemedel, under förutsättning att 

avfallet omfattas av renhållarens och mottagningstillstånd. 
- trädgårdsavfall, 
- deponi, 
- övrigt grovavfall, 
- matfett och frityroljor. 

Elavfall från hushåll kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation. 

Förpackningar och tidningar som ingår i producentansvaret ska lämnas på plats som anvisas 
av producentorganisation. 

Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 
som kommunen har avtal med. 

Åtgärder om föreskrift inte följs 

33 §  
Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifter om avfallshantering inte 
följs, exempelvis vid överfull eller för tung behållare eller om fastighetens slambrunn inte går 
att komma åt. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavare hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter 
beställning av extrahämtning mot avgift. 

Vid felsortering, om rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren, har renhållaren rätt att debitera felsorteringsavgift och att hämta 
avfallet på annat sätt om det är möjligt. 

Annat avfall än hushållsavfall 

Uppgiftskyldighet 

34 §  
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska 
på begäran av nämnden för myndighetsutövning lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 
samansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 

35 § 
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara 
som är innesluten i en sådan förpackning, ska efter begäran från nämnden för 
myndighetsutövning lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning 
mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 

Undantag 

Handläggning av anmälnings – och ansökningsärenden 

36 § 
Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk för 



olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. Ansökan eller 
anmälan ska göras till nämnden för myndighetsutövning. 

För att handlägga anmälan eller ansökan kan nämnden för myndighetsutövning ta ut en 
handläggningsavgift enligt gällande taxa. En avgift kan komma att plockas ut även vid ett 
avslag. 

Beviljat undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten, om förutsättningarna för 
undantaget förändras, om olägenhet uppstår eller som längst 10 år efter beslut. 

När nämnden för myndighetsutövning har fattat beslut med anledning av en anmälan eller 
ansökan ska nämnden för myndighetsutövning översända kopia till renhållaren. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall 

37 §  
Avfall får tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 38-40. 

38 §  
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

39 §  
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och 
liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till nämnden för 
myndighetsutövning. 

Kompostering av matavall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och eller på ett 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge 
utrymme för användning av den erhållna komposten. Spridning får endast ske under tiden 1 
mars-30 november och får inte ske i närheten av vattentäkt. Anmälan ska lämnas till nämnden 
för myndighetsutövning.  

Nämnden för myndighetsutövnings beslut med anmälan gäller i högst 10 år efter 
beslutsdatum.  

40 §  
Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera, får, efter anmälan 
komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på fastigheten. 
Separerad urin från torrtoa ska samlas upp och spridas på den egna fastigheten. 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar får ske efter anmälan genom 
spridning under förutsättning att: 

- avfallet ska användas som jordförbättringsmedel på egen, eller därmed jämställd, 
fastighet. 

- avfallet är godkänt för spridning. 
- lämplig tömningsutrustning och lämplig jordburksmark ska finnas 

I anmälan ska anges om avfallet behandlas genom exempelvis kompostering före spridning.  

Spridning av slammet får inte ske på sådant sätt att olägenhet för närboende eller att 
förorening av vattendrag eller vattentäkt riskeras. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-



30 november och får inte ske i närheten av vattentäkt. Nedmyllning ska ske inom 4 timmar 
efter spridning. Spridning får inte ske på frusen mark.  

Anmälan ska lämnas till nämnden för myndighetsutövning. 

Nämnden för myndighetsutövnings beslut med anledning av anmälan gäller i högst 10 år efter 
beslutsdatum. 

Förlängt hämtningsintervall 

41 §  
Fastighetsinnehavare kan medges att hämtning sker med annat intervall för avfall från små 
avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 
nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 
bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinaria intervall. Det är fastighetsinnehavarens 
ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till nämnden för myndighetsutövning. 

Dispensen gäller i högst 10 år efter beslutsdatum. Därefter måste en ny ansökan lämnas in. 

42 §  
Fastighetsinnehavare kan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från fettavskiljare, 
efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan 
med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej 
behöver utföras med ordinarie intervall. 

Det är fastighetsägarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till nämnden för myndighetsutövning. 

Nämnden för myndighetutövnings beslut med anledning av ansökan gäller i högst 10 år efter 
beslutsdatum. 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för permanentbostäder samt 
fritidshus 

43 §  
Delat abonnemang, Två närboende fastighetsinnehavare med samma abonnemangstyp kan 
efter anmälan dela sopkärl under förutsättning att: 

- Fastighetsinnehavarna har gemensamma behållare. 
- Avstånd mellan ordinarie uppställningsplats för behållare, vid egna abonnemang, för 

berörda fastigheter får vara högst 100 meter inom detaljplanelagt område och högst 
400 meter utanför detaljplanerat område. 

- Bestämmelser i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 
- En av fastighetsägarna förbinder sig att ansvara för behållarna och uppställningsplats 

för behållarna. 
- Olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 



44 § 
Anmälan eller ansökan ska, i samtliga fall enligt § 43, undertecknas av berörda 
fastighetsinnehavare och lämnas till nämnden för myndighetsutövning. 

Nämnden för myndighetsutövnings beslut med anledning av ansökan gäller i högst 10 år efter 
beslutsdatum.  Nämnden för myndighetsutövning kan besluta om ytterligare villkor som 
behövs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

Uppehåll i hämtning 

45 §  
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 
om minst tre månader.  

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin från fritidshus kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under ett kalenderår.  

Uppehåll i hämtning av slam från permanentbostad och fritidsbostad kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 12 månader. 

Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 45, lämnas till nämnden för myndighetsutövning. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt 10 år efter beslutsdatum. 

Hel befrielse från grund och miljöavgift ges endast i undantagsfall och då enbart om det rör 
sig om en fastighet som inte har något hus som är i beboligt skick, i övrigt utgår det alltid 
minst en grundavgift.  

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft efter att …….. 

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering 
antagna av kommunfullmäktige xxxxxxx att gälla. 

Övergångsbestämmelser 

Beslut om undantag som fattas med stöd av eller i enlighet med tidigare föreskrifter och där 
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.  Dock 
som längst i 10 år från det att den nya renhållningsordningen är antagen. 
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Föreskrifter om avfallshantering för Alvesta kommun 
Inledande bestämmelser 
1 § 
För kommunens avfallshantering gäller  
• miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2001:1063),  
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och 
• andra författningar. 

Därutöver skall bestämmelserna i denna renhållningsordning gälla inom Alvesta kommun.  
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-
hetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare 
avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja 
fastighet. 
 

Ansvar för avfallshanteringen 
2 § 
Kommunstyrelsen har det lagstadgade verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen.  
Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som kommunen bestämmer, nedan kallad 
renhållaren. 
 
Kommunens ansvar omfattar hushållsavfall från bostäder och verksamheter och inkluderar inte 
de avfallsslag som omfattas av producentansvar enligt förordningar som utfärdas med stöd av 
miljöbalken.   
 
3 § 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 kap 4 § miljöbalken om avfallstaxa med föreskrifter 
om att avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg.  
 
4 §  
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av miljöbalken utföres av Miljönämnden. 
 
Betalningsskyldighet 
5 §  
Den som äger en fastighet, eller som vid debiteringstillfället anses som fastighetsägare enligt 1 
kap 5 § fastighetstaxeringslagen, är betalningsskyldig enligt fastställd taxa. 
 
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. Fakturering kan dock ske till 
nyttjanderättshavare om den betalningsskyldige begär detta och nyttjanderättshavaren medgivit 
detta. Det förutsätts dock att det inte medför påtagligt extra arbete för kommunen. 
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Informationsskyldighet 
6 §  
Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i eller 
är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.  
 
Ändring av ägandeförhållanden för fastighet eller annan ändring som berör kommunens avfalls-
hantering skall snarast anmälas till renhållaren. 

 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
Sortering av hushållsavfall 
7 § 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut de avfallsslag som anges i 7, 8 
och 9 §§. Avfall som omfattas av producentansvar skall sorteras ut och lämnas på anvisad plats. 
Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön inte uppstår. 
 

Grovavfall   
8 § 
Grovavfall från hushåll, såsom kasserade möbler, cyklar o dyl som normalt uppkommer i ett hus-
håll skall lämnas till de bemannade återvinningscentralerna i Moheda, Alvesta, Vislanda eller 
Grimslöv eller hämtas av renhållaren, efter budning. 
 

Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska hushålls-
produkter 
9 § 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och 
hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt märkt med uppgift om 
innehåll. Olika typer av farligt avfall skall hållas åtskilda. Hushållens farliga avfall lämnas på 
kommunens bemannade återvinningscentraler. 
 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets avfall av elektriska 
och elektroniska produkter inklusive kyl- och frysmöbler och hålla detta avskilt från annat avfall. 
Avfallet av elektriska och elektroniska produkter lämnas på kommunens bemannade återvin-
ningscentraler alternativt hämtas av renhållaren, efter budning. 
 

Skyldighet att lämna avfall 
10 § 
Hushållsavfall från bostäder och verksamheter skall lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 
dessa föreskrifter.  
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Trädgårdsavfall 
11 § 
Trädgårdsavfall bör i möjligaste mån, komposteras på den egna fastigheten alternativt lämnas till 
kommunens bemannade återvinningscentraler.  
 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är inom områden med detaljplan endast tillåten 
under april och oktober månad och under förutsättning att eldning sker så att olägenhet för män-
niskors hälsa inte uppstår. 
 
Eldning får dock aldrig ske vid utfärdat eldningsförbud från räddningstjänst eller länsstyrelse eller 
i strid mot gällande renhållnings- eller brandföreskrifter. Vid eldning i större omfattning skall 
alltid räddningstjänst kontaktas. 
 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 
12 §   
Ordinarie hämtning av hushållsavfall i kärl eller säck, som omfattas av kommunens hämtnings-
skyldighet, utförs en gång varannan vecka året om i hela kommunen från samtliga bostäder som 
bebos permanent. Hämtningen sker enligt schema som renhållaren bestämmer. 
 
För hushåll som behöver mer än en behållare vid hämtning varannan vecka skall fastighetsinne-
havare ordna större kärl, enligt överenskommelse med renhållaren.  
Hämtning av hushållsavfall i större behållare/container vid flerfamiljshus sker efter individuellt 
schema, efter överenskommelse med renhållaren, minst varannan vecka. 
 
I tätorter med gemensam behållare för hushållsavfall från enfamiljshus sker hämtning varannan 
vecka 
 
13 § 
Vid fritidshus sker ordinarie hämtning en gång varannan vecka under perioden maj – september. 
Hämtningen sker enligt schema som renhållaren bestämmer. De andra månaderna sker hämtning 
efter budning, enligt överenskommelse med renhållaren.  
 
Emballering av avfall 
14 § 
I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förva-
ringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller an-
nan olägenhet inte uppkommer. Avfall som innehåller dåligt emballerade föremål som är skäran-
de eller stickande hanteras enligt renhållarens anvisningar. 
 
Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m.  
15 § 
Kommunstyrelsen meddelar föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ samt 
latrinbehållare.  
 



 
 

6 (8) 

Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas. Vid hämt-
ningstillfället skall behållare vid enfamiljshus vara uppställd högst 5 meter, och vid flerbostadshus 
högst 10 meter, från uppställningsplatsen för hämtningsfordonet.  
 
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att transportväg fram till 
behållarens hämtnings- och tömningsplats hålles i framkomligt skick. Transportvägen skall röjas 
från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.  
 
Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar skall utan 
anmaning meddelas renhållaren. 
 
Fyllnadsgrad och vikt 
16 § 
Behållare eller säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung 
att det blir uppenbara svårigheter att flytta den.  
 
För kärl som hanteras manuellt gäller de vikter som anges nedan 
 
Behållare Normalt högst Enstaka tillfälle högst 
190 liter 30 kg 40 kg 
370 liter 50 kg 75 kg 
660 liter 80 kg 130 kg 

 
Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ/behållare m.m. 
17 § 
Avfallsbehållare som är avsedd för enfamiljshus tillhandahålles och ägs av renhållaren. Fastighets-
innehavare äger behållare som är avsedd för avfall från flerfamiljshus.  
 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för uppställning, tillsyn och rengöring av behållaren.   
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar också för att övriga anordningar och utrymmen för avfalls-
hanteringen utformas, underhålls och hålls rena så att kraven på god arbetsmiljö, hygien och  
miljö uppfylls. Utrymmena och anordningarna skall medge god hantering av den utrustning som 
renhållaren använder. 
 
Latrin 

18 § 
Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare och ställas vid 
fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.  
 
19 § 
Hämtning av latrin sker varannan vecka. För fritidsbostad gäller detta under perioden  
maj – september och övrig tid enligt överenskommelse med renhållaren. 
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Slam och fett 
20 § 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 25 meter. Lock 
eller manlucka får väga högst 70 kg och skall kunna öppnas av en person. Locket får inte vara 
övertäckt vid tömning och får inte ligga djupare än markplan.   
 
21 § 
Hämtning av slam från slutna tankar sker efter behov och budning. Hämtning av slam från slam-
avskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter budning. Fastighetsinnehavare ansvarar för 
skötsel och kontroll av sluten tank och slamavskiljare. 
 
22 §   
Hämtning av fett från fettavskiljare skall utföras enligt tömningsanvisningar, dock minst en gång 
per år. Verksamhetsutövare ansvarar för skötsel och kontroll av fettavskiljare.  

 

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
Uppgiftsskyldighet 
23 § 
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall, skall på anmodan av kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om 
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 
 
24 § 
Den som, enligt producentansvarsförordningen för förpackningar, är producent skall på anmo-
dan av kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om art, sammansättning, mängd och hanter-
ing som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.  
 

Farligt avfall 
25 § 
Med stöd av kommunfullmäktiges beslut den 1994-11-29 skall avfall, på vilket avfallsförordning-
en (SFS 2001:1063) är tillämplig, transporteras, återvinnas och bortskaffas genom kommunens 
försorg.  

 

Undantag från föreskrifterna om avfallshantering  
26 § 
Undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering vad gäller bestämmelser om hus-
hållsavfall prövas av miljönämnden. Ansökan eller anmälan skall vara skriftlig och innehålla be-
skrivning av hur omhändertagandet kan ske på fastigheten utan att det innebär olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
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27 §  
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan befrias från skyldigheten att 
lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Detta gäller sophämt-
ning, slamtömning och tömning av sluten tank. Ansökan görs till miljönämnden. 
 
28 § 
Kompostering av förmultningsbart köksavfall på fastigheten skall ske i skadedjurssäker behållare 
och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan skall 
göras till miljönämnden.   
 
29 § 
Förlängt tömningsintervall för slam kan ändras till vartannat år om slamavskiljaren är så stor att 
den klarar denna ökade belastning. Vid prövningen tas hänsyn till hur mycket fastigheten nyttjas 
samt avloppsanläggningens status och funktion. Ansökan görs till miljönämnden. 
 
30 § 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, två eller högst tre närboende, får använda gemen-
sam avfallsbehållare under förutsättning att avfallet får plats i en normalbehållare för enfamiljs-
hus. En förutsättning är att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas 
och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Detta gäller permanentboende 
och tömningsintervallet är varannan vecka.  
 
31 §  
Förlängt sophämtningsintervall till var fjärde vecka kan medges för fastighet som bebos perma-
nent och med egen kompostering av hushållsavfall enligt § 28. Förhållandena i övrigt skall vara 
sådana att det inte bedöms vara någon risk för att olägenhet för närboende uppkommer.  
 
32 § 
Uppehåll i sophämtning vid bostad som bebos permanent kan medges fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid 
om minst 3 månader.  
 
Uppehåll i sophämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nytt-
janderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela tiden maj – september.  
 
Anmälan om uppehåll i sophämtning skall lämnas till renhållaren senast en månad före den av-
sedda uppehållsperioden. 
 
33 § 
Beviljat undantag kan upphävas om olägenheter uppstår. Beslut om undantag gäller alltid fastig-
hetsinnehavaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller vid ändrade förhållanden på  
fastigheten. 

___________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2007-11-01 då renhållningsordning för Alvesta kommun kf beslut1995-02-28, 
§10 med kompletteringar kf beslut 1998-05-26, §32 upphör att gälla. Undantag som kommunen har medgett 
med stöd av sistnämnda renhållningsordning gäller tills vidare. 
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KS §  Dnr KS 2017/059.040  

Besvarande av medborgarförslag angående 
trafiksituationen vid förskolan i Slätthög   

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet, § 31, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 
3. Yttrande från trafikverket, daterat den 7 april 2016 
4. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 27 september 2015 
5. Medborgarförslag, daterat den 27 oktober 2015 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 27 oktober 2015 redogörs det för 
trafiksituationen vid förskolan i Slätthög utanför Moheda. Utanför 
förskolan är en stor väg belägen där det passerar mycket fordon och 
tung trafik. Förutom att vägen är tungt trafikerad redogör 
förslagställaren för att hastighetsbegränsningen ofta överskrids. 
Förslagställaren vill förekomma att en olycka händer något av 
förskolebarnen och önskar att fartdämpande åtgärder genomförs. 
Förslagställaren hänvisar bland annat till fartdämpande åtgärder som 
genomförts i Alvesta kommun utanför förskolan i Lekaryd. Där har 
plintar placerats ut med stolpar som medverkar till att 
fordonstrafikanter behöver sänka hastigheten.     
I ett yttrande från förvaltningen för samhällsplanering framgår att det 
är trafikverket som äger den vägsträcka som berörs i 
medborgarförslaget, förslaget har därför remitterats till Trafikverket 
för yttrande.  
 
I yttrandet från Trafikverket redogörs för följande:  

 Det är inte aktuellt med åtgärder på den berörda sträckan. 
Behoven i länet är stora och denna vägsträcka prioriteras inte i 
dagsläget.  

 Det är inte säkert att det går att genomföra åtgärder vid kurvan i 
Slätthög på grund av att siktförhållandena inte är optimala, 
åtgärder kan därför medföra en ökad olycksrisk för 
fordonstrafikanterna.  

 Åtgärderna i Lekaryd genomfördes inte på grund av förskolans 
läge, utan för att förtydliga hastighetsändringen som sker på 
sträckan genom byn.  

Beredning 
KSAU § 31  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara 
medborgarförslaget enligt följande:  

Det är Trafikverket som äger vägsträckan utanför förskolan i Slätthög. 
Det är därmed deras ansvar att stå för eventuella åtgärder och 
underhåll på den aktuella sträckan. I yttrandet från Trafikverket 
framgår att åtgärder längs sträckan inte är aktuella i dagsläget.  

Medborgarförslaget är hörsammat och fortsatta dialoger kommer att 
föras med Trafikverket.   

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige   
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Besvarande av medborgarförslag angående 
trafiksituationen vid förskolan i Slätthög   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 
2. Yttrande från trafikverket, daterat den 7 april 2016 
3. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 27 september 2015 
4. Medborgarförslag, daterat den 27 oktober 2015 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 27 oktober 2015 redogörs det för 
trafiksituationen vid förskolan i Slätthög utanför Moheda. Utanför 
förskolan är en stor väg belägen där det passerar mycket fordon och 
tung trafik. Förutom att vägen är tungt trafikerad redogör 
förslagställaren för att hastighetsbegränsningen ofta överskrids. 
Förslagställaren vill förekomma att en olycka händer något av 
förskolebarnen och önskar att fartdämpande åtgärder genomförs. 
Förslagställaren hänvisar bland annat till fartdämpande åtgärder som 
genomförts i Alvesta kommun utanför förskolan i Lekaryd. Där har 
plintar placerats ut med stolpar som medverkar till att 
fordonstrafikanter behöver sänka hastigheten.     
I ett yttrande från förvaltningen för samhällsplanering framgår att det 
är trafikverket som äger den vägsträcka som berörs i 
medborgarförslaget, förslaget har därför remitterats till Trafikverket 
för yttrande.  
 
I yttrandet från Trafikverket redogörs för följande:  

 Det är inte aktuellt med åtgärder på den berörda sträckan. 
Behoven i länet är stora och denna vägsträcka prioriteras inte i 
dagsläget.  

 Det är inte säkert att det går att genomföra åtgärder vid kurvan i 
Slätthög på grund av att siktförhållandena inte är optimala, 
åtgärder kan därför medföra en ökad olycksrisk för 
fordonstrafikanterna.  

 Åtgärderna i Lekaryd genomfördes inte på grund av förskolans 
läge, utan för att förtydliga hastighetsändringen som sker på 
sträckan genom byn.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 
besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande:  
Det är Trafikverket som äger vägsträckan utanför förskolan i Slätthög. 
Det är därmed deras ansvar att stå för eventuella åtgärder och 
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underhåll på den aktuella sträckan. I yttrandet från Trafikverket 
framgår att åtgärder längs sträckan inte är aktuella i dagsläget.  

Medborgarförslaget är hörsammat och fortsatta dialoger kommer att 
föras med Trafikverket.   

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

  



 
Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelning 
Lisa Eriksson 
Kommunsekreterare 
Tel. 0472-155 01 
E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 
Tjänsteskrivelse  
 
 
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 28 mars  
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Yttrande över medborgarförslag avseende 
trafiksituationen utanför förskolan i Slätthög  
Redogörelse   
I ett medborgarförslag daterat den 27 oktober 2015 redogörs det för 
trafiksituationen vid förskolan i Slätthög utanför Moheda. Utanför förskolan är en 
stor väg belägen där det passerar mycket fordon och tung trafik. Förutom att 
vägen är tungt trafikerad redogör förslagställaren för att hastighetsbegränsningen 
ofta överskrids. Förslagställaren vill förekomma att en olycka händer något av 
förskolebarnen och önskar att fartdämpande åtgärder genomförs. Förslagställaren 
hänvisar bland annat till fartdämpande åtgärder som genomförts i Alvesta 
kommun utanför förskolan i Lekaryd. Där har plintar placerats ut med stolpar som 
medverkar till att fordonstrafikanter behöver sänka hastigheten.     
 
I ett yttrande från förvaltningen för samhällsplanering framgår att det är 
trafikverket som äger den vägsträcka som berörs i medborgarförslaget, förslaget 
har därför remitterats till Trafikverket för yttrande.  
 
I yttrandet från Trafikverket redogörs för följande:  
 Det är inte aktuellt med åtgärder på den berörda sträckan. Behoven i länet är 

stora och denna vägsträcka prioriteras inte i dagsläget.  
 Det är inte säkert att det går att genomföra åtgärder vid kurvan i Slätthög på 

grund av att siktförhållandena inte är optimala, åtgärder kan därför medföra en 
ökad olycksrisk för fordonstrafikanterna.  

 Åtgärderna i Lekaryd genomfördes inte på grund av förskolans läge, utan för 
att förtydliga hastighetsändringen som sker på sträckan genom byn.  

Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 
besvara medborgarförslaget enligt följande:  
Det är Trafikverket som äger vägsträckan utanför förskolan i Slätthög. Det är 
därmed deras ansvar att stå för eventuella åtgärder och underhåll på den aktuella 
sträckan. I yttrandet från Trafikverket framgår att åtgärder längs sträckan inte är 
aktuella i dagsläget.  
Medborgarförslaget är hörsammat och fortsatta dialoger kommer att föras med 
Trafikverket.   
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Kristiina Kosunen Eriksson  Lisa Åberg 
kommunchef    Kanslichef 
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Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-27 7(34)

Kommunfullmäktige

KF § 122 Dnr 2015/557.710

Anmälan om medborgarförslag angående trafiksäkerhet vid
dagis i Slätthög

l. Medborgarförslag, 27 oktober 2015

Redogörelse
Vid dagis i Slätthög är vägen utanför mycket och tung trafikerad,
hastigheten under skoltid är begränsad till 30 km/h och övrig tid 50
km/h, hastigheter som har överskritids. Den trafikerade vägen har
medfört att man är orolig för att olyckor ska ske när förskolan
anordnar utflykter tillsammans med barnen.

För att förekomma att olyckor kommer ske vid denna väg bör man
tillämpa fartdämpande åtgärder. Fartdämpande åtgärder har
genomförts lite runt om i Alvesta, bland annat utanför dagiset i
Lekaryd, där man där man satte upp ett par plintar med stolpar som en
åtgärd för att tvinga ner hastigheten.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KS §  Dnr KS 2017/059.040  

Besvarande av medborgarförslag angående ” Stoppa 
Gemlaracet”  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet, § 32, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 
3. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 28 februari 2011 
4. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 20 juni 2016 
5. Medborgarförslag, daterat den 8 juni 2016 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 8 juni 2016 föreslås att åtgärder 
genomförs för att höja säkerheten utmed Växjövägen i Alvesta. 
Sträckan som omnämns i medborgarförslaget benämns som ” 
fartsträckan från Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget 
mot Engaholm”.  

I medborgarförslaget föreslås att följande åtgärder genomförs: 
 Det ska genomföras en fartsänkning utmed Växjövägen bort till 

Bergbogatan.  Hastigheten ska sänkas från dagens 60 kilometer 
i timmen till 40 kilometer i timmen.  

 Det krävs en fartdämpare för att få fordonstrafikanter att sänka 
hastigheten.  

 Ett övergångställe placeras vid den södra nedgången till 
naturstigen på gatans västra sida.  
 

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 
Växjövägen är en matargata (en gata med funktion att mata andra 
gator med trafik) med en separerad gång- och cykelväg vid sidan om, 
är hastigheten på 60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En 
avsmalning samt en sidoförskjutning kommer att genomföras under 
2017 i höjd med Bergbogatan. Genom denna åtgärd får gatan den 
utformning som stämmer överens med Trafikverkets anvisningar och 
rekommendationer.  

Beredning 
KSAU § 32  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara 
medborgarförslaget enligt följande: förvaltningen för 

20 
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samhällsplanering kommer att genomföra en hastighetsdämpande 
åtgärd under 2017.   

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige   
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 KSAU § 32  Dnr KS 2017/059.040  

Besvarande av medborgarförslag angående ” Stoppa 
Gemlaracet”  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 
2. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 28 februari 2011 
3. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 20 juni 2016 
4. Medborgarförslag, daterat den 8 juni 2016 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 8 juni 2016 föreslås att åtgärder 
genomförs för att höja säkerheten utmed Växjövägen i Alvesta. 
Sträckan som omnämns i medborgarförslaget benämns som ” 
fartsträckan från Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget 
mot Engaholm”.  

I medborgarförslaget föreslås att följande åtgärder genomförs: 
 Det ska genomföras en fartsänkning utmed Växjövägen bort till 

Bergbogatan.  Hastigheten ska sänkas från dagens 60 kilometer 
i timmen till 40 kilometer i timmen.  

 Det krävs en fartdämpare för att få fordonstrafikanter att sänka 
hastigheten.  

 Ett övergångställe placeras vid den södra nedgången till 
naturstigen på gatans västra sida.  
 

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 
Växjövägen är en matargata (en gata med funktion att mata andra 
gator med trafik) med en separerad gång- och cykelväg vid sidan om, 
är hastigheten på 60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En 
avsmalning samt en sidoförskjutning kommer att genomföras under 
2017 i höjd med Bergbogatan. Genom denna åtgärd får gatan den 
utformning som stämmer överens med Trafikverkets anvisningar och 
rekommendationer.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt 
följande: Förvaltningen för samhällsplanering kommer att genomföra 
en hastighetsdämpande åtgärd under 2017.   
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Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
Kommunledningsförvaltningen   
Kansliavdelning 
Lisa Eriksson 
Kommunsekreterare 
Tel. 0472-155 01 
E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 
Tjänsteskrivelse  
 
 
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 28 mars 2017 
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Yttrande över medborgarförslag angående ” Stoppa 
Gemlaracet”  

Redogörelse  
I ett medborgarförslag daterat den 8 juni 2016 föreslås att åtgärder genomförs för 
att höja säkerheten utmed Växjövägen i Alvesta. Sträckan som omnämns i 
medborgarförslaget benämns som ” fartsträckan från Aringsbergsgatan i riktning 
mot Gemla till avtaget mot Engaholm”.  
 
I medborgarförslaget föreslås att följande åtgärder genomförs: 
 Det ska genomföras en fartsänkning utmed Växjövägen bort till Bergbogatan.  

Hastigheten ska sänkas från dagens 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i 
timmen.  

 Det krävs en fartdämpare för att få fordonstrafikanter att sänka hastigheten.  
 Ett övergångställe placeras vid den södra nedgången till naturstigen på gatans 

västra sida.  
 

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för följande: 
Eftersom Växjövägen är en matargata (en gata med funktion att mata andra gator 
med trafik) med en separerad gång- och cykelväg vid sidan om, är hastigheten på 
60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En avsmalning samt en 
sidoförskjutning kommer att genomföras under 2017 i höjd med Bergbogatan. 
Genom denna åtgärd får gatan den utformning som stämmer överens med 
Trafikverkets anvisningar och rekommendationer.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att besvara medborgarförslaget enligt följande: Förvaltningen för 
samhällsplanering kommer att genomföra en hastighetsdämpande åtgärd under 
2017.  
 
 
 
Kristiina Kosunen Eriksson  Lisa Åberg 
kommunchef    Kanslichef 

mailto:kommunen@alvesta.se






















ALVESTA KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

2ms -u2- z 

Ti111A1Vesta kommun, kommunstyrelsen, Alvesta 1/ 
CC U1fKar1ss0n, Alvesta kommun. 

cc polisen i Alvesta. 

Ârendenr. 
Dm. 

Frân de boende kring Växjövägen och Engagatan, Alvesta, enhgt tidigare inlämilat 
medborgarförslag. 
Alvesta 2016.07.07. 

Gemlclrucet 
Mängel är engagerade i försöken att fâ till stând en säkrare och dämpad trafiksituation pá 
Litfartsvägen frân Alvesta mot Gemla. Medborgarfórslaget kommer att, fórhoppningsvís nâ 
kommunens beslutsfattare eflïer sommarsemestrarna. Dock hat kommunens sakkunnigc och 
ansvarige pâ den tekniska fbrvaltningen och som kommunrepresentant, U1fKar1sson, redan 
hunnit ge Vissa synpunkter till Smélandsposten och Lokaltidningen. 

De sâ givna kommentarerna frän Alvesta kommun (vilka mâste anses vara kommunens 
âsikter) föranleder kommentarer: 

1. 

De generella anvisningarna frän Trafikverket för hastighetsbegränsningar pá landets vägar 
och gator är just Vad Orden säger anvisningar — inte absoluta regier. Meningen är, vilket stär i 

förarbetena, att anpassningar ska kunna ske ti111o1<a1a „förhällanden ti11vi11<a ocksâ mâste 
räknas de närboendes intressen och önskningar. För det finns stöd i kommunallagen. 

2. 

Vägtrafiksystemet, taget i sin helhet, bygger pâ hänsyn och ansvar mellan de olika 
trafikan tkategorierna och invänare 1 bebyggelser. 

Gemlzmzcet är helt enkelt mer än 30 firs b7'istc7ndelm'nsy71 ¡‘rán biltmfikanternrzs sida Vid 
nyttjanden av den nämnda L1tfarten mot Gemla. Det är det här som är det allvarligaste i 

derma frâga, nägot som verkar ha fôrbigâtt Ulf Karlsson. 

En sâdan bristande11.'a'nsy11 frân bfltrafikanterna (inklusive bussar och lastbilar) mäste fä 
konsekvenser. Kommunens f(')rhandsyttranden i media andas ointresse for denna viktiga 
aspekt. Trettio âr ár en anmärkningsxlärt lâng bid för uteblivna insatser mot ”raCet”. 
Förklaringen kanske är att tjänstemän i 1<01mmmf6rva1m1'ngen kommer och gâr — medan de 
boende bestär (i stort sett)! 

3. 

Kommunen firmer farthinder kostnadskrävande. 
Det framgâr ocksä av yttrandena att biltrafikantemas besvär vägei‘ tungt i kommunens 
värderingar -— trots föramas sedan länge dokumenterade, bristande ansvar.



4. 

Alvestas gatupolitik ligger i fiera avseenden öppen for alla. Exempel: 
a. Högalundsvägen x Lunnagârdsvägen: 

”Bulhinder” med 4 obs-skvltar. Ca 100 m därefter i x:et Lunnagârdsvägen — 

Spânmgslandavägen: ”Bulhinder” med 4 obs-skvltar — igen! 
b. Ca 30 m fortsatt in pâ Spâningslandav; Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
c. Ca 100 m fortsatt in pá Späningslandav; ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
d. Ca 100 m fortsatt in pá Spé11ings1andav.: ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
e. Ca 60 m fortsatt in pâ Spâningslandava ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
f. Ca 60 m in pä I-Iögalundsvägen: Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
g. Ca 100 m fortsatt in pá Högalundsvägen: ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
h. Ca 100 m fortsatt in pâ Högalundsvägen: ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 

Observera att detta är smâgator inne i villamnräde. Alvesta kommtm har tydligen ansett sig 
ha râd med ett tätt ”be.1*g—0cl1—dnZba7ze—n1*rr111g¢)n1ang som knappt stär Liseberg after”, pâ 
Späninglandaonxrädet. Bara de 22 skyltarna har kostat mycket pen gar. 
Lägg märke ti11 att ”stoppa—gem1aracet—fi5rs1aget” troligen kräver endast 4 nya skyltar. 

5. 

Det bör pâpekas att myndigheters anvisningar och direktív mgár i Vad Vi kallar det totala 
legala systemet. De är klassen under vanlig lag. Men för den skull ska inte medborgare eller 
grupper av medborgare fâ behandlas olika under dem. Ocksâ här gäller principen likhet 
inför lagen — rule of law! 

Det gâr att ana en kommunal obalans ihanteringen av dessa frägor i Alvesta kommun — 

särskilt med beaktande av utfarten Lekarydsvägen med 40 km / t fartgräns och av omrädet 
HôgahmdsVägen-Lmmagârdsvägen-Spâningslandavägen. 

6. 

Bland de yttranden som gjorts finns en uppgift om att separat cykelbana m0 tiverar ”friare 
bilframfart” ut mot Gemla. Till det mâste pâpekas att Leknrg/dszvÏigcvv (utfarten ¿’ut andra hället) 
ocksä ¿ir utrustad med likvärdig cukelbaiza ända fram li11 ky rkogärden. Det är ca 80% av hela 
den jQ—s1<y1tade utfarten. 

7. 

Dödens kurva 
Den länga kurvan vid Bergbogatan och nära Engaholmsinfarten är m rvjfi/ ¿iódsjïi/lz] (n/lzuzr/¡gn 
olyckor med dödlig utgfizzg ¡mr skeft). När en bil kommer ur kurvan mâste den ocksâ ha 
tfllräcklîg siktsträcka fôr att kunna bromsa fore ett där ev. uppdykande hinder. Det gör att 
âterstoden av raksträckan mellan Bergbogatan och fram till 40—sky1ten vid Vimpelgatan är 
en stump pâ ca 80 m som s. k. "óppen landsvägssträcka”. Det tycks vara denna lilla bit som 
är grunden fôr den m’ A/vvstn l<011mzm1 /‘ziftil/s drivmz ”Ia1e1dsviigsp0liti/cm pá Viixjbzniigezer ”!!! Detta



faktum motiverar Hera utropstecken. Det gfir ÄHtU att kommn zfrfin ntt de nl/vrzrligrz ol yckomn i 

’dädens Icu1'va'I<mz /Iiirlcadns fill A/vvsfn kommzms /mzdszfigspo/{f1'/< i ffirtZwl2_1/ggt omrfide.’ 

8. Vägbredd 
GO-viigen Gemlarace-vdgen (Váixióvágen) är 10% smalare ¿in 40-väqen Lekarudsvägen. 
Mätningar pá Lekarydsvägen visar Vid avfarten till Skogskyrkogârden en bredd pâ 6,75 m 
och Vid Tallvägen 7,1m! Alltsâ i genomsnitt 6,9 m. Växjôvägen är 6,3 m! 
Det gâr alltsâ inte att argumentera for att Växjövägen, utmed den aktuella str'e':c1<an,har 
” andsvägsstatus”, gívet hur det ser ut pâ Lekarydsvägen. 

Sammanfattning: 

Visst ska man ta hänsyn till bilisterna. Dom fär inte kränkas tycker kommunens represen tant. 
Men betänk dá att de hänsynslösa (dock inte alla) bilisterna, bussförarna och lastbílsfórarna 
pä Gemlaracet säkert är ganska tjockhudade. Def ¿ir de boenclu som ¡mr ÍCFÜH/(ÍS 1H'7.d(’I’ nvzfingn fir 
och med kommunens hittills Visade attityd riskerar att fortsatt bli kränkta och utsatta för 
onödiga trafikrisker! 

Dödens kurwz pâ Växjövägen mäste beaktas. Det är genant att behöva pâpeka fôr kommunens 
representant att trafiken gâr i tvâ riklningar. Ty de som kommer med hóg hastighet ut ur 
denna kurva i riktnjng mot Alvesta Centrum är direkt farliga for de där boende barnen 
(det bar faktiskt mánga barn där — ca ”ett halvt dagis!) 
m. f1. en bra bit in p?) den begränsade raksträckan Bergbogatan — Aringsbergsgatan. Ett 
farthinder Vid kurvan (Lex. Z-hinder) och 40 1<m/ t blir en avgörande säkerhetsförbättring for 
de beende. Jämför med den bredarg utfa1'tsV‘Eigen Lekarydsvéigen som inte 
nägon dödskurva, men Väl hat‘ ett effektivt farthinder i form av en rondell och gynnas med 
40 km/t. 

Kostnaden för den föreslagna säkerhetsförbättringen utmed Växjövägen är liten i jämförelse 
med Vad 1<0mInunenha1‘ansettsigha râd med b1. a. pâ ett par Villagator upp mot 
Spänenomrädet. Def luktar pol itisk fnv0r1'se1*1’ng, konununalrâden! 

Opinionen for väsentlig s" rhetshöjning utmed Växiôvägen (gemlaracet) är ~~ nmssiv! 

Ingo1f‘E:son 
Pör ach med de b ende runt Engngatnn 1' Alvesfn.
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KS § Dnr 2016/016.000 

Meddelanden 

Redogörelse  
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden:  

 Uppdrag – Framtagande av förslag till fordonspolicy (inklusive 
drivmedelspolicy)  

 Medborgarlöfte i Alvesta kommun 20172–2018 
 Revisionsrapport- Granskning av lönehantering inom Alvesta kommun  
 Revisionsrapport- Gransking av svenska för invandrare SFI inom 

Alvesta kommun 
 Förordnande av tillförordnad personalchef 
 Förslag till reviderat kommunalt regelverk för färdtjänst för 

kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och 
Växjö 

 Förslag till reviderat kommunalt reglemente för riksfärdtjänst för 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och 
Växjö 

 Förslag till utredningsuppdrag om organisation för LSS i Alvesta 
kommun 

 Utbetalning av ersättning enligt 5. Kap- 1 § lag om kommuners 
landstings åtgärder inför och vd extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar de redovisade meddelandena i protokollet.    

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS §       Dnr 2017/000.000 

Redovisning av delegationsbeslut   

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, daterad den 4 april 2017 
2. Delegationsbeslut, kommunchef, daterat den 16 mars 2017 
3. Delegationsbeslut, ekonomichef, daterat den 13 mars 2017 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut fattade under 
perioden 2017-02-21 – 2017-04-04:  

 Delegationsbeslut avseende finansiering av tjänst som samordnare samt arbetet med 
integrationsfrågor (kommunchefsbeslut) 

 Delegationsbeslut - Omsättning av befintligt lån på 20 miljoner kronor hos 
Kommuninvest (ekonomichefsbeslut)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut fattade under perioden 2017-02-21 – 2017-04-04.  
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JK-arbetslista Sida  l av  1

utskriftsdatum:  2017-04-04

Beslutslista  för  Kommunstyrelsen
Beslutsdatumme11an2017-02-21  och2017-04-04
Diarienr.  KS 2017/000014Paragraf  Beslutsdatum  2017-03-06
Beslutande  organ  Kommunstyrelsen  Exp.datum
Arendemening  Delegationsbeslut  2017  - Kommunchef
Diarienr.  KS 2017/000061Paragraf  Beslutsdatum  2017-03-13
Beslutande  organ  Kommunstyrelsen  Exp.datum
Arendemening  Delegationsbeslut  2017  - Ekonomichef

http://w3d3.a1vesta.local/Reports/Rpedeclist.asp?DIARYREF=7&amp;TYPE=[obje...  2017-04-04
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DELEGATIONSBESLUT

DATUM

2017-03-06

BESLUT  NR

4/2017

BESLUT  ANDE

Ekonomichef  Christina  Utterström

ÄRENDE

Omsättning  lån
Omsättning  av befintligt  lån på 20 miljoner  kronor  (lån  nr 84160),  vilket  ryms  inom  av

kommunfullmäktige  beslutade laneram om 250 miljoner kronor för 2017 (KF beslut 9113, pl 0
2016-09-27).

YTTRANDE

Lånepofööljen  innebär  förutom  aktuellt  lån,  följande  lån:

*  22 miljoner  kronor  rörlig  ränta,  förfallodag  2019-10-21

*  35 miljoner  kronor  rörlig  ränta,  förfallodag  2021-03-01

*  50 miljoner  kronor  fast  ränta,  förfallodag  2026-06-01

BESLUT

Omsättning  av befintligt  lån på 20 miljoner  kronor  för  perioden  2017-03-13  till 2017-09-13  hos
Kommuninvest  med  rörlig  ränta  +0,45  % knuten  till 3 manaders  Stibor.
Lånet  är  amorteringsfritt.

a utterström



KOMMUNINVEST

o

Laneavtal

Låntagaren  ocli  Korurmminvest  i Sverige  AB  (publ)  ("Långivaren")  liar  denna  dag ingått  detta  låneavtal  ("Låneavtalet")  i
enlighet  med  nedan  angivna  villkor  samt  de bestaimnelser  som  framgår  av Al]männa  Villkor  AV03  (tillsammans  defimerade
som  "Lånedokumentationen").

Låntagare:  ALVESTAKO
Organisationsnr:  212000-0639
Adress:  342 80 ALVESTA

Lånenummer:
Lånebelopp:

Utbetalningsdag:
Aterbetalnmgsdag:

Ränta:

Räntebindning:

Räntebetalning:

86357
SEK  20 000 000

2017-03-13
2017-09-13

Rörlig  ränta  3 månaders  STIBOR  + 0,45%

2017-03-09  och  därefter  två  bankdagar  före  räntebetalning.

2017-06-13  och  därefter  kvartalsvis  i efterskott.

ÅLVESTAK

T'e'f(n«tiim» KföIffiffI  R4i5i5@B

r;w,<io.icnd44-

Namnföitydligande

Kommuriinvest  i Sverige  AB  (publ).  Org.  nr:  S56281-4409.  Styrelsens  säte: ÖreL+ro
Postadress:  Box  124,  701  42 0rebro  * Besoksadress:  Fenixlmset,  Drottmnggatan  2



Kommcinfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

för  infoimation  till  kommunfiillmäktige  på
decembersammanträdet  2016.  Näinndernas  internbudgetar  slca
ske  med  utgångspunkt  från  kon'ununfulh'näktiges  budget  och
de nannare  anvismngar  som  utfördas  om budgetarbetet  fråii
kommunstyrelsen  (kornrnunledningskontoret).  Nämndernas
uppdrag  avser  både  interribudget  f-ör diift  ocli  investeringar.

9. Detärnämndernasutryinmeidriftbudgetensomstyr
nämndernas  iiivesteringsnivå.  Respektive  näxmid/styrelse  har
att besluta  om  vilka  investeringar  som  slca genomföras  för
varje  enskilt  inyesteiingsprojekt  upp  till  5 miljoner  kronor.
Kommunstyrelsen  besIutar  on'i enskilda  iiivesteruigsprojekt
mcd  nettoutgift  från  5 miljoner  l<ronor  upp  till  10  miljoner
kronor.  Investeringar  därutöver  t'astställs  aV fullrnäktige.

ffli+-'H,qyz@14@p,pemynaigasattunaerzoiyo'msattaian
pativt-ta  upp nyq lån.till ett totalt berop'p på höit-2-S(T-'
I;!"ki*q+r  LUuUl, l,'

1 l. Uppdra  till  kornrnunstyrelsen  (komrrninledningskontoret)  att
hm'»tera centrala  anslag  under  gemensam  finmisering  för  dels
täclaiing  av löneölaungar  enligt  avtal  (inklusive  del  1 Värends
Räddmngstänstförbund  ocli  motsvarande  för  förbcuidets
pensionskostnadcr)  och  höjda  arvoden  till  förtroendevalda  och
dels  f6r  täclcning  av övriga  strategiska  åtgarder  enligt  Budget
2 017,

12.  Uppdra  till  komrmmstyrelsen  (koimnunledningskontoret)  att
genomföra  budgettelcniska  justeringar  med  anlcdning  av bcslut
som  ror  förslag  1 regeringens  ekonoiniska  propositioner  eller
verksamhetsförändnngar.

13.  Anta  borgensram  för  de kommunägda  bolagen  2017  (ersätter
tidigare  beslut).  Ramama  u'u'iebär  att kommunen  sasom  för
egen  skuM  ingår  borgen  cnli,m  listan  nedan  med
låneförpliktelser  upp  till  ett totalt  högsta  lånebelopp,  jämte
därpå  löpande  ränta  och  kostnader.  Det  totala  högsta
lånebeloppct  slca berälaias  på skuldeb're'vens  respektive
urspmngliga  lånebelopp.

AllboI-tus  Fastighets  AB
-"-  via konccrnkonto

Bcslutsexpedieiing

hfiljoner  kronor
1 150,0

50,0

Utdi'agsbestyrkiinde

'!g,.
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