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Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun har PwC granskat kommunens
fysiska planering i förhållande till Kommunfullmäktiges vision och mål. Granskningens revisions
fråga har varit: Är Kommunstyrelsens och Nämndenför samhällsplanerings process avseende
denfysiska planeringen ändamålsenlig och effektiv?Efter genomförd revision och genomgång av
granskningens samtliga kontrollfrågor gör vi bedömningen att Kommunstyrelsen och Nämnden för
samhällsplanerings process avseende den fysiska planeringen delvis är ändamålsenlig och effektiv.
Denna revisionella bedömning grundas på att vi bedömer att det finns utrymme för förbättring när
det gäller målstyrningen, prognosarbetet och den interna kontrollen.

I avsnitt 4 - Bedömningar och rekommendationer - finns det en mer detaljerad redogörelse för
granskningens resultat.

Rekommendationer

1. Vision och mål
Följande rekommendation görs utifrån gjorda iakttagelser i avsnitt 3.1. Kommunfullmäktige
beslutade i juni 2015 om en vision och målområden och under våren 2016 planeras målområ
dena brytas ner till olika resultatmål (nyckeltal). Kommunstyrelsen och Nämnden för samhälls
planering bör i samband med detta arbete säkerställa att det upprättas uppföljningsbara mål
(SMARTA-mål) för den fysiska planeringen. Till målen bör handlingsplaner tas fram som sätter
ramarna för arbetet. Planerna bör beskriva hur målen ska uppnås och eventuellt innehålla en
ekonomisk kalkyl, tidplan samt ansvarig funktion. Detta anser vi hade gett bättre förutsättningar
för att göra mer genomgripande utvärderingar och analyser av måluppfyllelsen/resultaten. Li
kaså skulle uppföljningarna på ett tillförlitligare sätt säkerställa att den fysiska planeringen är
ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kommunens vision och målområden.

2 • Prognosarbete
Följande rekommendation görs utifrån gjorda iakttagelser i avsnitt 3.2.1. Alvesta kommuns be
folkningsprognos tas årligen fram under februari/mars av ett konsultföretag. I kommunens bud
get för år 2015 respektive 2016 hänvisas det till befolkningsprognosen och det framgår bland
annat att den används som underlag för resursfördelningen inom förskola, grundskola och gym
nasieskola. Vi anser att prognos- och planeringsarbetet kan vidareutvecklas genom att befolk
ningsprognosen kompletteras med en mer detaljerad verksamhetsinriktad redogörelse för vilka
förändringar och investeringar som behöver göras för att möta upp förändringarna i befolk
ningsutvecklingen och vilka risker utvecklingen kan medföra. Detta skulle främja en helhetssyn
och samsyn av frågan och ge bättre förutsättningar för en ändamålsenlig planering och uppfölj
ning utifrån befolkningsprognosen. Vi rekommenderar också Kommunstyrelsen att årligen ut
värdera befolkningsprognosen i samband med att en ny prognos tas fram.

Vi rekommenderar Nämnden för samhällsplanering att analysera synpunkten gällande att kom
munens framförhållning avseende för vilka områden som det behöver tas fram detaljplaner kan
förbättras.

3• Intern kontroll avseende rutiner och riktlinjer
Följande rekommendation görs utifrån gjorda iakttagelser i avsnitt 3.2.2. Nämnden för sam
hällsplanering har tagit fram en intern kontrollplan för år 2015. Planen innehåller ett flertal fi
nansiella kontrollmoment. Vi anser att den interna kontrollen kan vidareutvecklas genom att
komplettera den med mer verksamhetsinriktade kontrollmoment. Exempelvis skulle den interna
kontrollplanen kunna inkludera ett kontrollmoment där planarkitekterna kontrollerar varandras
arbete i detaljplaneprocessens olika skeenden. En sådan rutin kan vara en del i arbetet med att
identifiera flaskhalsar och säkerställa kvaliteten i detaljplaneprocessen.
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1. Inledning

Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

1.1. Bakgrund och syfte
Kommunfullmäktige i Alvesta kommun antog i juni 2015 (KF 2015-06-16 § 93) en vision för Al
vesta kommun. Visionen kallas Vision 2027 och är indelad i fyra övergripande områden: Hållbar
tillväxt, Människors vardag, Bam och ungas behov och Trygg välfärd. Av Kommunfullmäktiges
beslut framgår det att mål planerades att antas i november/december 2015.

De förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun har utifrån sin riskanalys beslutat att genomföra
en granskning avseende kommunens fysiska planering i förhållande till Kommunfullmäktiges vis
ion och mål.

1.2. Revisionsfråga, revisionskriterier och kontrollfrågor

Revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är Kommunstyrelsens och Nämnden för sam
hällsplanerings process avseende denfysiska planeringen ändamålsenlig och effektiv?

Revisionskriterier
Revisionskriterier avser de bedömningsgrunder som bildar revisionens analyser, slutsatser och
bedömningar. Den här granskningen utgår från följande revisionskriterier:

Lagstiftning Kommunala riktlinjer

>- Kommunallagen (1991:900)
>- Plan- och bygglagen (2010:900)

>- Vision 2027 (KF 2015-06-16 § 93)
>- Mål och budget 2015 med plan 2016 - 2017

(KF 2014-12-16)
>- Översiktsplan (2008-10-28)

Se vidare i avsnitt 2 och 3 för en mer detaljerad redogörelse för revisionskriterierna.

Kontrollfrågor
Ändamålsenligheten bedöms utifrån följande kontrollfrågor:

• På vilket sätt styrs och leds arbetet med fysisk planering?
• Vilka nedbrutna mål och handlingsplaner för arbetet med fysisk planering finns fastlagda?
• Hur följs dessa upp, och vilken rapportering erhåller Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

och Nämnden för samhällsplanering av dessa?
• Vilken samverkan finns mellan Kommunstyrelsen och Nämnden för samhällsplanering?
• Vilken analys finns av ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser av översiktsplan och

fysisk planering vag gäller åtgärder i förhållande till Kommunfullmäktiges beslutade vision?
• Hur engageras och informeras allmänheten om utvecklingen av fysisk planering i förhållande

till Kommunfullmäktiges beslutade vision?

1.3. Avgränsning, metod och läsanvisning

Avgränsning
Granskningen avser verksamhetsåret 2015 och har inriktats mot att utifrån kommunens vision och
tillhörande målområden dels översiktligt bedöma arbetsprocessen avseende den fysiska planering
en och dels vidimera att grundläggande styrdokument finns. Granskningsobjekt är Kommunstyrel-
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Med "fysisk planering" avses det prognos- och planeringsarbete som syftar till att avgöra hur
kommunens mark och vatten ska användas. Arbetet med fysisk planering innebär bland annat
att befolkningsprognoser och olika typer av planer, såsom översiktsplaner och detaljplaner, tas
fram. Begreppet "prognos- och planeringsarbete" avgränsas i den här rapporten till följande ar
betsprocesser och dokument: befolkningsprognos, översiktsplan, arbete med detaljplaner och
bostadsförsörjningsprogram.

Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

sen (som ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen) och Nämnden för samhällsplanering
(som ansvarar för övrig fysisk planering) (se mer Avsnitt 2.3).

Begreppsförklaring

Underlaget som rapporten bygger på utgörs både av skriftliga (styrdokument) och muntliga (inter
vjuer) källor. Nedan redogörs för de personer som intervjuats och de dokument som granskats.

Konununstyrelsen/Kommunledningskontor Nämnden för samhällsplanering/Förvaltningen för
samhällsplanering

Intenjuer:
>- Kommunstyrelsens ordförande
);:, Kommunchef
);:, Utvecklingschef

Intervjuer:
>- Tillförordnad förvaltningschef
);:, 'Ivâ planarkitekter

Därutöver har förvaltningschefen inom Omsorgsförvaltningen intervjuats.

Dokument:
Reglementefor kommunstyrelsen, antagen av Kommunfullmäktige§ 120/2014
Reglementefor nämndenfor samhällsplanering, antagen av Kommunfullmäktige§ 120/2014
Vision 2027 (KF2015-06-16 § 93)
Mål och budget 2015 medplan 2016 -2017, antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16
Mål och budget 2016 med plan 2017- 2018, antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-16
De/årsrapport per 31 augusti 2015
Översiktsplan (2008-10-28)
Aktualitetsfôrklarinç - Översiktsplan for Alvesta kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-19
Befolkningsprognos 2014-2024
Förslag till bostadsforsörjningsplan for Alvesta kommun (arbetsmaterial)
Verksamhetsplan 2015 och2016 for Förvaltningen for samhällsplanering
Bostadsmarknadsanalys - Kronobergs län 2015, Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade.

Läshänvisning
Efter detta inledande avsnitt är rapporten disponerad utifrån avsnitten Utgångspunkter,Iaktta
gelser och Bedömningar och rekommendationer.I det avslutande avsnittet - Bedömningar och
rekommendationer - besvaras granskningens revisionsfråga och respektive kontrollmål bedöms.
Till sist lämnas ett antal rekommendationer för Alvesta kommuns fortsatta visions- och målarbete
samt fysiska planering.



2. Utgångspunkter

Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

2.1. God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och i KL 8 kap. 5 § står det att fullmäktige
ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verk
samheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

2.2. Allmänt om kommunens fysiska planering
En viktig förutsättning för det kommunala självstyret är det lagstadgade kommunala planmonopo
let, som innebär att kommunen bestämmer hur mark ska användas och bebyggas.

Av plan- och bygglagen (PEL) 3 kap.§ 1 framgår det att varje kommun ska ha en aktuell översikts
plan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är en kommuntäckande plan som anger in
riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ska ge vägledning för beslut
om användningen av mark- och vattenområden och hur den bebyggda miljön ska användas, ut
vecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för en
rationell och samordnad detaljplanering och annan legal reglering av vatten, mark och bebyggelse.
För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Kommunfullmäk
tige ska enligt PEL 27 § aktualisera översiktsplanen varje mandatperiod.

En detaljplan avser utformningen av bebyggelse m.m. inom ett mindre område från en enstaka
fastighet till en mindre stadsdel. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var
det får byggas, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders
utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den grad av bebyggelse som tillåts på en
plats. Byggnadsvolymen avgränsas av exempelvis byggnadsarea, hushöjd eller våningsantal samt
tillåten användning av byggnaden (exempelvis bostadsändamål, handel, industri eller kontor).

Detaljplanen styr bland annat bygglov. Bygglov med mindre avvikelser från detaljplanen är dock
möjliga genom politiska beslut efter att berörda grannar fått tillfälle att lämna synpunkter. Att ett
område är detaljplanerat har ibland betydelse för vilka regler som gäller enligt andra lagar än PEL,
till exempel Miljöbalken och Ordningslagen.

2.3. Ansvaret för den fysiska planeringen i Alvesta kommun
I Alvesta kommun är det Kommunstyrelsen som ansvarar för den översiktliga planeringen av mark
och vatten, mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätt
hålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas'.

Nämnden för samhällsplanering ska inom sitt område svara för fysisk planering enligt plan- och
bygglagen såsom detaljplaner, områdesbestämmelser, förhandsbesked o. dyl. förutom vad som
stadgas om översiktsplan 2. Förvaltningen för samhällsplanering nämndens operativa och verkstäl
lande organ.

I Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av Kommunfullmäktige§ 120/2014.

2 Reglementeför nämndenfór samhällsplanering, antagen av Kommunfullmäktige§ 120/2014.

Januari 2016
Alvesta kommun
PwC

5 av 15



Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om en vision och fyra målområden. Enligt intervjuad
kommunchef är det planerat att målområdena under våren 2016 ska brytas ner till olika resul
tatmål (nyckeltal). Eftersom det för närvarande inte finns några resultatmål till målområdena
kommer Alvesta kommun år 2016 använda samma styrprincipere som för år 2015. De styrprinciper
och resultatmål som gäller finns dokumenterade i Alvesta kommuns budget för 2015 respektive
2016. Nedan redovisas Vision 2027 och tillhörande målområden samt de strategiska inriktningar
och resultatmått som har en koppling till Alvesta kommuns fysiska planering.

3. Iakttagelser

Målarbete

3.1.1. Vision och mål

Vision 2027
"Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt"

- Integrerar lokalt boende med globala möjligheter

Strategiskainriktningaroch resultatmål 2015

1. Attraktivt boende/ökad inflyttning
Kommunen ska erbjuda många attraktiva och valbara
bostäder. Resultatmål/nyckeltal. Ökad miljömedvetenhet
vid byggande, goda livsmiljöer.

2 • God infrastruktur
Dubbelspår till Växjö. Minskad tung trafik i Alvesta cent
mm. Fler cykelvägar. Resultatmål/nyckeltal. God tillgång
på kommunikationer. Bibehålla värdet i jmf med 2013 års
medborgarundersökning i delfrågan, Nöjd Region Index.
Medborgarundersökning.

3• Starkt näringsliv
Utbildning efter näringslivets behov, Attraktiva centrum
och handelsplatser, Kombinerat resecentmm med restau
ranger, barer, utställningar, konst/hantverk. Resul
tatmål/nyckeltal. Resultat i medel i jmf med riket, Vad ger
företagarna för sammanfattande omdöme om företags
klimatet i kommunen? Ranking KKiK, mätmetod Insikten
(SKL).

Målområdenkoppladetill Vision 2027

1. 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 kommunen. Alvesta kommun tar tillvara
på invånarnas bakgrund och kompetens och ett jämställt
synsätt genomsyrar all verksamhet.

2 • Människorsvardag
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
världen. De goda kommunikationerna är en förutsättning
för en fungerande 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 mel
lan människor.

3• Barnsoch ungas behov
IAlvesta kommun får alla en bra barndom och en trygg
och utvecklande skolgång. Genom tidiga och samordnade
insatser från olika samhällsaktörer, arbeta förebyggande
med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Och
därmed får fler barn och unga bättre uppväxtvillkor.

4 • Tryggvälfärd
I Alvesta kommun skapas förutsättningar för god livskva
litet för alla invånare. Det skapar också kvalitet för sam
hället som helhet - då stärks hela Alvesta kommun.
Alvesta ska vara en kommun där människor vi.Il växa upp,
arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att
människors upplevda trygghet ökar.

Utöver ovannämnda mål står det i Alvesta kommuns budget för år 2016 att Den politiska ledning
en har som målsättning att vara 20 ooo invånare år 2017.

3 Styrprinciperna (de strategiska inriktningarna och resultatmål/nyckeltal) för 2015 och 2016 är kopplade till Alvesta kom
muns förra vision - Vision 2010.
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Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

Under intervjuerna med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ställdes frågan om hur
de upplever kommunens målstyrning. De intervjuade anser att målstyrningen kan vidareutvecklas
och uppger att en ambition med de resultatmål som ska tas fram under våren 2016 är att de ska
vara mer uppföljningsbara (SMARTA-mål4) än nuvarande mål. Likaså uppger intervjuade att må
len i högre grad måste kopplas samman med den fysiska planeringen.

Vi noterar att det för år 2015 inte har avsatts några särskilda resurser eller gjorts någon ekonomisk
analys beträffande de resultatmål (aktiviteter/åtgärder) som avser den fysiska.

3.1.2. Uppföljning av mål
Målen i budgeten (som redovisades i avsnitt 3.1.1) stäms av löpande under året och rapporteras till
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Nämnden för samhällsplanering i samband med del
årsbokslut och årsbokslut. Av Alvesta kommuns delårsrapport för år 2015 gjordes följande prognos
avseende måluppfyllelsen:

i1MfättMSMii•n•jf:-~R_e_s_ul_t_a_t ~
1. Attraktivt boende/ ökad inflyttning Prognos: Målet kommer uppfyllas

• Arbetet pågår med att ta fram förslag till nytt bostads
försörjningsprograme. Programmet anger vilka över
gripande principer som ska vara styrande för kommu
nens arbete med att se till att nuvarande och framtida
invånare ges möjlighet till ett bra boende. Samråd ge
nomförs under hösten (se mer Avsnitt 3.2.3).

Marknadsföring av det nya bostadsområdet i Alvesta,
Spåningslanda, har genomförts via webb, Facebook,
annonser, visning med mera. I mitten av september
var 11 av 20 tomter i etapp 1 sålda. Etapp 2 med 25 yt
terligare tomter förbereds.

2 • G<Jd infrastruktur Prognos: Målet kommer uppfyllas
Arbete pågår med att ta fram förslag till fördjupad
översiktsplan för Alvesta tätort. Planen ska peka ut
riktningen för Alvestas utveckling med markanvänd
ning till nya bostäder, översyn av trafiksituationen och
järnvägens utveckling med mera.

Kommunen är aktiv i nätverket Höghastighetsbanan,
den nya höghastighetsbanan med tåg Stockholm -
Malmö. Nätverket verkar för alternativet östlig drag
ning via Växjö.

Tillsammans med Växjö kommun har framtagande
påbörjats av förslag till gemensam översiktsplan,
främst området vid väg 25 (se mer Avsnitt 3.2.2).

3• Starkt näringsliv Prognos: Målet kommer uppfyllas
• Utökat samarbete med Växjö kommun i olika frågor

(bland annat gällande besöksnäring och industrimark)

Av delårsrapporten framgår det att samtliga strategiska inriktningar bedöms komma att uppfyllas
år 2015. Kommunstyrelsens ordförande uppger att styrelsen är nöjd med den frekvens och den
information som de får avseende kommunens måluppfyllelse.
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4 SMART står för att målen ska vara: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.

5 Vid granskningstillfället hade programmet varit ute på intern politisk remiss, men var inte politiskt beslutad.



Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

3.2. Prognos- och planeringsarbete
Förvaltningen för samhällsplanerings tillförordnade förvaltningschefuppger att kommunens pro
gnos- och planeringsarbete är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för att uppfylla Vision
2027 och målsättningen att Alvesta ska nå 20 ooo kommuninvånare år 2017.

Det har tagits fram styrdokument och riktlinjer för Alvesta kommuns prognos- och planeringsar
bete. Utifrån dessa och intervjuerna kan förhållandet mellan den demografiska utvecklingen och
kommunens prognos- och planeringsarbete översiktligt illustreras på följande sätt:

Figur 1. Övergripande modell över förhållandet mellan den demografiskautvecklingenoch Alvesta kom
munsprognos- och planeringsarbete.

,.e::~o
I
(IJo
=o
lo.
~

Efterfrågar ...f.. Genererar

Kommunal service
Skola
Äldreomsorg
Teknisk förörjn.

• Genererar •
,...,.kostnade~

EJE]
.Påverkar.

...... Dödlighet/'llllf' Fertilitet

Påverkar

+ Bostadsb./
In-och
utflyttning

Genererar •
intäkter ,.......

+ I Omvärlden I
Påverkar

•EJ
Skatter

Bidrag

A,1gifter

Påverkar.

I de två nästkommande avsnitten redogörs för Alvesta kommuns prognos- och planeringsarbete
mer i detalj.

Figur 1 ovan visar hur den demografiska utvecklingen (befolkningens mängd och åldersstruktur)
genererar intäkter (skatter, bidrag och avgifter) och ställer krav på den kommunala servicen
(skola, äldreomsorg och teknisk försörjning) och som i sin tur medför kostnader (drift- och investe
ringskostnader) för kommunen. Differensen mellan intäkter och kostnader leder till ett kommuna
lekonomiskt utfall.

För att en kommun ska kunna hantera den demografiska utvecklingen gäller det att bedriva ett
systematiskt prognos- ochplaneringsarbete och planera, prioritera och effektivisera den kommu
nala servicen (skola, äldreomsorg etcetera) utifrån kommuninvånarnas behov. Ett väl fungerande
prognos- och planeringsarbete ställer också krav på en god dialog och samarbete mellan kommu
nens nämnder och förvaltningar. Det ska lyftas fram att intervjuad politiker och tjänstemän uppger
att samarbetet och samverkan inom kommunen avseende prognos- och planeringsarbetet fungerar
på ett ändamålsenligt sätt. Enligt uppgift träffas Kommunstyrelsens och Nämnden för samhälls
planerings presidium samt ledande tjänstemän månadsvis och diskuterar frågor avseende den
fysiska planeringen.

Januari 2016
Alvesta kommun
PwC

8 av 15



Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

3.2.1. Befolkningsprognos
Alvesta kommuns befolkningsprognos tas årligen fram under februari/mars av ett konsultföretag.
Statistiken bygger dels på antaganden om in- och utflyttning och dels beräknas antal födda och
döda utifrån riksgenomsnittet. Beräkningarna bygger på statistik från de tre föregående åren.
Den övergripande befolkningsprognosen finns nedbruten till åldersklasser samt per stadsdel och
skolområde för att kunna ge mer detaljerat underlag i de olika verksamheterna. Osäkerheten i pro
gnosen ökar dock desto mer den bryts ner.

Alvesta kommun har mellan år 2005 och 2014 haft en positiv befolkningsutveckling och vuxit från
18684 till 19 503 invånare, vilket ger en faktisk förändring på 819 invånare och en procentuell
förändring på 4 procent. Den här befolkningsutvecklingen kan jämföras med genomsnittet i riket 7
procent, Kronobergs län 6 procent och kommungruppen6 3 procent.

Diagram 1. Indexerad redovisning avbefollmingsutvecklingen i Alvestakommun och genomsnittet i riket,
Kronobergslän och kommungruppen.
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96
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Källa: KOLADA.

Av den befolkningsprognos som tagits fram framgår det att Alvesta kommun förväntas fortsätta att
växa.

År 2014: 19 503 kommuninvånare
År 2020: 20 502 kommuninvånare
År 2025: 21339 kommuninvånare
Faktisk/procentuell förändring (mellan 2014 och 2025): 1 836/9,4 procent

Under perioden 2015-2025 beräknas befolkningen i Alvesta kommun öka från 19 503 vid årsskiftet
2014/2015 till 21 340 vid slutet av 2025. Befolkningsökningen blir härigenom 1 835 eller imedeltal
150personer per år.

6 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ett system där kommunerna placeras i kommungrupper delvis beroende på
fördelningen i skatteutjämningssystemet. Kommungruppsindelningen förenklar jämförelser mellan kommunerna. Alvesta
kommun är placerad i kommungruppen "Pendlingskornmuner" (se Bilaga 1 för information om vilka kommuner som ingår i
denna kommungrupp).
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Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

Alvesta kommuns befolkningssammansättning (procentuell fördelning) prognostiseras följande
utveckling:

Diagram 2. Prognosavseendehur Alvesta kommunsbefolkningssammansätb1ing(procentuell fördelning)
antas utvecklas åren 2014, 2020 och 2025.
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Källa: Befotkninqsproqnos fôr områden iAlvesta kommun 2015-2025, 2015-03-31.

Utifrån diagrammet ovan kan det konstateras att den demografiska utvecklingen mellan år 2014
och 2025 beräknas te sig som så att åldersgruppen 0-5 och 19-64 kommer att procentuellt minska,
medan andelen i åldersgrupperna 6-15, 16-18 och 80+ kommer att öka. Åldersgruppen 65-79
kommer att ligga kvar på samma nivå. Detta innebär att en minskad andel förvärvsarbetande i
åldersgruppen 19-64 ska finansiera det ökade demografiska tryck (kostnadsutvecklingen) som
uppstår i de verksamheter som åldersgrupperna 6-15, 16-18 och 80+ nyttjar, såsom exempelvis
skola och äldreomsorg.

Förhållandet mellan de personer som blir försörjda genom barnomsorg, skola och äldreomsorg och
de som försörjer (förvärvsarbetare) brukar kallas för den demografiska försörjningskvoten. Den
demografiska försörjningskvoten beräknas genom summan av antalet personer i åldrarna 0-19 och
65+ dividerat med antalet personer i åldrarna 20-647. Ju högre tal detta mått visar, desto tyngre är
försörjningen för dem som befinner sig i åldersgruppen 20-64. Utifrån Alvestas befolkningspro
gnos går det räkna fram att under perioden 2014-2024 kommer försörjningskvoten att öka från
0,767 (år 2014) till 0,889 (år 2024). Det här betyder att varje person i åldern 19-64 (de mest för
värvsaktiva åldrarna) försörjer sig själv och ytterligare 0,767/0,889 (år 2014 respektive år 2024)
personer i åldersgrupperna 0-18 och 65+. Under samma period förväntas försörjningskvoten i riket
öka från o, 733 till o, 806 (Källa: SCB).

I kommunens budget för år 2015 respektive 2016 hänvisas det till befolkningsprognosen och det
framgår bland annat att den använts som underlag för resursfördelningen inom förskola, grund
skola och gymnasieskola. Beträffande befolkningsprognosen upplever kommunstyrelsen ordfö
rande, kommunchef, tf. forvaltningschef för Förvaltningen för samhällsplanering samt forvalt
ningschefen för Omsorgsforvaltningen att den utgör ett viktigt planeringsunderlag. Vi noterar att
det inte görs någon specifik utvärdering eller uppföljning av utfallet av befolkningsprognosen.

7 Eftersom Alvesta kommuns befollcningsprognos har en annan indelning av åldersgrupperna har den demografiska för
sörjningskvoten beräknatsgenom summan av antalet personeriåldrarna 0-18 och 65+dividerat med antalet personer i
åldrarna 19-64.
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3.2.2. Planeringsarbete

Granskrùng av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

3.2.2.1. Översiktsplan
Alvesta kommuns översiktsplan är antagen av Kommunfullmäktige 2008-10-28 och i planen beto
nas det att kommunens dåvarande vision och målsättningar (Vision 2010) är ett "viktigt måldo
kumentför kommunens översiktsplanering".

I enlighet med PEL prövade Kommunfullmäktige planens aktualitet 2013-11-19. Inför aktualitets
förklaringen lämnade Länsstyrelsen en redogörelse för översiktsplanen (2013-04-25). Länsstyrel
sen ansåg att "översiktsplanen är genomarbetad och strukturerad, men att.flera textstycken be
höver uppdateras". I Alvesta kommuns aktualitetsförklaring står det också att det finns behov av
att arbeta in vattendirektivet (och tillhörande handlingsprogram) i översiktsplanen.

Utöver kommunens översiktsplan finns det en fördjupad översiktsplan för området Moheda. För
närvarande pågår det ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för tätorten Alvesta och
under 2016 är det tänkt att Förvaltningen för samhällsplanering ska ta fram en fördjupad över
siktsplan för Vislanda. Alvesta kommun har tre tematiska tillägg till översiktsplanen, LIS (lands
bygdsutveckling i strandnära läge), vindkraft och vattenplan.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef uppger att det pågår en diskussion mellan Al
vesta och Växjö kommun om att ta fram en gemensam översiktsplan. Tanken är att en gemensam
översiktsplan ska bidra till att göra kommunerna starkare och bättre rustade att möta framtiden än
var för sig. Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-25 att ge kommunchefen i uppdrag att i samver
kan med Växjö kommun upprätta förslag till en översiktsplan vars omfattning har sin utgångs
punkt i väg 25 mellan Växjö och Alvesta.

Källa: Förvaltningen för samhällsplanering

2015 20 3 3
2014 21 6 2
2013 12 4 O

3.2.2.2. Detaljplaner
Det finns dokumenterade riktlinjer för planarbetet vari roll- och ansvarsfördelning för planarbetets
olika skeenden klargörs. Tabellen nedan visar antalet pågående, antagna och avslutade planupp
drag mellan år 2013 och 2015:

Tabell 1. Balansen mellan pågående, antagna och
beslutadedetaljplaner.
År Pågående Anta a Avslutade8 •

Av tabellen framgår det att antalet pågående planärenden ökat under perioden 2013-2015, från 12
till 20. Det kan nämnas att intervjuad tillförordnad forvaltningschef och planarkitekter uppger att
planberedskapen (för bostäder, verksamheter och industrier) överlag är god. Dock uppges planbe
redskapen för flerbostadshus kunna förbättras.

Vid intervjuerna med tillförordnad forvaltningschef och planarkitekterna ställdes frågan hur de ser
på handläggningstiderna för detaljplanerna. I stort sett anses handläggningstiderna vara tillfreds
ställande och att de brukar vara från ett halvår till två år år. Det understryks dock att det ibland
förekommer situationer som gör att handläggningstiden blir lång. En faktor som lyfts fram är att
detaljplaneprocessen är avhängig av flera andra aktörers handlande, såsom Mark och exploatering,
FSP teknik, privat byggherre och Länsstyrelsen. Exempelvis uppger en av de intervjuade att avdel
ningen FSP teknik är underbemannat och att det ibland kan påverka detaljplaneprocessen. Kom
munen ska också ge myndigheter, organisationer, sammanslutningar, sakägare och andra berörda
tillfälle till samråd, vilket kan resultera till ytterligare utredningar. Syftet med samrådet är att få
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och

8 Beslut om att avbryta planarbetet och låta gällande plan fortsatta att gälla.
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Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

påverkan. Det ska alltså lyftas fram att faktorer som de som nämnts ovan innebär att planarkitek
terna i sig kan bedriva en effektiv planprocess men att andra aktörers agerande kan förlänga den.

Beträffande detaljplaneprocessen lyfter en av de intervjuade fram att kommunens framförhållning
avseende för vilka områden som det behöver tas fram detaljplaner för kan förbättras.

Vi noterar att Nämnden för samhällsplanerings interna kontrollplan för år 2015 inte omfattar nå
gon specifik kontroll avseende följsamhet av lagstiftning/riktlinjer avseende detaljplaneprocessen.
Den interna kontrollplanen innehåller bland annat - följande kontrollmål/-moment:

Kontrollmål I Kontrollmoment ·

1. Styrprincip Diskussion kring behov och budgetram i ledningsgruppen

2. Styrprincip Avstämning av verksamhetsmålen och indikatorer

Den interna kontrollplanen följdes upp och rapporterades senast till nämnden 2015-12-08. För
kontrollmål ett står det under rubriken "Kommentar och slutsats" att "uppföljning sker löpande"
och kontrollmål två står det att "Målen finns i verksamhetsplanen".

3. 2. 2 .3. Bostadsförsörjningsprogram
Länsstyrelsen i Kronobergs län genomför årligen en bostadsmarknadsanalys i länet. Analysen år
2015 visade bland annat att de kommuner i länet som har riktlinjer för bostadsförsörjningen (eller
motsvarande bostadsförsörjningsprogram) är Växjö och Ljungby kommun. Dessa är daterade år
2012 respektive 2011. Alvesta respektive Uppvidinge kommun uppgav att de hanterat frågan om
bostadsförsörjning i sin översiktsplan. Tingsryds kommun angav att de har för avsikt att ta fram
nya riktlinjer under 2015 och Älmhults kommun uppgav att de ska ta fram riktlinjer i samband
med framtagandet av ny översiktsplan under 2015. Lessebo och Markaryd saknade riktlinjer och
redovisade inte när de avser att ta fram några.

Enligt intervjuad tf. forvaltningschef på Förvaltningen för samhällsplanering har en upplevd
ökande bostadsbrist och behovet av bättre underlag lett till att ett separat bostadsförsörjningspro
gram nu håller på att tas fram. Vid granskningstillfallet hade programmet varit ute på intern poli
tisk remiss, men var inte politiskt beslutad.

Av förslaget till bostadsförsörjningsprogram framgår det bland annat att det idag finns cirka 8 750
bostäder i Alvesta kommun. Vidare framgår det att det byggts förhållandevis få bostäder i kommu
nen under de senaste decennierna. De senaste åren har det i genomsnitt byggts 13nya bostäder per
år. Siffran för år 2014 är tre färdigställda hus. Följande slutsatser dras i programmet:

• det råder en generell bostadsbrist i Alvesta kommun
• det har byggts för få bostäder de senaste åren
• det finns en låsning på bostadsmarknaden
• det behöver byggas 350-400 nya bostäder de kommande 10 åren
• det behövs framför allt fler lägenheter i flerbostadshus.

Enligt tillförordnad forvaltningschef är ett problem för kommunen att intresset för att bygga fler
bostadshus är begränsat bland privata entreprenörer. Istället står Albohus - kommunens fastig
hetsbolag - för merparten av byggandet i kommunen.
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Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

4. Bedömningar och rekommendationer
4.1. Revisionen bedömning
Granskningens revisionsfråga har varit: Är Kommunstyrelsens och Nämnden för samhällsplane
rings process avseende denfysiska planeringen ändamålsenlig och effektiv? Efter genomförd
revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollfrågor gör vi bedömningen att Kom
munstyrelsen och Nämnden för samhällsplanerings process avseende den fysiska planeringen del
vis är ändamålsenlig och effektiv. Denna revisionella bedömning grundas på att vi bedömer att det
finns utrymme för förbättring när det gäller målstyrningen, prognosarbetet och den interna kon
trollen (se mer i avsnittet Rekommendationer).

Nedan följer våra bedömningar utifrån granskningens kontrollfrågor samt de rekommendationer
som vi lämnar till styrelsen och nämnden.

Vi bedömer kontrollfrågan som delvis uppfyllt
Vi kan konstatera att det finns en vision, mål, befollmingspro
gnos och planeringsdokument som styr kommunens fysiska
planering. I avsnittet Rekommendationer nedan lämnas under

__ _ _ __ _ _ _ _ p1:::11_~ 1~~ ?:l~ ? !~-~l-~fl?.~.'..1.1::!~.T..:1_Î~?.~~?.:'1_·d_a1:~_1:11:_:1_t:c:!~~~-

Kontrollfråga 1:
På vilket sätt styT's och leds arbetet med
fysisk planerinq?

Kontrollfråga 2:

Vilka nedbrutna mål och hondtinqsptaner
för arbetet medfysisk planering finns fast
lagda?

Kontrollfråga 3:
Hur följs dessa upp, och vilken rapporteritiq
erhåller Kommunfullmäktige, Kommunsty
relsen och Nämnden för samhällsbyggnad
av dessa?

Kontrollfråga 4:
Vilken samverkan finns mellan Kommun
styrelsen och Nämnden för samhällsplane
ring?

-·-···---·--··-·····-········-------------·

Kontrollfråga 5:
Vilken analysfinns av ekonomiska och
T'edovisningsmässiga konsekuenser av
översiktsplan ochfysisk planerinq vad
gäller åtgärder iförhållande till Kommun
fullmäktiges beslutade vision?

Kontrollfråga 6:
Hur engageras och informeras allmänheten
om utvecklingen av fiJsisk planering iför
hållande till Kommunfullmäktiges beslutade
vision.

Vi bedömer kontrollfrågan som delvis uppfyllt
Vår granskning har visat att kommunens mål/-fokusområden
har en koppling till den fysiska planeringen. Vi har dock noterat
att det inte finns några uppföljningsbara mål (SMARTA-mål) för
den fysiska planeringen. I avsnittet Rekommendationer nedan
lämnas under p~nkt 1 förslag på hur målen kan vid~~_l:1_1::'ec)<!~

Vi bedömer kontrollfrågan som uppfyllt
Vi kan konstatera att målen i budgeten stäms av löpande under
året och rapporteras till Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
och Nämnden för samhällsplanering i samband med delårsbok
slut och årsbokslut. I avsnittet Rekommendationer nedan läm
nas under punkt 1 förslag på hur uppföljningen kan vidareut
vecklas.

Vi bedömer kontrollfrågan som uppfyllt
Kommunstyrelsens och Nämnden för samhällsplanerings presi
dium samt ledande tjänstemän träffas månadsvis och diskuterar
frågor avseende den fysiska planeringen. Utifrån genomförda
intervjuer är vår bedömning att styrelsen och Nämnden för
samhällsplanering har ett fungerande samarbete.
. ·······--·-··--····-·----- ..---
Vi bedömer kontrollfrågan som ej uppfyllt
Det har inte gjorts någon dokumenterad analys av ekonomiska
och redovisningsmässiga konsekvenser av översiktsplan och
fysisk planering vad gäller åtgärder i förhållande till Vision
2027. I avsnittet Rekommendationer nedan lämnas under punkt
1 förslag på hur detta arbete kan vidareutvecklas.

Vi bedömer kontrollfrågan som uppfyllt
Vi bedömer att allmänheten informeras om visionsarbetet och
den fysiska planeringen genom informationsinsatser och sam
råds-förfaranden som ingår i planprocessen.
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1. Vision och mål
Följande rekommendation görs utifrån gjorda iakttagelser i avsnitt 3.1. Kommunfullmäktige
beslutade i juni 2015 om en vision och målområden och under våren 2016 planeras målområ
dena brytas ner till olika resultatmål (nyckeltal). Kommunstyrelsen och Nämnden för samhälls
planering bör i samband med detta arbete säkerställa att det upprättas uppföljningsbara mål
(SMARTA-mål) för den fysiska planeringen. Till målen bör handlingsplaner tas fram som sätter
ramarna för arbetet. Planerna bör beskriva hur målen ska uppnås och eventuellt innehålla en
ekonomisk kalkyl, tidplan samt ansvarig funktion. Detta anser vi hade gett bättre förutsättningar
för att göra mer genomgripande utvärderingar och analyser av måluppfyllelsen/resultaten. Li
kaså skulle uppföljningarna på ett tillförlitligare sätt säkerställa att den fysiska planeringen är
ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kommunens vision och målområden.

2 • Prognosarbete
Följande rekommendation görs utifrån gjorda iakttagelser i avsnitt 3.2.1. Alvesta kommuns be
folkningsprognos tas årligen fram under februari/mars av ett konsultföretag. I kommunens bud
get för år 2015 respektive 2016 hänvisas det till befolkningsprognosen och det framgår bland
annat att den används som underlag för resursfördelningen inom förskola, grundskola och gym
nasieskola. Vi anser att prognos- och planeringsarbetet kan vidareutvecklas genom att befolk
ningsprognosen kompletteras med en mer detaljerad verksamhetsinriktad redogörelse för vilka
förändringar och investeringar som behöver göras för att möta upp förändringarna i befolk
ningsutvecklingen och vilka risker utvecklingen kan medföra. Detta skulle främja en helhetssyn
och samsyn av frågan och ge bättre förutsättningar för en ändamålsenlig planering och uppfölj
ning utifrån befolkningsprognosen. Vi rekommenderar också Kommunstyrelsen att årligen ut
värdera befolkningsprognosen i samband med att en ny prognos tas fram.

Vi rekommenderar Nämnden för samhällsplanering att analysera synpunkten gällande att kom
munens framförhållning avseende för vilka områden som det behöver tas fram detaljplaner kan
förbättras.

Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges övergripande vision och mål

Rekommendationer

3• Intern kontroll avseende rutiner och riktlinjer
Följande rekommendation görs utifrån gjorda iakttagelser i avsnitt 3.2.2. Nämnden för sam
hällsplanering har tagit fram en intern kontrollplan för år 2015. Planen innehåller ett flertal fi
nansiella kontrollmoment. Vi anser att den interna kontrollen kan vidareutvecklas genom att
komplettera den med mer verksamhetsinriktade kontrollmoment. Exempelvis skulle den interna
kontrollplanen kunna inkludera ett kontrollmoment där planarkitekterna kontrollerar varandras
arbete i detaljplaneprocessens olika skeenden. En sådan rutin kan vara en del i arbetet med att
identifiera flaskhalsar och säkerställa kvaliteten i detaljplaneprocessen.

2016-01-25

Utöver identifierade utvecklingsområden har granskningen även visat att Alvesta har två övergri
pande strategiska utmaningar som kommun måste hantera framöver:

1. Kommunen bostadsprognos vittnar om att det råder en generell bostads brist i Alvesta och att
det behöver byggas 350-400 nya bostäder de kommande 10 åren

2. Mellan år 2014 och 2024 beräknas den demografiska försörjningskvoten i Alvesta kommun
öka från 0,767 till 0,889. Det här betyder att varje person i åldern 19-64 (de mest förvärvsak
tiva åldrarna) försörjer sig själv och ytterligare 0,767/0,889 (år 2014 respektive år 2024) per
soner i åldersgrupperna 0-18 och 65+. Under samma period förväntas försörjningskvoten i ri
ket öka från o, 733 till o, 806.

Pär Sturesson, uppdragsledare Adrian Göransson, projektledare
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Bilaga 1

Kommungrupp: Pendlingskommuner · ..
Alingsås
Bromölla
Ballsberg
Klippan
Munkedal
Orust
Stenungsund
Tibro
Vingåker
Åtvidaberg

Alvesta
Degerfors
Hallstahammar
Krokom
Nora
Osby
Storfors
Tjörn
Vårgårda
Ängelholm

Aneby
Essunga
Heby
Kungsör
Norberg
Sigtuna
Strängnäs
Tomelilla
Vänersborg
Ödeshög

Bjurholm
Färgelanda
Hjo
Lessebo
Ockelbo
Skinnskatteberg
Surahammar
Trelleborg
Vännäs
Östra Göinge
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Boxholm
Gagnef
Högsby
Mullsjö
Orsa
Smedjebacken
Svalöv
Vadstena
Ydre


