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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 173 Antagande av detaljplan för del av
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 mfl. (Kattesjön) i Diö
Ärendenummer KS 2020/6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar ”Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun”, enligt 5 kap. 27 Plan- och bygglagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver
upprättas för Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön), i
Diö, Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Det finns en efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats
intresse att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser positivt på
att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna
möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla
planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.
Den gällande detaljplanen för ”Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, Kronobergs
län, 0765-P13/6” är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i
bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed till
att endast villor och radhus kan uppföras.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av bostäder.
En ny detaljplan upprättas för de tomter som tillåter två våningar och där
kommunen är markägare. Det skapar tydlighet för de privata fastighetsägarna då
de behåller sina tidigare planbestämmelser. En ny detaljplan kommer inte att
göras för de sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för
friliggande villor.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och handläggs med
standardförfarande.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljplaneförslaget har varit på samråd 2020-09-16 – 2020-10-14 samt på
granskning 2021-02-02 – 2021-03-02. Inkomna synpunkter redovisades och
kommenterades i samrådsredogörelsen, respektive granskningsutlåtandet.
Namnet för detaljplanen ändrades från ”Detaljplan för Kattesjön i Diö” till
”Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) i Diö, Älmhults
kommun” efter uppdragsbeslutet.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
• Plankarta: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön),
i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30
• Planbeskrivning: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30
• Granskningsutlåtande: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30
• Samrådsredogörelse: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-02-02
• PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för detaljplan, WSP,
2020-08-18
• Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2020-08-24
• Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar avslag på kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Yvonne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande om avslag på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall av kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
mot Eva Ballovarres (S) yrkande om avslag på kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Nej-röst för avslag till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att ordförandens röst blir
utslagsgivande och att kommunstyrelsens arbetsutskott därmed beslutat i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ledamot

Ja

Yvonne Jonsson (C)

Ja

Nej

Eva Ballovarre (S)

Nej

Stefan Jönsson (S)

Nej

Gusten Mårtensson (C)

Ja

Resultat

2

Avstod

2

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna är positiva till att det byggs villor, radhus, parhus och
kedjehus i området Kattesjön i Diö. Vi säger dock nej till planändringen som
innebär att även tillåta byggnation flerbostadshus. Efterfrågan på villatomter,
radhus, parhus och kedjehus är stor i Älmhults tätort och även i Diö. Kön till
marklägenheter i Älmhultsbostäders bestånd är cirka 8 år i Älmhults centralort
och cirka 1 år i Diö. Vi anser därför att det är marklägenheter som behöver
beredas mark att byggas på.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samhällsbyggnadsavdelningen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

6

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-30
Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan
arpine.minasyan@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om antagande av detaljplan för
del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) i
Diö
Ärendenummer KS 2020/6

Sammanfattning av ärendet
Det finns en efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats
intresse att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser positivt på
att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna
möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla
planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.
Den gällande detaljplanen för ”Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, Kronobergs
län, 0765-P13/6” är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i
bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed till
att endast villor och radhus kan uppföras.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av bostäder.
En ny detaljplan upprättas för de tomter som tillåter två våningar och där
kommunen är markägare. Det skapar tydlighet för de privata fastighetsägarna då
de behåller sina tidigare planbestämmelser. En ny detaljplan kommer inte att
göras för de sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för
friliggande villor.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och handläggs med
standardförfarande.
Detaljplaneförslaget har varit på samråd 2020-09-16 – 2020-10-14 samt på
granskning 2021-02-02 – 2021-03-02. Inkomna synpunkter redovisades och
kommenterades i samrådsredogörelsen, respektive granskningsutlåtandet.
Namnet för detaljplanen ändrades från ”Detaljplan för Kattesjön i Diö” till
”Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) i Diö, Älmhults
kommun” efter uppdragsbeslutet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
• Plankarta: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön),
i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30
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• Planbeskrivning: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30
• Granskningsutlåtande: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30
• Samrådsredogörelse: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-02-02
• PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för detaljplan, WSP,
2020-08-18
• Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2020-08-24
• Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar ”Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun”, enligt 5 kap. 27 Plan- och bygglagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver
upprättas för Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön), i
Diö, Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken.

Arpine Minasyan

Susann Pettersson

Stadsarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum
Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan
arpine.minasyan@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Barnrättsbaserat beslutsunderlag,
fördjupad variant
Prövning av barnets bästa
Ärendenamn:
Ansvarig:

Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön), i Diö, Älmhults
kommun
Linda Björling
Verksamhet:
Samhällsbyggnadsavdelningen

Barn som berörs av detta beslut:
Datum:

Barn i Älmhults kommun

2022-01-10

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på
andra barns bekostnad?
Förslaget bedöms inte hindra barns rätt till lika villkor och jämlikhet. Förslaget diskriminerar inte några grupper
eller gynnar några barn på bekostnad av andra barn.

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet?
Tillgänglighet och trygghet
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till
skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö som är
så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1
Planområdet ligger nära kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar finns goda förutsättningar för trygga
och tillgängliga färdsätt in och ut ur planområdet. För barn och unga innebär planförslaget närhet till skola,
förskola och rekreationsområden med lekmöjligheter.
Grönytor & rörelse
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* handlar om
både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger
mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5.
Bostadsnära grönska (gården, parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand
till mer perifera naturområden. Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet
och allmänt välmående 4. Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och
forskningsrapporter som visar att barns rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både
på kort och lång sikt. 6
I de allmänna råden till Plan och bygglagen finns en tydlig riktlinje att friytan alltid ska komma i första hand.
Särskilt vid planering av förskolor, skolor och liknande verksamhet. 7

9

Tjänsteskrivelse
Datum
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Alla dessa frågor är viktiga att lösa på bästa möjliga vis för att det gynnar barn både på kort och lång sikt. Alla
frågor enl. ovan har beaktats och arbetas med i framtagandet av detaljplanen.
Källor
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita
2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes.
Sustainable suburbs. Sydney: Routledge
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic
review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design:
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81.
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU.
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/
7. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamhet
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett
buskage.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling?
Förslaget har ingen negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit
delaktiga, förklara varför?
Barn har inte involverats i den här detaljplaneprocessen. Detaljplanen handlar om att planlägga ett
bostadskvarter och en parkeringsyta med tydliga begränsningar vad som kan göras och inte göras. Ett
framtagande av en detaljplan är en transparant process där allmänheten har möjlighet att ta del av förslaget
vid minst 2 tillfällen, samråd och granskning. Denna process är svårtillgänglig för barn.
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i
beslutet?
-
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Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40)

x

x

Rätt till utbildning (art. 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.)

Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30)
Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:
Enligt artikel 31 har barn rätt till lek, vila och fritid. Förslaget beskriver olika möjligheter hur bostadsgården
kan nyttjas för dessa ändamål.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
Förslaget öppnar upp möjligheten för att flerbostadshus ska kunna byggas. Detta skapar möjlighet för fler
människor att få tillgång till ett attraktivt natur- och sjönära boende.
Ur ett barnperspektiv finns goda förutsättningar till bostadsnära natur vilket är positivt för barns rörelse,
mentala och fysiska utveckling. Det finns även trygga vägar som möjliggör att barn själva kan röra sig i
närområdet.
Då planområdet ligger nära kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar finns goda förutsättningar för
trygga och tillgängliga färdsätt in och ut ur planområdet. För barn och unga innebär planförslaget närhet till
skola, förskola och rekreationsområden med lekmöjligheter.
Vid flerbostadshus och gruppbebyggelse kommer att markanvisningsavtal signeras som ska bland annat
innehålla ett åtagande att bygga en gemensam kvalitativ lekplats på bostadsgården.
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Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Inledning
Planens syfte och huvuddrag

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse för att
bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att
fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta efterfrågan
på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd mark där olika typer
av bostäder kan uppföras.
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra
för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse
och friliggande en – och tvåbostadshus.
Den gällande detaljplanen från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i
bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna medför därmed att endast villor och
radhus kan uppföras. En ny detaljplan upprättas för de tomter som tillåter två våningar och där
kommunen är markägare. Det skapar tydlighet för de privata fastighetsägarna då de behåller
sina tidigare planbestämmelser. En ny detaljplan kommer inte att göras för de sydöstra
tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för friliggande villor.

Plankartan för gällande detaljplan för Kattesjön i Diö, antagen 2012. Den blåmarkerade ytan
visar planområdet för denna detaljplan "Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1: 3
(Kattesjön)".
2
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Beslut

Kommunstyrelsen gav 2020-06-09 § 114 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun.
Kommunstyrelsen gav 2020-06-09 § 114 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
samråda förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, enligt 5 kap 11 § PBL.
Kommunstyrelsen gav 2020-06-09 § 114 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § PBL.

Planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd 202009-16 till 2020-10-14. Inkomna synpunkter finns samanställda i en samrådsredogörelse.
Under tiden 2021-02-02 till 2021-03-02 har detaljplanen funnits tillgänglig för granskning. De
synpunkter som inkom från granskningen finns redovisade och kommenterade i
granskningsutlåtandet. Handlingarna skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande.

Planbesked
Uppdrag

Samråd

Granskning

Godkännande
Antagande

Laga kraft

Planhandlingar

Planhandlingar
• Plankarta
• Planbeskrivning inkl. Undersökning av betydande miljöpåverkan
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning
Utredningar
• Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av StenbrohultsKvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2020-08-24
• Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08
• PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för detaljplan, WSP,
2020-08-18
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats:
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.
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Planeringsförutsättningar
Plandata

Planområdet ligger ca 1 mil norr om Älmhult tätort i samhället Diö. Planområdet ligger sydöst
om Södra stambanan och Diö station. Planområdet omfattar 7276 m2. Fastigheten, som ingår i
detaljplanen, är en del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3. Fastigheten ägs av Älmhults kommun.

PLANOMRÅDET

PLANOMRÅDET

4
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Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Den aktuella översiktsplanen pekar ut att området är planlagt för villabebyggelse. Den
gällande detaljplanen tillåter även sammanbyggt byggnadssätt (radhus) i två våningar. Med
den nya detaljplanen kommer flerbostadshus att tillåtas, dock i samma höjd och
byggnadsvolym enligt den tidigare detaljplanen. Därför bedöms den föreslagna detaljplanen
för Kattesjön som förenlig med översiktsplanen.
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Gällande detaljplaner
- Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga
kraft 2013-01-29). Detaljplanen reglerar markanvändning bostäder till en höjd av max
en till två våningar. Både friliggande och sammanbyggda hus tillåts inom
planområdet. Utnyttjandegraden är 250m2 bruttoarea (BTA) inom fastighetsarean.
Planen innehåller även en stor andel naturmark.

Genomförandetid
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.

Platsens läge och sammanhang
Diö ligger ca 15 km norr om Älmhult och är den näst största tätorten i Älmhults kommun med
ca 900 invånare. Området närmast planområdet består idag av villabebyggelse och naturmark
med närhet till Kattesjön och Helge å. Planområdet består av orörd naturmark som är planlagd
6
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för bostadsändamål och naturmark. Den södra lokalgatan i detaljplanen från 2013 är inte
utbyggd i dagsläget, men utbyggnaden av gatan har påbörjats under våren 2021.
Diö station ligger i mycket nära anslutning till planområdet, endast 550–700 m via gator med
gång, cykel och bil. Vid Diö station finns anslutningar med kollektivtrafik, Krösatågen går
mellan Hässleholm och Växjö, med anslutningar till det rikstäckande tågnätverket bara några
tågstopp bort. Det finns även en busslinje mellan Diö och Älmhult. Trafikverket planerar att
bygga en cykelväg mellan Älmhult och Diö, vilket ytterligare bidrar till att öka möjligheten
till hållbart resande.
I Diö finns F-6 skola, förskola och fritidsverksamhet. Dessa ligger samlade i norra delen av
Diö, ca 1,7 km från planområdet. Det finns möjlighet att gå eller cykla separerad från biltrafik
mellan planområdet och skolan.
Diö har ett litet kommersiellt utbud i närheten av stationen med en pizzeria som även säljer
lite snacks. Den närmast belägna matvarubutiken är i Liatorp, ca 5km bort. Det finns gott om
naturområden i Diö, samt närhet till vatten. Det finns också fritidsaktiviteter i form av
ishockey och skridskoåkning i Diö ishall.
Ur ett barnperspektiv finns goda förutsättningar till bostadsnära natur vilket är positivt för
barns rörelse, mentala och fysiska utveckling. Det finns även trygga vägar för att barn själva
ska kunna röra sig i närområdet. För lite större barn finns möjligheten att tryggt kunna ta sig
på egen hand till skolan och in till Älmhult tätort.

Natur och topografi

Marken i området lutar ner mot sjön och är småkuperad och blockrik. När detaljplanen från
2013 togs fram bevarades en stor andel träddungar och vegetation, särskilt på de högre
liggande partierna samt nere vid de låglänta partierna vid sjön. Dessa naturområden med höga
naturvärden kommer fortsatt att bevaras.
Planområdet har en relativt flack terräng med en undervegetation av ris, en del stenblock och
gles lövskog med främst ek.
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Bild 1. Planområdets norra del till höger i bild. Gula garaget till vänster tillhör fastigheten
Stenbrohults – Kvarnatorp 1:99. Det vita huset i bakgrunden är fastigheten Stenbrohults –
Kvarnatorp 1:148 med Kattesjön svagt skymtande i bakgrunden.

Bild 2. Planområde där parkering på kvartersmark föreslås. Består av en del låg vegetation
och en grusad markyta. En mindre trädbeväxt liten kulle skymtar till höger.
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Bild 3. Vy från den södra delen av planområdet med blicken riktad mot norr.

Bild 4. Ungefärligt läge av lokalgatan som har påbörjats byggas ut under våren 2021, till
höger planområdets kvartersmark för bostäder.
Bild 5. Naturmark som behålls enligt detaljplanen från 2013, belägen väster om planområdet.
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Geotekniska och hydrologiska förhållanden

En geoteknisk undersökning har utförts av Sweco Civil AB (2020-08-24). Den visar att
jordlagerföljden huvudsakligen utgörs av ett ca 0,2–0,4m tjockt vegetationslager som
underlagras av morän. Bergfritt djup har fastställts till 1,2–3,6 m under befintlig markyta.
Moränen utgörs huvudsakligen av en siltig morän med varierande inslag av silt, sand och
grus. Inom vissa områden har morän med sandigare karaktär konstaterats överlagra den mer
finkorniga moränen. Denna typ av jordart bedöms ha en relativt låg genomsläpplighet.
Grundvattennivån har avlästs under en mycket begränsad tidsperiod i två installerade
grundvattenrör. Dessa visade en grundvattennivå på ca 0,3–1,5 m under befintlig markyta.
Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd, etcetera varför såväl högre som lägre
grundvattennivåer ska förväntas förekomma under året. Sweco skriver att det kan förväntas att
en grundvattenyta inom intervallet 0–0,5m under befintlig marknivå kan förekomma.
Kompletterande grundvattenavläsningar bör fortsätta utföras fram tills eventuella
entreprenadarbeten påbörjas alternativt tills en ett-årscykel erhållits.
Enligt Sweco är grundläggningsförutsättningarna för blivande konstruktioner huvudsakligen
goda. All vegetation och organisk jord i läge för byggnader och hårdgjorda ytor behöver
schaktas bort innan grundläggning sker. Inom områden där inga konstruktioner planeras, tex.
grönytor, behöver ingen utskiftning av befintlig fyllning utföras. Blivande lätta och
medeltunga konstruktioner samt tillhörande hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas på ett
konventionellt sätt efter utskiftning som beskrivet enligt ovan.

Riksintressen, områdes- och bebyggelseskydd

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv för Möckelnområdet.
Planområdets närmsta yttergräns ligger 200 meter öster om Södra stambanan som är utpekat
som riksintresse för kommunikationer.
Områdesskydd
Kring Kattesjön råder ett generellt strandskydd på 100 meter på ömse sidor om strandlinjen.
Strandskyddet hävdes i detaljplanen 2013. Då en ny detaljplan tas fram återinträder
strandskyddet. Baserat på det senaste kartunderlaget tangerar strandskyddet planområdets
södra del. Planområdets sydöstra spets
berörs av strandskyddet med 6,9 meter
som mest på kvartersmark.
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Skyddad och värdefull natur
Enligt en naturinventering som gjordes i hela Älmhults kommun 2018–2020 finns det
naturvärdesobjekt med klass 2 längs med sjön. Denna inventering ingår i en Naturvårdsplan
för Älmhult kommun, planen är ännu inte antagen av kommunfullmäktige. Det utpekade
området ligger utanför planområdet. Även en naturinventering som gjordes 2011 visar att de
låglänta partierna utanför planområdet innehåller sumpskog som främst är dominerad av
lövträd. Det fuktiga markskiktet skapar goda ekologiska förutsättningar och är viktiga för den
biologiska mångfalden. Sumpskogen berörs inte i detaljplanen men bidrar positivt till de
ekologiska värdena i omgivningarna som helhet.
Kulturmiljö
Väster om planområdet ligger en fornlämning, ett vägmärke med lämningsnummer:
L1953:731. Fornlämningen ligger utanför planområdet och påverkas inte av förslaget. Dock
är det topografiska läget av sådan karaktär att man bör vara extra vaksam på att spår av
forntida strandnära karaktär kan förekomma. Skulle något av forntida karaktär påträffas under
exploateringen måste arbetet avbrytas och Länsstyrelsen omedelbart kontaktas.
Utsnitt av karta som visar i gult
naturvärdesobjekt klass 2, samt läge för
fornlämning väster om planområdet,
markerad med en röd prick.

Hälsa och säkerhet

Buller
Planområdet är utsatt för buller på grund av närheten till järnvägen. En bullerutredning är
utförd av WSP. Under avsnittet Konsekvenser finns resultatet av denna beskriven.

Farligt gods
Planområdets närmaste yttergräns ligger 200 m från Södra stambanan som är en farligt godsled. Enligt riskutredningen ”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult”
(2018-06-19) behövs ett skyddsavstånd på 30 meter om det ska planeras för bostäder i
maximalt fyra våningsplan. Därmed krävs inga riskreducerande åtgärder i detaljplanen.
Radon
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet enligt SGU. Jordarten inom
planområdet består huvudsakligen av morän med inslag av en del finkorniga jordarter. Morän
har generellt en medelhög genomsläpplighet, men här är genomsläppligheten troligtvis lägre
11
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då jorden innehåller en del silt, vilket betyder att en lägre del av markradonet kan
transporteras ut i jordluften än vid ett mer poröst jordmaterial. Dessa faktorer gör området till
ett normalriskområde ur radonsynpunkt. För att undvika problem med för höga halter av
radon vid nybyggnation bör en tät konstruktion mot marken utföras.

Utsnitt ur SGU:s kartvisare som visar uranhalten inom området.
Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar i området och det finns inte anledning att misstänka
det. Om en förorening skulle upptäckas på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheteten genast underrättas.
Skred- och rasrisk
Jordarten inom planområdet består enligt den geotekniska undersökningen utförd av Sweco
Civil AB av morän med huvudsakligen en siltig morän med inslag av silt, sand och grus.
Planområdet har en svag lutning. Det föreligger därför ingen generell skred- eller rasrisk.
Översvämningsrisk
Ingen översvämningsrisk föreligger enligt MSB’s översvämningsberäkningar för 100- och
200-års flöden. Högsta dämningsnivå för Kattesjön är +141m, vilket är 4,6m över sjön
Möckeln. Detta innebär att vattnet rinner vidare ner i Möckeln vid höga flöden.

Teknisk försörjning och ledningar

Teknisk infrastruktur finns utbyggt i närområdet vad gäller el, tele och fiber. Kommunalt VA
finns utbyggt i närområdet, inklusive spill och dagvattenledningar.
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Planförslaget
Syftet med detaljplanen

Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra
för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse
och friliggande en – och tvåbostadshus.

Illustration över möjlig placering av flerbostadshus i två våningar med maximalt utnyttjande
av byggrätten. Möjliga framtida villor på redan planlagd mark till öster är illustrerade i vitt.

Plankartans innehåll

Föreslagen markanvändning
B – Bostäder – föreslås för att möjliggöra för bostäder. I användningen ingår även
bostadskomplement, till exempel garage och miljöhus.
P – Parkering – här tillåts parkering på kvartersmark. Marken kan nyttjas för parkering av
bilar, cyklar och även laddplatser för fordon tillåts inom användningen.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
För att säkerställa en ändamålsenlig utemiljö för boenden regleras bebyggandets omfattning:
13
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e1 – Största byggnadsarea av fastighetsarean inom användningsområdet är:
- För flerbostadshus 20%
- För grupphusbebyggelse (radhus, parhus, kedjehus) 50%
- För friliggande en -och tvåbostadshus 25%
Med grupphusbebyggelse avses tex. radhus, parhus och kedjehus. Vid exploatering av en
mindre friköpt fastighet bedöms att ca 50 % byggnadsarea (BYA) är lämpligt. En
fastighetsarea på 250 m2 tillåter därmed en BYA på 125 m2 per fastighet.
e2 – Största byggnadsarea för komplementbyggnader på parkeringsytan är 50 %
Prickmark - byggnader får inte uppföras (däremot parkeringsplatser). Marken där byggnad
inte får uppföras säkrar möjligheten att sköta och underhålla byggnader. Den säkrar också ett
skyddsavstånd till grannar och gator.
Korsmark – endast komplementbyggnad får placeras. Med komplementbyggnad menas
exempelvis förråd, carport och garage.
Byggnadshöjd – Byggnadshöjden föreslås till max 7,6 meter vilket innebär
möjlighet att uppföra en byggnad i två våningar. Teknikutrymmen, förråd
etcetera kan inrymmas på vinden ovanför dessa våningar. Höjden är anpassad
efter befintlig bebyggelse i området som är 1–2 våningar hög.
Totalhöjd – Totalhöjd för komplementbyggnader på parkeringsytan föreslås till
maximalt 3,2 meter.

Vind - Då inget särskilt står omnämnt får vind inredas.
Utformning
f1 – Byggnader ska utformas med träfasad. Denna bestämmelse reglerar att en enhetlig
bebyggelse uppförs som passar in i den natursköna miljön och den existerande bebyggelsen.
f2 – Fasad ska utformas med en maximal längd på 45 meter per byggnad. Detta säkerställer att
bebyggelsen delas in i volymer som upplevs som småskaliga. Längden mäts på den längsta av
byggnadens fasader.
Utförande
b1 - Källare får inte finnas. För att undvika översvämning vid skyfall får källare inte finnas.
14
26

Planbeskrivning
2021-11-30

b2 – Endast 50% av fastighetsarean inom användningsområdet får hårdgöras. Detta
säkerställer att dagvattnet fördröjs på kvartersmarken innan det leds ut i dagvattensystemet.
Det minskar risken att dagvattensystemet överbelastas vid skyfall.
b3 – Färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter ovan medelmarknivå för gata. Medelmarknivån
mäts vinkelrätt från gatan till gatufasadens mittpunkt. Syftet med denna bestämmelse är att
säkerställa att byggnaderna hamnar på en tillräcklig nivå för att minska risk för översvämning
vid kraftiga regn och att dagvattnet leds undan från huset ut till gatan.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från dagen då detaljplanen vunnit laga kraft.
Strandskydd
a – Strandskyddet är upphävt. Då marken som omfattas av strandskyddet är väl avskilt från
området närmast strandlinjen med både väg och bebyggelse (genom gällande detaljplan)
föreslås att marken nyttjas till kvartersmark för bostäder. Dock ligger nästan all kvartersmark
som omfattas av strandskyddet inom prickmark som inte får bebyggas.
Upplysningar
-Planavgift tas ut i samband med markförsäljning.
-Uteplats ska utformas eller lokaliseras så att gällande riktvärden för buller från spårtrafik inte
överskrids. Upplysningen används för att uppmärksamma att ta hänsyn till buller från
spårtrafiken. Hur en sådan skyddad uteplats kan anordnas finns beskrivet under avsnittet
Konsekvenser.

Stads- och landskapsbild

Genomförandet av detaljplanen kommer att förändra stads- och landskapsbilden eftersom
området inte är exploaterat. Planförslaget är en småskalig bebyggelse i max två våningar med
en låg exploateringsgrad. Den låga exploatering samspelar med den existerade
villabebyggelsen i en till två våningar. Målet är att bevara den småskaliga bebyggelsen och
naturkänslan i området samtidigt som man möjliggör för olika typer av bostäder inom
området.

Sociala aspekter

Förslaget öppnar upp möjligheten för att flerbostadshus ska kunna byggas. Detta skapar
möjlighet för fler människor att få tillgång till ett attraktivt natur- och sjönära boende. Då
planområdet ligger nära kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar finns goda
förutsättningar för trygga och tillgängliga färdsätt in och ut ur planområdet. För barn och unga
innebär planförslaget närhet till skola, förskola och rekreationsområden med lekmöjligheter.

Gator och trafik

Lokalgatan som gränsar till planområdet planeras att byggas ut våren 2021. Lokalgatan ingår i
den antagna planen från 2013 och servar fastigheterna i planområdet.
Gällande parkeringsnorm för Älmhults kommun ska tillämpas om ingen annan utredning eller
mobilitetsåtgärd redovisas. Parkering ska i första hand ordnas inom den egna fastigheten.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kommunen är huvudman för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten inom området. Ny
bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Spillvatten från fastigheterna inom planområdet rinner ner till en pumpstation som pumpar
upp spillvattnet till befintliga ledningar.
All anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för brukande av
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). Sprinkler får inte kopplas direkt till
kommunalt dricksvatten.
Dagvattenhantering
Dagvattnet hanteras i ett slutet system under gatan som leds bort dagvattnet innan det släpps
ut i södra delen. Där infiltreras dagvattnet i naturmarken och rinner sedan vidare ner i
Kattesjön. Det kommer att anläggas dagvattenledningar med serviser till varje fastighet.
Vatten, avlopp och dagvatten har redan projekterats ihop med den södra lokalgatan som
planeras att byggas ut under våren 2021.
El
Området ansluts till elnätet. E.ON har ledningar i området. Längs med Linnévägen har E.ON
markförlagda mellanspänningskablar. E.ON måste kontaktas innan markarbete påbörjas, se
kapitlet Genomförande för mer information.
Elektroniska kommunikationer
Elektroniska kommunikationer kommer att anordnas inom området.
Avfallshantering
Avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett hållbart cirkulärt samhälle.
Utrymmen för sortering av avfall, transportvägar och vändplatsers utformning etc. ska följa
Handbok för avfallsutrymmen och Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun. Båda
dokumenten finns på www.ssam.se Avfallshantering ska ske inom fastigheten. Detta hanteras
i bygglovsprocessen.
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Konsekvenser
Undersökning

En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska genomgå en
strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Ställningstagande
Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan
bedöms inte detaljplanens genomförande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses
i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras.

Konsekvenser för natur och vattenområden

Riksintressen och skyddade områden
En liten del av planområdets yttersta gränser berörs av strandskyddet (se karta under avsnittet
Planeringsförutsättningar). Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna
för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och
växtlivet på land och vatten. Kommunen föreslår att strandskyddet hävs och bedömer att det
inte står i konflikt med strandskyddens syfte enligt 7 kap 13§ miljöbalken (MB). Som särskilt
skäl åberopas MB 7 kap 18c§, skäl 2, att området redan genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, då
lokalgatan planeras att byggas ut våren 2021. Det är också en försvinnande liten andel som
påverkar strandskyddet sett ur ett större perspektiv.
Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm (MKN) är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås
eller bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå.
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses inte medföra så stora mängder ökad trafik
att detta påverkas.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder
vidtas.
I Älmhults kommun finns miljökvalitetsnormer för flera vattenförekomster. I denna detaljplan
kan Helge å och Möckeln beröras av MKN för vatten då Kattesjön (som är en del av
vattendraget Helge å) mynnar ut i Möckeln.
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Status och miljöproblem för Helge å
Status idag
Ekologisk
Måttlig
Kemisk
Uppnår ej god
(exklusive kvicksilver, bly
& bromerad difenyleter)

Kvalitetskrav
God 2027
God 2021

Status och miljöproblem för sjön Möckeln
Status idag
Ekologisk
Måttlig
Kemisk
Uppnår ej god
(exklusive kvicksilver, bly
& bromerad difenyleter)

Kvalitetskrav
God 2021
God 2021

Syftet med detaljplanen är att behålla markanvändningen för bostäder med tillhörande
boendeparkeringar med en låg exploateringsgrad. Dagvattnet hanteras i ett slutet system under
gatan som fördröjer dagvattnet innan det släpps ut i södra delen. Där infiltreras dagvattnet i
naturmarken och rinner sedan vidare ner i Kattesjön. Kattesjön är recipient för dagvattnet och
är en del av vattendraget Helge å. Mot bakgrund av detta bedömer kommunen att
planförslaget inte motverkar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten
i vare sig Kattesjön eller Möckeln. Kommunen ser heller ingen risk att planförslaget äventyrar
MKN för vatten.

Hälsa och säkerhet

Buller
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35
m2, men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
En bullerutredning är utförd av WSP, daterad 2020-08-18. Inom planområdet blir den
ekvivalenta ljudnivån mellan 50 och 60 dBA samt maximala ljudnivån ca 75 dBA. Vilket
innebär att hela planområdet klarar riktvärdena vid en bostadsbyggnads fasad. Däremot
överskrids värdena för uteplats. Bullerutredningen konstaterar att en bullerdämpad uteplats
kan åstadkommas vid varje hus på en yta som är bortvänd från järnvägen. Alternativt kan en
avskärmad gemensam uteplats skapas med hjälp av en lokal bullerskärm. Det hade dock varit
önskvärt om en enskild bullerfri uteplats anordnas för varje enskild bostad.
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Bilaga 1 till bullerutredningen. Beräkning av ekvivalenta trafikbullernivåer från Växjövägen
och Södra stambanan

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kan bidra till flera positiva ekonomiska konsekvenser genom att utnyttja befintlig
infrastruktur och ett effektivt markutnyttjande. Fler boende i Diö ökar sannolikheten för att
service ska kunna etablera sig i framtiden.

Sociala konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kan tillskapa ca 25 nya bostäder i Diö. Att bygga
flerbostadshus i attraktiva lägen är positivt ur ett socialt jämlikhetsperspektiv. Det måste göras
på ett hänsynsfullt vis och med den låga exploateringsgraden är tanken att ett långsiktigt
hållbart boende kan integreras med villaområdet. Det är positivt ur ett barnperspektiv då mer
yta till bostadsgård prioriteras.

Solstudie

En solstudie har gjorts för att visa konsekvenserna för skuggning om nybyggnation om ett
flerbostadshus uppförs med högsta möjliga exploatering, byggnadshöjd och på gränsen till
prickmarken.
Solstudien visar byggnadens ungefärliga skuggning vid ett antal tillfällen under året; mars,
juni och september. Studien är framtagen i programvaran SketchUp Pro. Området är inlagt
med exakta koordinater med programvaran Trimble.
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Vårdagjämning 20 mars

Kl. 09.00

Kl. 13.00

Kl. 17.00

Kl. 13.00

Kl. 17.00

Kl. 13.00

Kl. 17.00

Sommarsolstånd 21 juni

Kl. 09.00
Höstdagjämning 22 september

Kl. 09.00

Solstudien visar att den mesta skuggningen från nybyggnationen sker på eftermiddagen under
vinterhalvåret. På morgonen och dagtid finns gott om direkt solljus på samtliga tomter, både
grannfastigheterna och fastigheten i planförslaget. Solstudien visar ett förslag som ligger i
gränsen med prickmarken, det är dock mer troligt och fördelaktigt om en mer indragen
placering väljs, i likhet med illustrationen på sidan 13. Då man får utemiljöer i en god storlek
och med god tillgång på både förmiddags- och eftermiddagssol. Den bedömda helhetsbilden
är att den skuggning som bildas är acceptabel.
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Beskrivning av genomförandet
Organisatoriska frågor

Tidplan för genomförande
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning och avtal
Älmhults kommun har initierat en ny detaljplan med ett syfte att skapa en mer flexibel
byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både
flerbostadshus, grupphusbebyggelse och friliggande en – och tvåbostadshus.
Detaljplanen kan genomföras på olika vis av Älmhults kommun. Till exempel kan en
markanvisning ske med en aktör för byggnation av flerbostadshus eller gruppbebyggelse.
Alternativ att villatomter (enbostadshus) fördelas efter plats i tomtkö. Respektive exploatör
ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark. Kommunen ansvarar för
att tillsammans med exploatör samordna frågor om markköp, fastighetsbildning och avtal.
Vid flerbostadshus och gruppbebyggelse kommer ett markanvisningsavtal att upprättas med
en exploatör. Marken anvisas enligt Älmhult kommuns styrdokument Riktlinjer för mark- och
exploatering. Markanvisningsavtalet ska bland annat innehålla en förköpsrätt, ett åtagande att
bygga en gemensam kvalitativ lekplats på bostadsgården samt flerbostadshus i två våningar,
eller gruppbebyggelse i en- eller tvåvåningar. Priset är fast och innefattar kostnader för mark,
terrassering och utbyggnad av allmän platsmark.
Vid genomförandet med friliggande bostadshus ska villatomter överlåtas enligt Älmhult
kommuns styrdokument Riktlinjer för mark- och exploatering.

Fastighetsfrågor

Tabellen nedan syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna genomföra
detaljplanen, det vill säga att exploatera området.
Fastighet

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

StenbrohultsKvarnatorp 1:3

Intäkt vid
försäljning av mark

Bilda fastighet, antingen
flera styckade
fastigheter eller en
fastighet.

Inom planområdet,
mark som ägs av
kommunen

Utanför
planområdet, mark
som ägs av
kommunen

StenbrohultsKvarnatorp 1:3

Kommunen bekostar
utbyggnad av
lokalgata och
21
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Kommunen utför
anläggandet av
gata och
ledningar.
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utbyggnad av
teknisk infrastruktur

Ekonomiska frågor

Detaljplanen bekostas av kommunen. I samband med markförsäljning tas en planavgift ut.

För att kunna sälja kvartersmark måste gata, vatten och avlopp inklusive dagvattenlösningar
byggas ut. För att finansiera detta tar kommunen ut en avgift för VA-anslutning i samband
med markförsäljning.

Tekniska frågor

El
Längs med Linnévägen har E.ON markförlagda mellanspänningskablar.

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs
kostnadsfritt i fält via E.ONs kundsupport, se även E.ONs hemsida.
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar
av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Kompletterande grundvattenavläsningar bör fortsätta att utföras för framtida projektering av
byggnader och grundläggning av dessa.
Brand
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna
ske utan hjälp av räddningstjänsten.
Tunneln som kopplar Växjövägen (huvudleden genom Diö) in till plan- och bostadsområdet
har inte en fri höjd. Tunnelns mått är dock tillräckliga för de räddningsfordon som krävs vid
22
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brand för bebyggelse upp till två våningar. Om räddningstjänsten vill använda sig större
fordon tex. hävaren finns möjlighet att ta sig till platsen via Råshult.
Vattenverket i Diö har inte tillräcklig kapacitet för att säkerställa att tillräcklig mängd vatten
kan tas ut, särskilt i utkanten av brandpostnätet, vilket planområdet räknas till. Därför krävs
inte utbyggnad av det konventionella systemet, dvs brandposter med ett avstånd på maximalt
150 meter ifrån varandra. Vid släckning kan man istället använda sig av det så kallade
alternativsystemet, som bygger på att räddningstjänstens tankbilar ska åka mellan branden och
närmsta brandpost. Avståndet mellan brandposten och bebyggelsens ytterkant får då inte
överstiga 1000 meter. Det finns en brandpost utanför fastigheten Älmhult StenbrohultsKvarnatorp 1:99 och det maximala avståndet till planområdets yttersta gräns (via gatorna) är
207 meter. Räddningstjänsten har historiskt hämtat vatten från Helge å vid bränder i Diö
vilket så kan fortsätta ske i framtiden om så skulle behövas.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar
väg och husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren ska redovisa att åtkomligheten är
säkerställd i samband med bygglov.

Medverkande

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp,
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen
30 november 2021
Linda Björling

Planarkitekt

Arpine Minasyan

Stadsarkitekt
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Undersökning av betydande
miljöpåverkan
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Undersökning
Detaljplan för
Kattesjön

Berörs
ej

Påverkan

Ingen

Kommentarer

Liten

Riksintressen
Naturvård 1
Friluftsliv1

X
X

Kulturmiljövård
Kommunikationer

X
X

Naturreservat1
Natura 20001
Biotopskydd1
Ängs- och betesmarker1
Våtmarker1
Sumpskogar 2

X
X
X
X
X

Nyckelbiotoper1
Växt- och djurliv,
rödlistade arter 3
Strandskydd

X
X

Skyddad natur

Måttlig

X

Stor
Planområdet ligger inom
riksintresse för naturvård
och friluftsliv för
Möckelnområdet. Hänsyn
har tagits till omgivningarna
och förslaget påverkar inte
riksintresset i sin helhet.

Det finns en sumpskog ca 70
meter öster om planområdet
längs Kattesjöns strandlinje.
Förslaget bedöms inte
påverka sumpskogen
negativt.

X

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/?startapp=skogligagrunddata
3
https://www.artportalen.se
1
2
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Strandskyddet tangerar
ytterkanten av planområdet.
Planen påverkar inte
strandskyddets syften.
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Vatten

Berörs ej

Grundvatten
Ytvatten
Dricksvattentäkt
Dagvatten

Kulturmiljö

Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö

Hushållning
Infrastruktur

Ingen
X

Liten
X
X
X

Måttlig

Stor
Syftet med detaljplanen är
att behålla
markanvändningen för
bostäder med en låg
exploateringsgrad.
Dagvattnet hanteras i ett
slutet system under gatan
som fördröjer dagvattnet
innan det släpps ut i södra
delen. Där infiltreras
dagvattnet i naturmarken och
rinner sedan vidare ner i
Kattesjön. Mot bakgrund av
detta bedömer kommunen att
planförslaget inte motverkar
uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för
ytvattenförekomsten i
Kattesjön (del av Helge å)
och Möckeln.

X
X
X
X

Mark och vatten

X
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Infrastruktur finns utbyggt i
anslutning till planområdet.
Platsen ligger nära (550–700
meter via gator och GC-väg)
väl utbyggd kollektivtrafik,
både tåg och buss.
Trafikverket planerar att
bygga en cykelväg mellan
Älmhult och Diö vilket
ytterligare bidrar till att öka
möjligheten till hållbart
resande. Teknisk
infrastruktur finns också
utbyggt i området, som på ett
enkelt vis kan utökas till
planområdet.
Planen följer den i huvudsak
den utredda planen från 2013
där bostadsmark lokaliserats
till den mindre värdefulla
marken ur
naturvärdessynpunkt.
Marken med höga
naturvärden har sparats och
en god balans mellan
bebyggelse och natur kan
bidra till en god hushållning
av den planlagda marken.

Planbeskrivning
2021-11-30

Hälsa & miljö

Berörs ej

Ingen

Buller

Föroreningar luft

X

Föroreningar vatten

X

Föroreningar mark

X

Lukt
Ljus
Radon
Strålning,
elektromagnetiska fält
Miljömål & hållbar
utveckling

4

Liten
X

X
X
X
X

www.sverigesmiljomal.se/miljomalen

X
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Måttlig

Stor
Planområdet är påverkat av
buller från järnvägstrafiken.
Inom planområdet blir den
ekvivalenta ljudnivån mellan
50 och 60 dBA samt
maximala ljudnivån ca 75
dBA. Vilket innebär att hela
planområdet klarar
riktvärdena vid en
bostadsbyggnads fasad.
Däremot överskrids värdena
för uteplats. Det är dock
möjligt inom hela
planområdet att anordna en
tyst uteplats vid fasaden som
är bortvänd från järnvägen
enligt utförd bullerutredning
(WSP, 2020-08-18).
MKN för luft överskrids inte
på några platser inom
Älmhults kommun. Planens
marginella ökning av trafik
kommer inte att påverka
MKN för luft negativt.
Se beskrivning under
rubriken Vatten ovan.
Det finns inga kända
markföroreningar i området
och det finns inte anledning
att misstänka det heller. Det
är osannolikt att den
föreslagna
markanvändningen bostäder
kommer att förorena marken
i framtiden.

Planen medverkar till att
målen för Älmhults kommun
Miljöplan 2030 kan
uppfyllas. Planförslaget är
även i linje med Sveriges
miljömål. 4 Lokaliseringen av
Kattesjön är positiv ur ett
klimatperspektiv. Det är
möjligt att begränsa
klimatpåverkan med följande
förutsättningar:
-Närheten till kollektivtrafik
kan bidra till ett minskat
bilberoende.

Planbeskrivning
2021-11-30

Säkerhet

Berörs ej

Trafik

Explosion
Översvämning

X

Ras och skred

X

Mellankommunala
frågor
Andra planer och
program

X

Övrigt

Ingen

Liten
X

X

Måttlig

Stor

-Den framtida planerade
cykelvägen mellan Diö och
Älmhult kan också bidra till
ett mer hållbart resande i
framtiden.
Planförslaget bidrar även till
målet God bebyggd miljö
med en väl avvägd och
anpassad planläggning till
natur och platsens
förutsättningar.
Trafikflödet kommer att öka
inom området. Men
påverkan bedöms vara
marginell.
Ingen översvämningsrisk
föreligger enligt MSB’s
översvämningsberäkningar
för 100- och 200-års flöden.
Högsta dämningsnivå för
Kattesjön är +141m, vilket
är 4,6m över sjön Möckeln.
Det innebär att vattnet rinner
vidare ner i Möckeln vid
höga flöden. För att
minimera risken för
översvämning vid skyfall
tillåts inte källare. En
planbestämmelse att färdig
golvhöjd ska vara minst 0,5
m ovan medelmarknivå för
gata säkerställer att
bostäderna hamnar på en
tillräcklig nivå för att minska
risk för översvämning vid
skyfall. Max 50% av
kvartersmarken får
hårdgöras vilket bidrar till att
fördröja vattnet och därmed
minska risken att dagvattensystemen överbelastas vid
skyfall.

X

Samlad bedömning
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras.
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Planprocessen
Förslag till ny detaljplan har varit tillgänglig för samråd under tiden 2020-09-16 till
2020-10-14. Synpunkter från samrådet finns redovisade och kommenterade i
samrådsredogörelsen daterad 2021-02-02. Under tiden 2021-02-02 till 2021-03-02 har
detaljplanen funnits tillgänglig för granskning. De synpunkter som inkom från
granskningen finns redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande.
Handlingarna skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande. Detaljplanen
hanteras med standardförfarande.
Planens syfte och huvuddrag
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse
för att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att
fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta
efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd
mark där olika typer av bostäder kan uppföras.
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus,
grupphusbebyggelse och friliggande en – och tvåbostadshus.
Den gällande detaljplanen från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten
begränsas i bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed
så att endast villor och radhus kan uppföras.
Förändringar i detaljplanen
På plankartan
- En bestämmelse b2, som reglerar att endast 50% av fastighetsarean inom
användningsområdet får hårdgöras har lagts till på användningsytan P (parkering).
I planbeskrivningen
- Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen har justerats och
förtydligats.
- Planbeskrivningen har justerats med förtydligande text om att ”I Älmhults kommun
finns miljökvalitetsnormer för flera vattenförekomster. I denna detaljplan kan Helge
å och Möckeln beröras av MKN för vatten då Kattesjön (som är en del av
vattendraget Helge å) mynnar ut i Möckeln.
- Under rubriken ”Beskrivning av genomförande” har lagt följande text:
”Kompletterande grundvattenavläsningar bör fortsätta att utföras för framtida
projektering av byggnader och grundläggning av dessa.
- Undersökning av betydande miljöpåverkan justeras.
- Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att E.ON har markförlagda
mellanspänningskablar längs Linnévägen.
Yttranden under granskningen
Utan synpunkter
- Lantmäteriet
2
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Räddningstjänsten
Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM)
Trafikverket

Med synpunkter
- Länsstyrelsen
- E.ON Energidistribution AB
- Villaägarna Kronoberg
- Miljö- och byggnämnden
- Privatpersoner från fastigheterna:
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:106, 1:65, 1:112, 1:145, 1:146, 1:75, 1:151, 1:99,
1:109, 1:147, 1:118, 1:35 och 1:148
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:99
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:75
Myndigheter
Länsstyrelsen
GRANSKNING ENLIGT 5 KAP 22 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV STENBROHULTS-KVARNATORP
1:3 (KATTESJÖN), DIÖ I ÄLMHULTS KOMMUN
Granskningshandling 2021-02-02 – 2021-03-02
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Länsstyrelsen har 2020-10-14 lämnat samrådsyttrande i ärendet.
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna
synpunkter. Förtydliganden och kompletteringar har gjorts gällande bland annat
fornlämningar, buller och miljökvalitetsnormer.
Beträffande miljökvalitetsnormer bör texten i planbeskrivningen revideras
gällande vattenförekomster med miljökvalitetsnormer i Älmhults kommun.
Vi anser att dagvattenhanteringen inom den nytillkomna parkeringsytan behöver
ses över, se nedan under Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB).
PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
Miljöbalken följs till exempelvis kommenteras i planbeskrivningen.
Det är bra att kommunen nu anger rätt recipient och vattenförekomst som berörs
av planen. Däremot går det att uppfatta skrivningen i planhandlingarna som att
det endast finns fyra vattenförekomster med miljökvalitetsnormer i Älmhults
3
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kommun (Möckeln, Drivån, Helge å och Älmhultsåsen). Det är betydligt fler än
så och texten bör därför omformuleras eller tas bort.
Förändringar har gjorts i plankartan efter samrådet, till exempel har det lagts till
en yta enbart för parkering. Parkeringsytan saknar planbestämmelse för hur stor
andel av ytan som får hårdgöras. I dagvattenutredningen konstateras det även att
grundvattenytan ligger högt i det aktuella området och att infiltration av dagvatten
därför kan bli svårt. Länsstyrelsens generella inställning är att dagvatten ska
hanteras både med avseende på fördröjning samt rening inom planområdet,
innan anslutning av dagvattnet sker till naturliga system. Detta för att vattnet från
planområdet ska uppnå godkänd vattenkvalitet och inte påverka MKN för
recipienten eller öka flödet i befintliga vattendrag och riskera att medföra erosion
och översvämningar.
STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Kommunen avser att upphäva berört strandskydd och anger som särskilt skäl för
upphävandet 7 kap. 18 c § punkt 2 MB.
Länsstyrelsen har inget att erinra.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Påverkas inte av planförslaget.
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen justeras med förtydligande text om att ”I Älmhults kommun finns
miljökvalitetsnormer för flera vattenförekomster. I denna detaljplan kan Helge å och
Möckeln beröras av MKN för vatten då Kattesjön (som är en del av vattendraget Helge
å) mynnar ut i Möckeln.
Plankartan justeras så att en bestämmelse b2, som reglerar att endast 50% av
fastighetsarean inom användningsområdet får hårdgöras, har lagts till på
parkeringsytan.
Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 (laga
kraft 2013-01-29) är under genomförande och beräknas vara klar hösten 2021. Vatten,
avlopp och dagvatten som även försörjer den nya detaljplanen har redan projekterats
ihop med den södra lokalgatan och ingår i detaljplanen för Kattesjön i Diö, 0765P13/6.
Trafikverket
Granskning gällande detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3, Älmhults kommun
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med
detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och möjliggöra för olika typer av
bostäder. Området är planlagt sedan tidigare men den gällande detaljplanen är
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formulerad på ett sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea per fastighet.
Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan uppföras.
Planområdet är beläget 217 m öster om Södra Stambanan som är av riksintresse för
kommunikationer. Planområdet är på grund av dess närhet till järnvägen utsatt för
bullerstörningar. Flera fastigheter i närheten av det aktuella området omfattas av
Trafikverkets Nationellt program buller, järnväg där bullerskyddsåtgärder är aktuella att
genomföra. Kommunen har tagit fram en bullerutredning som visar på att planområdet
klarar riktvärden vid en bostadsbyggnads fasad. Kommunen visar i
granskningshandlingarna att även uteplatser kan anordnas på ett sådant sätt att dessa
klarar riktvärden samt att erforderliga krav kommer att ställas i samband med
bygglovsprocessen.
Därmed har Trafikverket inga ytterligare synpunkter att framföra.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Tack för inkomna kommentarer.
Kommunala nämnder och förvaltningar
Miljö- och byggförvaltningen
Miljöenhetens yttrande
Plankarta:
De synpunkter som miljöenheten tidigare haft i samband med interngranskning av
plankartan och i samrådsskedet har tillgodosetts. Miljöenheten har således inget att
erinra över plankartan.
Planbeskrivning:
Flera av de synpunkter som miljöenheten tidigare noterat, i samband med
interngranskning och i samrådsprocessen, har inarbetats inför framtagandet av
planbeskrivningen till samrådshandlingen till detaljplanen för Kattesjön. Ett par
frågeställningar återstår dock, dessa redovisas nedan.
Gällande grundvattennivåerna i det aktuella området anges att dessa ligger högt och att
grundvattenavläsningarna i området bör fortsätta att utföras fram tills eventuella
entreprenadarbeten påbörjas. Det är viktigt att området undersökts i tillräcklig
omfattning innan antagandet av detaljplanen. Detta för att säkerställa att byggnation kan
uppföras utan risk för återkommande översvämnings-problematik inom det aktuella
området.
Miljöavdelningen ställer sig även frågande till om påverkansgraden för dagvattnet under
rubriken ”undersökningen av betydande miljöpåverkan” är så låg som den redovisas i
planbeskrivningen. I redovisningen har påverkan för dagvatten, grundvatten och ytvatten
bedömts som ”ingen”. Med tanke på att exploateringen leder till att en ökad mängd
dagvatten leds till Kattesjön efter fördröjning och naturlig infiltration bör påverkan
bedömas liten. Även om påverkansgraden skulle bedömas som liten istället för ingen så
kan sannolikt hänvisningen till att påverkan på miljökvalitetsnormerna för nedströms
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berörda vattendrag fortsatt bedömas som låg i enlighet med de uppgifter som redovisas i
Tyréns dagvattenutredningen daterad 2012-06-12.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 (laga
kraft 2013-01-29) är under genomförande och beräknas vara klar hösten 2021.
Entreprenadarbeten har påbörjats i enlighet den gällande detaljplanen och innefattar
bland annat, VA, gata och kvartersmark.
Ingen översvämningsrisk föreligger enligt MSB’s översvämningsberäkningar för 100och 200-års flöden. Högsta dämningsnivå för Kattesjön är +141 m, vilket är 4,6m över
sjön Möckeln. Detta innebär att vattnet rinner vidare ner i Möckeln vid höga flöden.
Det finns en planbestämmelse (b3) som reglerar färdig golvnivå. Färdig golvhöjd ska
vara minst 0,5 meter ovan medelmarknivå för gata. Kompletterande
grundvattenavläsningar bör fortsätta att utföras för framtida projektering av byggnader
och grundläggning av dessa.
Undersökning av betydande miljöpåverkan justeras enligt kommentaren.
Byggenhetens yttrande
Plankarta:
Med befintliga planbestämmelser kan bebyggelse ske i fastighetsgräns mot
naturmarken syd och sydväst om planområdet. Kan orsaka problem vid framtida
exploateringsarbeten/planarbeten.
Utfartsförbud saknas på plankartan. Det innebär att utfart kan ske i alla
riktningar från planområdet. Det gäller även från användningsområdet för bostad
där hårdgjordyta har möjliggjorts upp till 50% av användningsområdets area.
Genom att inte begränsa takvinkeln finns ingen rimlig begränsning för nockhöjd.
Det innebär att byggnadshöjden förblir 7,6m vid takfoten men att taknockens
höjd inte regleras.
I övrigt har byggenheten av miljö- och byggförvaltningen inget att erinra över
plankartan. Majoriteten av synpunkterna enligt tidigare interngranskning har
tillgodosetts.
Planbeskrivning:
Byggenheten av miljö- och byggförvaltningen har inget att erinra över
planbeskrivningen. Majoriteten av synpunkterna enligt tidigare interngranskning
har tillgodosetts.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Tack för inkomna kommentarer. Ingen ändring görs på plankartan. Utfartsförbud vid
korsningar regleras av annan lagstiftning. Ovannämnda regleringar avseende
prickmark, takvinkel och nockhöjd är inte nödvändiga för att uppnå planens syfte.
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Företag och organisationer
E.ON Energidistribution AB
Yttrande över granskning av detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön) i Diö, Älmhults kommun. Dnr: KS 2020/6.
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan
rubricerat ärende och har följande synpunkter.
E.ON noterar att planområdet har ändrats sedan samrådet. Område i norr är borttaget
och istället har man utökat med en parkeringsyta i väst. Varav texten i plan- och
genomförandebeskrivningen bör ändras.
Längs med Linnévägen har E.ON markförlagda mellanspänningskablar, se bifogad
karta.
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.
För samråd och upplysningar om E.ONs anläggningar kontaktas Gunilla Nilsson, E.ON
Energidistribution AB, tfn 0706- 72 13 51.
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i
samband med plangenomförandet bekostas av exploatören, vilket bör framgå i
genomförandebeskrivningen.
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Bifogad karta tillhörande E.ONs yttrande
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att E.ON har markförlagda
mellanspänningskablar längs Linnévägen.
Genomförandebeskrivningen justeras enligt yttrandet.
Villaägarna Kronoberg
Yttrande över detaljplan del av Stenbrohults- -Kvarntorp 1:3 (Kattesjön) i Diö,
Älmhults kommun
Villaägarna Kronoberg har under samrådstiden yttrat sig över detaljplaneförslaget i
yttrande daterat 10 oktober 2020.
Villaägarna Kronoberg framhåller nu under granskningen följande i yttrande:
Bullerfrågan bör fortlöpande följas upp i första hand för buller från järnvägen även om
buller från järnvägen bara överskrids för uteplats. Bra att kommunen kompletterat
planen med att anordnande av en enskild bullerfri uteplats för varje enskild bostad hade
varit önskvärt.
Bra att granskningsförslaget möjliggör att cirka 25 lägenheter mot tidigare 40 lägenheter
kan byggas men tillåter även radhus och villor samt att maximalt två våningar får
uppföras,
Växjö den 18 februari 2021
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För Villaägarna Kronoberg
Ragnar Christerson
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Tack för inkomna kommentarer.
Privatpersoner
Fastigheterna Stenbrohults-Kvarnatorp 1:106, 1:65, 1:112, 1:145, 1:146, 1:75,
1:151, 1:99, 1:109, 1:147, 1:118, 1:35 och 1:148
Skrivelse berörande synpunkter med anledning av ändring av detaljplan för del av
Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 Kattesjön Diö, Älmhults kommun, Kronobergs län
Varför grannskapet anser pågående detaljplansändring vara felaktig
Grannskapet anser pågående detaljplanändring vara felaktig och inte i linje med den
kommunicerade visionen för området eller till fördel för naturen. Vi som bor i detta
område har valt det på grund av det lugna läget och närheten till naturen vilket nu
kommer tas ifrån oss. Detta har varit försäljningsargumenten från kommunen när vi köpt
våra tomter. Alla fastighetsägare i området är idag djupt oroliga och detta har påverkat
allas psykiska hälsa. Vi anser de planerade förändringarna av detaljplanen skapar mer
olägenheter och nackdelar för de befintliga grannar i området än de vinningar som
kommunen baserar ändringen på.
Detaljerad redovisning av argument till varför grannskapet anser ändring av detaljplan
vara felaktig:
1. Kommunen skriver i planbeskrivningen på flera ställen att lokalgatan till det södra
planområdet är antagen i planen sedan 2013 samt att både gata, vatten och avlopp
måste finnas på plats för att kunna sälja kvartersmark. Grannskapet anser inte
kommunen gjort tillräckligt för att främja försäljningen av nuvarande tomter. Rätt
förutsättningar har inte getts för att möjliggöra försäljningen eftersom infrastrukturen
inte funnits på plats. Detta har haft en direkt påverkan att ens kunna komma åt tomter
på den östra sidan om planområdet för att se vilka tomter som finns till förfogande.
Lokalgatan har även varit i planen att byggas de senaste två åren efter aktiv
påtryckning från grannar. Däremot har fortfarande inget hänt. Kommunen har redan
gett ut informationen att tidsplanen för lokalgatan inte kommer hållas och kommer
inte kunna påbörjas under våren 2021 (möte med kommunen, Kommunhuset, 202102-16), men omnämns flertal gånger i planbeskrivningen att det kommer göras våren
2021. Vi anser kommunikationen rörande detta är vilseledande och skapar enbart en
illusion om att kommunen aktivt försöker tillgodose infrastrukturen som krävs.
Enligt Boverkets föreskrifter (Förutsättningar för genomförande) står det tydligt att
”Under framtagandet av en detaljplan måste kommunen genomföra de utredningar,
undersökningar och ta fram de underlag som behövs för att planen sedan ska kunna
genomföras.”
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”Åtgärderna kan vara av teknisk, ekonomisk, rättslig eller administrativ karaktär. I
praktiken handlar det till exempel om att bygga gator och anordningar för vatten och
avlopp…”
2. I er samrådsredogörelse på sida 22 Intressenter & försäljning skriver ni att inget
intresse funnits när planarbetet påbörjade. Vilket inte är fallet. Bara mellan de hushåll
i området har intresse visats som kommunen inte tagit i åtanke.
3. I huvudargumentationen till detaljplansändringen redovisar kommunen att
detaljplanen ändras på grund av det intresse Arkadia (Hemhagen) visat för området
att bygga flerbostadshus. Grannskapet anser detta vara oroande och inte i linje med
principen för jämlikhet. Grannskapet anser kommunen med detta utlåtande och grund
skräddarsyr detaljplansändringen för en specifik aktör och ger inte alla intresserande
aktörer samma rätt, till exempel lokala byggherrar eller privata fastighetsägare. Vilket
skulle gynna omsättningen för de lokala företagen. Det är även oroande vad det
långsiktiga intresset för området eftersom markägaren inte skulle vara en lokal
byggherre.
Kommunen redovisar under granskningstiden att ett markanvisningsavtal kommer
undertecknas med Arkadia innan detaljplanen vunnit laga kraft. I Plan och bygglagen
Kap 5 paragraf 13 står det att sådan information ska ske under samrådstiden vilken
kommunen inte tillhandahållit oss.
Grannskapet anser det vara stötande att kommunen kommunicerar gång på gång i
sina handlingar att radhus eller enbostadshus fortfarande är möjligt att byggas. Alla
förberedande planer för detaljplansändringen tyder på annat och blir därav oärligt.
Arkadia och kommunens gemensamma intresse är att bygga flerbostadshus och
kommunen skräddarsyr detaljplanen för just detta. Detta gemensamma intresset
kommunicerades tydligt senast under möte med kommunen 2021-02-16
(Kommunhuset). Likaså möjligheten för alla intresserade att ställa sig i kölistan för
fastigheterna blir irrelevant och inte möjligt. Kommunen har redan reserverat
tomterna för Arkadia där hela konsekvensen av detaljplanändringen blir att den
gynnar den enskilda aktören mer än sakägarna eller andra intressenter för området.
4. Grannskapet ifrågasätter behovet av flerbostadshus i Diö. Påvisat behov som vi varit i
kontakt med är radhus/marklägenheter för äldre vilket vi ser att kommunen ska lägga
ner sin energi att förverkliga istället.
➢ Klart exempel på rådande situation ses i Dihult på Gästgivarevägen och
Gamlegårdsvägen där unga och äldre trivs och där det idag kontinuerligt finns en
lång väntelista för att införskaffa marklägenheter.
➢ Klar majoritet av hyreslägenheter som fortsättningsvis är kvar på marknaden
både i Diö och Älmhult är i samma storlek och prisklass som de Arkadia planerar
att bygga vid Kattesjön. Vilket vi anser vara en klar signal att kommunen borde
ifrågasätta ifall detta är det verkliga behovet. Borde inte kommunen först fokusera
på att fylla upp dessa lägenheter innan mer mark öronmärks för denna typ av
boende?
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➢ Grannskapet har utlåtande från lokala mäklarbolag som påvisar en
liten/obefintlig förfrågan av flerbostadshus i Diö under den senaste
tvåårsperioden.
Det finns inget underlag som kan påvisa det faktiska behovet som hela
detaljplansändringen baseras på. Kommunen har inte själva gjort något undersökning på
vad det faktiska behovet är. Dessutom har kommunen tydligt sagt att sådan undersökning
inte kommer att göras på grund av uteblivna resurser och finansiella medel (möte med
kommunen, Kommunhuset, 2021-02-16). Enbart Arkadia har påstått sig veta vad behovet
är, det vill säga mer flerbostadshus. Varken kommunstyrelsen eller ni tjänstemän som
arbetar med detaljplansändringen har sett detta underlag. Kommunen förlitar sig blint på
en aktör utan att ha samlat in underlag som ska finnas till grund för detaljplansändringens
ändamål. Kommunens vilja att bygga flerbostadshus rättfärdigar inte om detta är det
faktiska behovet för just Diö.
Arkadias ändamål och orsak till att det grundades som företag är att bygga mer
flerbostadshus på landsbygden. Deras företagskoncept är att styrka att det finnas ett
behov av detta i Diö. Företagsformen ger dem flexibilitet att ta finansiella risker om så
inte vore fallet. Faktumet att kommunen förlitar sig blint på detta utan att ha ifrågasatt
eller ens bett om underlaget anser vi vara oprofessionellt och respektlöst både i hänsyn
mot invånarna i Diö samt alla som förlitat sig till sittande kommunstyrelse.
Grannskapet vill igen hänvisa till Boverkets föreskrifter där det står tydligt att kommunen
”ska genomföra de utredningar, undersökningar och ta fram de underslag som behövs
för att planen ska kunna genomföras.” På det sätt Älmhults kommun agerar i frågan om
behovet på marknaden anser vi vara stötande och borde vara en tydlig grund till att
detaljplaneförslaget ska avslås.
5. Genomförandetiden för befintlig detaljplan har löpt ut och grannskapen förstår ny
plan behöver tillämpas. Grannskapen anser dock inte att planen behöver anpassas på
ett sådant sätt att en ensam aktör får förtur till marken. Detta eftersom fler
intressenter av tomterna runt Kattesjön har nu trätt fram då mognaden och vetskapen
av tomerna har ökat. Vi anser inte argumentationen att ändra planen på grund av
dålig försäljning håller. Likaså eftersom vi anser att kommunen inte gjort en grundlig
utredning av behovet. Det vore i allas intresse att detta görs och att planen bemöter
det faktiska behovet. I nuvarande detaljplan finns det redan en flexibilitet till bland
annat radhus som skulle supportera till behovet vi anser mera ligga i linje med vad
Diö samhälle efterfrågar.
6. Vi ser även att uppförandet av flerbostadshus skulle skapa en obalans i området och
påverka gemenskapen negativt. Hyreslägenheter har en högre omsättning vilket inte
skulle bidra till en långvarig gemenskap. Ändringen i detaljplanen skulle sätta dagens
fastighetsägare av enbostadshus i minoritet, ett dramatiskt underläge. Vi anser inte att
kommunen för denna punkt kan räkna alla hushåll runt Kattesjön, ca 40
enbostadshus, då det är de direkta sakägarna som enbart har rätten till att överklaga
och har fått ut information från kommunen om detaljplansändringen. Vi anser det inte
vara konsekvent eller logiskt att kommunen i vissa frågor pratar och hänvisar till
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siffror som berör sakägarna och i vissa andra frågor hänvisar till hela området runt
Kattesjön.
Utnyttjande av marken skulle inte bidra till en småskalig eller samspelt arkitektur till
resterande bebyggelse. Realistiskt enligt kommunens illustrationer innebär Arkadias
byggplaner två flerbostadshus på ca 45 m bredd och 10 m högt. Detta liknar inget i
området och kan inte påstås vara harmoniskt eller småskaligt på något sätt. Planerna
som kommunen ger förtur till gynnar inte på något sätt befintliga grannar utan är bara
till fördel till byggherren.

7. I er Planbeskrivning sida 10 Skyddad och värdefull natur, sida 17 Riksintressen och
skyddade områden, nämns vikten av att bevara naturen i området. Däremot tas ingen
hänsyn till de naturliga stigar som dagligen brukas och har byggts upp under många
år. I samband med att en ny detaljplan behöver göras finns ypperligt tillfälle att
faktisk bevara mer av naturen, vilken kommunen inte åter sig att göra. Detta anser vi
vara kränkande då en stor del av Diös samhälle dagligen använder sig av
naturområdet.
Proportionen av planområdet som ska tas till bruk för tomter må se ut som liten i
kommunens ögon när det jämförs med andra nyproduktionsområde i kommunen men
i många av de fallen är det rena skogsområde som inte utnyttjas av allmänheten.
Denna stora skillnad anser vi inte att kommunen tagit i åtanke i vårt fall. I våra ögon
är det en stor mängd natur som försvinner som är viktig för resterande symbios av
området och är i direkt anslutning till bevarade naturområden kring Kattesjön. Se bild
1 nedan.

Bild 1. Illustration rödmarkerat område som visar dagens naturliga stigar samt hur
de ligger i förhållande till planområdet.
Senast i möte med kommunen 2021-02-16 (Kommunhuset) kommenteras det att
stigarna som befinner sig i planområdet enkelt bara kan flyttas. Detta anser vi vara
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respektlöst mot naturen. Detta är naturliga stigar som trätt fram efter årtionden och
inte kan kopieras på ett enkelt sätt. På grund av detta anser vi inte kommunen följer
lagarna i Miljöbalken kapitel 6.
8. Flerbostadshus kommer störa naturlivet med den ökade mängd människor det
medför. Det kommer även störa befintliga grannar med mer allmänt buller från denna
mängd människor.
Grannar direkt öster om planområdet kommer störas och möjligheter till uteplatser på
framsidan av husen tas delvis eller helt bort från dagens fastighetsägare. Eftersom
bullervärdena för uteplats överskrids redan idag för planlagt område påverkar det
självklart också befintliga fastigheter. Detta tillsammans med den ökade mängden
människor flerbostadshus skulle medföra anser vi inte vara accepterat.
➢ Fastighet 1:148 har planerat att försätta bygga ut sin uteplats på framsidan av
huset vilket nu blir irrelevant eftersom störningarna från mängden människor
samt insynen från lägenhetshuset blir i direkt anslutning till själva fastigheten.
9. En byggnadshöjd på 7,6 m är vad som idag finns som ca totalhöjd för de hus som får
lov att byggas med två våningar. Det innebär en totalhöjd på ca 9-10 m för
flerbostadshus och något grannskapet inte ser som småskaligt, jämställt eller i
harmoni med vad som råder idag. I föreslagen plankarta har kommunen valt att inte
nämna något om två våningar som maxantal istället enbart reglera detta med en
byggnadshöjd som enkelt kan missbrukas.
Senast i möte med kommunen 2021-02-16 (Kommunhuset) och i er
samrådsredogörelse på sida 22 nämner ni att det inte är omöjligt att en tredje våning
byggs. Ekonomiskt är Arkadia rustade för sådan investering på grund av deras
företagsform. Så det kommunen anser osannolikt anser vi vara mycket möjligt och
nära en verklighetsbild som kommer att ske. Bara faktumet att öppna upp för en
sådan möjlighet tyder att verken Arkadia eller kommunen har Diös bästa intresse i
åtanke, vilket är fler boende för äldre, utan istället skräddarsys detaljplansändringen
till att tillmötesgå Arkadias behov av att bygga hyreslägenheter runtom i landet. Igen,
detta skulle inte på något sätt vara småskaligt eller i harmoni med resterande
bebyggelse och påvisar igen enbart bara mer olägenheter för befintliga
fastighetsägare än de potentiella fördelar flerbostadshus skulle medföra.
Befintliga fastigheter i direkt anslutning till planområdet kommer få en försämrad
utsikt mot naturen eftersom flerbostadshusen blir avsevärt större, både högre och
betydligt bredare, än vad som får byggas enligt rådande detaljplan. Med rådande
bestämmelser skulle det finnas mer flexibilitet att se naturen mot grusvägen som
leder till Linnes Råshult. Därav skapar de planerade förändringarna ytterliga
olägenheter för befintliga fastighetsägare.
Befintliga fastigheter i direkt anslutning till planområdet kommer också få en
försämrad tillgång till solen enligt Solstudien kommunen genomfört. Den planerade
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bygghöjden i kombination med placeringen av flerbostadshusen samt dess storartade
skala påvisar ytterligare omöjlighet för tomterna att utnyttja framsidorna av
fastigheterna jämfört med vad som är möjligt med rådande bestämmelser. Igen skapar
de planerade bestämmelserna enbart olägenheter för befintliga fastigheter. Enligt
kommunen anses detta som acceptabelt, vilket vi inte på något sätt håller med om.
Ägare av dessa tomter har gjort investeringar redan i sina fastigheter som kommer bli
omöjliga att bruka eller förverkliga om dessa planerade förändringar genomförs
(exempel fastighet 1:148 placering av trädäck utsatt för att fånga solen så mycket
som det går på ena kortsidan av huset).
10. Grannskapet anser inte att kommunen har en logisk grund när trafikmängden i
området beräknas. Ökningen av antalet personer i området kommer öka trafiken på
lokalgatorna och på grusvägen mellan Kattesjön och Linnés Råshult. Grusvägen
används ofta för promenader och ridning. Den ökade trafiken av fordon kommer att
utgöra en risk för olyckor. Idag använder många andra Diöbor detta område för
promenad, speciellt grusvägen mot Linnés Råshult.
Idag beräknar kommunen 38 bilar med rådande detaljplan där radhus kan byggas.
Vilket är otroligt osannolikt och ologiskt. Att bygga radhus så tätt som kommunen
illustrerar i Samrådsredogörelsen sida 23 har aldrig varit relevant, vilken kommunen
själva påpekat flertal gånger. Därför anser vi inte beräkningen av 38 bilar den sanna
bilden av verkligheten.
Jämför man enbart med sakägarna i direkt anslutning till planområdet (sex
enbostadshus) har alla enbart en bil per fastighet. Kommunen räknar två bilar per
radhus. Rimlig nivå av jämförelse borde istället vara ca 19 bilar vid bebyggelse av
radhus mot minst en bil per lägenhet om flerbostadshus byggs (totalt ca 25 bilar).
Med denna utgångspunkt anser vi att mängden trafik kommer öka med den planerade
förändringen kommunen vill genomföra.
11. En ökad mängd trafik medför även ett behov av parkeringsplatser. Besökare kommer
behöva parkera längst med lokalgatorna. Enligt kommunens nuvarande förslag i
detaljplanen tas dessutom inte integriteten av grannar i hänsyn.
Faktumet att kommunen lagt till en yta för parkering väster om planområdet är inte
på något sätt betryggande. Eftersom detta bara skapar en illusion. Kommunen skriver
tydligt i Samrådsredogörelsen sida 23 att detta är bara ett alternativ och byggherren
behöver inte bemöta detta. Denna mark kan köpas till om så önskas. Vilket i våra
ögon innebär att samma problematik med mer trafik på lokalgatorna kvarstår.
Dessutom kommer placeringen av en potentiell parkeringsplats ta bort den enda
naturliga ingången till stigarna som leder till områdets åsar. Enligt vad som beskrivits
tidigare är det inte enbart en fråga om att flytta dessa då stigarna trätt fram efter
årtionden av allmänt bruk.
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12. De försäljningsargument från kommunen till nuvarande fastighetsägare vid våra köp
överensstämmer inte med pågående ändringar och därav känner sig berörda lurade på
sina investeringar. Förändringen skulle påverka nuvarande fastighetsägares
investeringar negativt då en obalanserad nivå av bostadstyper kommer påverka
huspriserna. Fördelningen av bostadstyper i området kommer förändras drastiskt och
ge en annan karaktär till området. Ingen av de hushåll i området kunde förutse att
detta skulle vara förändringen kommunen ville genomföra och inte den vision någon
av fastighetsägarna runt Kattesjön fått kommunicerat till sig eller byggt upp tron om.
Både fastighetsägare som byggt nya hus i området och de som bott här under en
längre period valde detta område specifikt för lugnet och naturen. Vilket totalt
kommer att tas bort från oss. Arkadias idé är varken småskalig eller i symbios med
vad som karaktäriserar området idag. Vi anser att kommunen borde se positivt att
privatpersoner vill investera i Diö och öka Diö samhälles totala värde. Men istället
leker kommunen med folks livsinvesteringar vilket är både oprofessionellt,
respektlöst och omoraliskt. Detta har medfört att dagens fastighetsägare mått psykiskt
dåligt och är djupt oroliga över sina livsinvesteringar. Vi anser att kommunen
genomför förändringar i den nya detaljplanen som skapar mer olägenheter och
negativ påverkan för befintliga fastighetsägare än potentiella vinningar det kan
medföra.
Förslagändringar av detaljplan godtagbara av grannskapet
Grannskapet vill tydliggöra att vi inte motsäger oss att en jämlik möjlighet ska finnas
för invånare av Älmhults kommun att bo sjö- och naturnära. Grannskapet strävar
efter en förändring i detaljplanen som möjliggör detta samt bibehåller den
kommunicerade visionen som dagens fastighetsägare fått som
försäljningsargumentation när våra investeringar i området gjorts. Huvudgrunden till
förändringen anser vi bör vara att ett faktiskt behov finns på marknaden av just det
som kommunen vill bygga. Grannskapet anser att nedan förslag främjar en mer
balanserad och harmonisk bebyggelse samt till fördel för naturen.
Nedan detaljerade förslag på ändringar av detaljplan i kombination med varandra
eller som enskilda implementeringar:
1. Kommunen genomför noggrann undersökning om vad ett faktiskt behov är för Diö
innan ett markanvisningsavtal signeras med en enskild byggherre, Arkadia eller
någon annan, eller innan kommunen genomför förändringen i detaljplanen som
öppnar upp för en potentiell felestimerad bedömning. Detta är för allas bästa intresse
och investeringar att säkerställa ifall flerbostadshus faktiskt är det som efterfrågas i
Diö. Vi anser att marken kring Kattesjön ska användas till det som faktiskt
efterfrågas. Vi vädjar därför starkt att kommunen genomföra denna typ av
undersökning eftersom vi som bor och dagligen pratar med boende i Diö har fått
påvisats att radhus/marklägenheter är vad som saknas.
2. Bevara mer av naturen som används av allmänheten då detaljplanen ändå behöver
regleras. Detta är ett ypperligt tillfälle att ta tillvara på de stigar och naturområde som
finns runt Kattesjön. Grannskapet anser att kommunen ska halvera planområdet för
att tillmötesgå de natur som finns. Illustrerat i bild 2.
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Detta skulle även vara till fördel att skapa en mer balanserad harmoni till befintlig
bebyggelse och tillmötesgå någorlunda känslan av småskalighet (i kombination med
vad som föreslås under punkt 4 nedan).

Bild 2. Illustration av rödmarkerat område grannskapet anser ska tas bort från
planområdet för att tillmötesgå en mer harmonisk balans till befintlig bebyggelse
samt bevara stigar i området och naturen.
3. Vi ser möjlighet att tillgodose idén om att bo nära sjö och natur genom att till
exempel placera flerbostadshus i anslutning till redan befintliga hyreslägenheter i
Diö. Om så är behovet som kan styrkas. Idag finns en stor yta på ca 3180 kvm till
förfogande av mark ägt av kommunen mitt i Diö som idag inte förbrukas till något.
(Tidigare parkeringsplats för Ica butik). Detta skulle vara mer i symbios och harmoni
med befintlig bebyggelse till skillnad om flerbostadshus placeras vid Kattesjön. Idag
har kommunen behövt häva strandskydd för området runt Kattesjön för rådande
detaljplan, om så är fallet för parkeringsområdet mitt i Diö anser vi inte det vara
något större hinder för att kunna genomföra denna plan.
4. För att minimera bullernivå, främja ett mer småskaligt intryck och skapa bättre
harmoni med rådande bebyggelse i området implementera 15 % som största
byggnadsarea inom fastighetsområdet vid byggnation av flerbostadshus på en
fastighet. Eller reglera maximal fasadlängt till maximalt 20-30 meter för att
säkerställa att byggnaderna delas in i volymer som upplevs som småskaliga. 250 kvm
maximal utnyttjande av fastighetsarean vid byggnation av enbostadshus eller radhus.
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5. Reglera byggnadshöjd för flerbostadshus mer i linje med vad som är beskrivet i
rådande detaljplan. 7,6 meter som maximal byggnadshöjd skulle idag innebära att
flerbostadshus skulle upplevas avsevärt mycket större än de befintliga tvåvåningshus
i området, då totalhöjden skulle bli ca 9-10 meter beroende på vilken taklutning
appliceras. Ytterligare ett argument till varför planförslaget inte gynnar en balanserad
och harmonisk symbios med befintlig bebyggelse.
6. Byggnader samt parkeringsplatser får inte uppföras på prickmark inom
fastighetsarean för att främja minimalt buller samt integritet av grannar. Inga
parkeringsplatser i anslutning till gränsande fastigheter utan mellan eller på baksidan
av flerbostadshus.
7. Kommunen utför en mer utförlig Dagvattennivåutredning och Trafikbullerutredning
som tar hänsyn till alla aspekter som kommer påverka området.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått utt.
En ny detaljplan upprättas för en mindre del av området där kommunen är markägare
och där detaljplanen från 2013 anger sammanbyggda hus i två våningar och
naturmark.
Den blåstreckad linjen visar gränsen
Utsnitt ur gällande detaljplan för
Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). för det nya detaljplanområdet.

En ny detaljplan upprättas för att följa samhällsutvecklingen och för att möta
efterfrågan på bostäder. Kommunen vill tillskapa fler attraktiva bostäder och göra det
möjligt för fler människor att bo natur- och sjönära med närhet till kollektivtrafik.
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus,
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grupphusbebyggelse och friliggande en – och tvåbostadshus. Den gällande detaljplanen
från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea (BTA) i m2
per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan
uppföras.
1. Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6
(laga kraft 2013-01-29) är under genomförande. Entreprenadarbeten har
påbörjats 2021-05-31 i enlighet med den gällande detaljplanen och innefattar
bland annat, VA, gata och kvartersmark. Markarbetena beräknas vara
färdigställda för besiktning senast vid årsskiftet 2021/2022.
Följande utredningar har tagits fram under framtagandet av detaljplanen för
Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29):
-

Geoteknisk undersökning
Bullerutredning
Dagvattenutredning
Naturinventering

Följande utredningar har tagits fram under framtagandet av denna detaljplan
”detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (kattesjön) i Diö, Älmhults
kommun”:
-

Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2020-08-24
- Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08 som är framtagen
under detaljplanarbetet för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har använts som ett planeringsunderlag.
- PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för detaljplan,
WSP, 2020-08-18
2. Flera tomter i Kattesjön har varit till salu via kommunens tomtkö sedan 2014.
När planarbetet påbörjades i början av 2020 fanns inget anmält intresse för de
tomter som ingick i planområdet (samrådsförslag). Fastigheterna 1:152–1:154
kommer att återgå till tomtkön efter att planprocessen är avslutad, avsikten är
då att dessa tomter säljs för nybyggnation av småhus.
3. Älmhults kommun har initierat en ny detaljplan med ett syfte att skapa en mer
flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder.
Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse och
friliggande en- och tvåbostadshus. Kommunen äger all mark inom planområdet.
Detaljplanen kan genomföras på olika vis av Älmhults kommun. Till exempel
kan en markanvisning ske med en aktör för byggnation av flerbostadshus eller
gruppbebyggelse. Alternativ att villatomter fördelas efter plats i tomtkö.
Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen justerades och
förtydligades. Se planbeskrivning, sida 21, rubrik ”Beskrivning av
genomförandet, ansvarsfördelning och avtal”. Texten om att avtalet ska
undertecknas av båda parter innan detaljplanen antas har tagits bort i
planbeskrivnigen.
Arcadia bostad (Hemhagen fastigheter AB) har ett fortsatt intresse att bygga
hyreslägenheter i Diö, i detta fall i Kattesjöområdet. Efter att detaljplan har
vunnit laga kraft kommer marken anvisas enligt Älmhult kommuns styrdokument
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Riktlinjer för mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). I detta fall kan
direktanvisning (punkt 4.1) används. Direktanvisning innebär att byggherren
väljs ut av kommunen utan föregående jämförelseprocess med andra
intressenter. Val av byggherre kan baseras på att exploatören har ett koncept
som kommunen vill möjliggöra - i detta fall hyresrätter på landsbygden som
ingen annan aktör tidigare har visat intresse för.
Vid genomförandet med friliggande en- och tvåbostadshus ska villatomter
överlåtas enligt Älmhult kommuns styrdokument Riktlinjer för mark- och
exploatering (Antaget i KF 2020-12-14).
Det finns även planlagda villatomter i den sydöstra delen av gällande detaljplan
för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). En ny detaljplan görs inte för de
sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för friliggande villor.
4. Detaljplan prövar om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Syftet
med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både
flerbostadshus, grupphusbebyggelse och friliggande en- och tvåbostadshus.
Upplåtelseformen regleras inte i detaljplanen.
Under framtagandet av detaljplanen har kommunen genomfört de utredningar
och undersökningar som behövs för att planen ska kunna genomföras. Följande
utredningar har tagits fram under framtagandet av denna detaljplan och
presenterades vid samråd och vid granskning.
o Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB,
2020-08-24
o Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08 har använts
som ett planeringsunderlag.
o PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för
detaljplan, WSP, 2020-08-18
5. Kommunen eftersträvar att skapa områden med olika typer av bostäder. Det
främsta skälet att en ny detaljplan görs är möjligheten att tillskapa fler
attraktiva bostäder och göra det möjligt för fler människor att bo natur- och
sjönära med närhet till kollektivtrafik. Kommunen tycker det är positivt att
invånarna kan erbjudas ett varierat utbud av olika typer av bostäder även
utanför Älmhult tätort. En ny detaljplan upprättas för en mindre del av området
där detaljplanen från 2013 möjliggör sammanbyggda hus i två våningar. Syftet
med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både
flerbostadshus, grupphusbebyggelse och friliggande en- och tvåbostadshus. Se
även punkt 3. Fastigheterna 1:152; 1:153 och 1:154 kommer att återgå till
tomtkön efter att planprocessen är avslutad, avsikten är då att dessa tomter säljs
för nybyggnation av småhus. Det finns även planlagda villatomter i den sydöstra
delen av gällande detaljplan för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). En ny
detaljplan görs inte för de sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att
behålla för friliggande villor.
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6. Kommunen eftersträvar att skapa områden med olika typer av bostäder.
Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse och
friliggande en- och tvåbostadshus. Upplåtelseformen regleras inte i
detaljplanen.
Alla fastigheter inom Kattesjöområdet ingick inte i samrådskretsen och därför
har de inte fått ett informationsbrev via post om denna detaljplan.
Planhandlingarna var däremot tillgängliga på kommunens webbplats för alla
som vill ta del av dem.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som
reglerar bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och
är harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området.
Planen reglerar att bebyggelsen ska utformas med träfasad för att passa in i
omgivningarna. Även maximal fasadlängd på 45 meter säkerställer att
byggnaderna delas in i volymer som uppleves som småskaliga.
Exploateringsgraden 20% byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus
är en låg exploateringsgrad och säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och
omgivningarna i sin helhet (se Bild 1 och Bild 2). Därutöver har punktprickad
mark lagts längs med gatan, som i den nu gällande detaljplanen, för att skapa
avstånd mellan byggrätten och gatan (så kallad förgårdsmark). Det är också en
viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de markresurser som
finns på ett ekonomiskt hållbart vis.
Högsta byggnadshöjden är 7,6 meter, vilket innebär möjlighet att uppföra en
byggnad i två våningar. Teknikutrymmen, förråd etcetera kan inrymmas på
vinden ovanför dessa våningar. Höjden är anpassad efter befintlig bebyggelse i
området som är 1-2 våningar hög (se Sektion 1).
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Bild 1. Illustration som visar hur bebyggelsen med flerbostadshus kan se ut med
en maximalt utnyttjande av byggrätten (20 % byggnadsrea per fasatighetsarea
för flerbostadshus), maximal byggnadshöjd och på gränsen till prickmaken.

Bild 2. Illustration som visar maximalt utnyttjande av byggrätten (20%
byggnadsrea per fasatighetsarea för flerbostadshus)

Sektion 1. Illustration hur byggnadshöjden kan nyttjas. Det är dock osannolikt
att tre våningar bostäder byggs då ett projekt generellt har svårt att få ihop
ekonomin för en sådan lösning (på grund av krav på hiss).
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7. Nu genomförs den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun,
0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29). Entreprenadarbeten har påbörjats 202105-31 i enlighet med den gällande detaljplanen och innefattar bland annat, VA,
gata och kvartersmark. Markarbetena beräknas vara färdigställda för
besiktning senast vid årsskiftet 2021/2022. I den nya detaljplanen tillkommer en
yta för parkeringar som tidigare har planlagts som natur. Området för
kvartersmark för bostäder är i övrigt detsamma som i den gällande detaljplanen
(0765-P13/6, laga kraft 2013-01-29). Den markerade stigen slutar ungefär vid
vändplatsen i den nya lokalgatan. Lokalgatan kan användas i stället för att ta
sig till naturområdet.

Bild 3. Utsnitt ur gällande detaljplan för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-0129)

Bild 4. Utsnitt ur denna detaljplan för ”Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön) i Diö”, granskningshandling.
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Bild 5. De blåstrekade linjerna visar hur lokalgatan kan användas i stället för
att ta sig till naturområdet. Den svarta linjen visar gränsen för det nya
detaljplanområdet.
8. Detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två våningar inom den
ytan som planläggs nu. Det innebär att cirka 19 radhus kan byggas (se Bild 6).
Detta möjliggör även den nya detaljplanen. Vid alternativ av flerbostadshus kan
cirka 25 lägenheter byggas. Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta är
en liten ökning jämförd med den gällande detaljplanen.

Bild 6. Illustration hur byggrätten kan nyttjas för radhus så som detaljplanen
från 2013 ser ut idag. Parkeringsplatser är illustrerade mot gatan.
Tillkommande byggnaderna kommer att fungera som ett bullerskydd från
järnvägsbuller, vägbuller från Växjövägen och kommer att förbättra
bullersituationen för de fastigheter som ligger öster om planområdet.
En bullerutredning är utförd enligt branschstandard. På s.5 i
Trafikbullerutredningen (2020-08-18, WSP) står det: ”På grund av de mycket
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låga trafikmängderna på de lokala gatorna/vägarna har dessa inte tagits med i
beräkningen utan endast Växjövägen har använts som ljudkälla för
vägtrafiken”.
9. Den gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun,
Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) reglerar bara antal
våningar men inte byggnadshöjd eller totalhöjd. Boverket har ändrat sina
allmänna råd för vilka bestämmelser kommunerna bör använda och det har
även införts föreskrifter som reglerar vilka föreskrifter som kommunen får
använda sedan den nu gällande detaljplanen för området gavs planuppdrag och
antogs. Detta gör att planbestämmelse om våningsantal inte längre kan
användas i föreliggande planförslag. Högsta byggnadshöjden är 7,6 meter,
vilket innebär möjlighet att uppföra en byggnad i två våningar.
Teknikutrymmen, förråd etc. kan inrymmas på vinden ovanför dessa våningar.
Höjden är anpassad efter befintlig bebyggelse i området som är 1-2 våningar
hög. Byggnadshöjden beräknas generellt till takfoten (om inte takvinkeln är 45
grader eller mer). Om byggnadshöjden begränsas till nockhöjd så kan samma
höjd på takfoten byggas om man bygger ett platt tak. Byggnadshöjd gör det
möjligt att bygga två våningar med ett sadeltak (lutning minde än 45 grader)
eller ett platt tak. Men om man ändrar höjdbegränsningen från byggnadshöjd
till nockhöjd så kan endast platt tak byggas om man vill bygga två våningar (se
Sektion 1, sida 21). Se även punkt 6.
En solstudie har gjorts för att visa konsekvenserna för skuggning om
nybyggnation om ett flerbostadshus uppförs med högsta möjliga exploatering,
byggnadshöjd och på gränsen till prickmaken (se Bild 7). I skriften
Solklart (Boverket 1991) anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om
minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår- och höstdagjämning,
för bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser. Solstudien visar att
Boverkets rekommendationer uppfylls vad gäller önskat värde av solighet.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att den skuggning som bildas är
acceptabel.
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Bild 7. Solstudie som visar skuggningsbilden om nybyggnation om ett flerbostadshus
uppförs med högsta möjliga exploatering, byggnadshöjd och på gränsen till
prickmarken.
10. I det uppdaterade förslaget har en yta för parkering lagts till väster om
planområdet. Vid byggnation av flerbostadshus kan denna mark köpas och
användas till boendeparkering. Detta bedöms minska antalet trafikrörelser
längs Ågatan och den framtida södra lokalgatan. Planen bedöms inte generera
så pass mycket trafik att trafiksäkerheten kompromissas.
Idag finns en separerad gångväg på båda sidor av Linnévägen, de mindre
lokalgatorna tex. Ågatan har ingen separerad gångtrafik, då den genererar få
trafikrörelser.
Avseende trafik så förändrar inte detta förslag särskilt mycket i förhållande till
vad som får lov att byggas idag enligt den gällande detaljplanen. Detaljplanen
från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två våningar. Det innebär att cirka
19 radhus kan byggas (se bild 6, sida 23). Det skulle generera 38 bilar enligt
Älmhult kommuns parkeringsnorm (se Tabell 1). Med det uppdaterade förslaget
skulle maximalt 2236 m2 bruttoarea (BTA) kunna byggas (se bild 2), vilket
skulle generera 31 bilar enligt Älmhults parkeringsnorm.
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Grusvägen mellan Kattesjön och Linnés Råshult är inte den optimala och
snabba vägen till planområdet. Kommunledningsförvaltningens bedömning är
att trafiken på lokalgatorna och grusvägen mellan Kattesön och Linnés Råshult
inte kommer att öka så att det kan utgöra risk för olyckor.

Tabell 1. Utsnitt ur Älmhult kommuns parkeringsnorm.
11. Se punkt 7 och 10.
12. Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö,
Älmhults kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått
utt. En ny detaljplan upprättas för en mindre del av området, där kommunen är
markägare och där detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda hus i två
våningar, för att följa samhällsutvecklingen och för att möta efterfrågan på
bostäder. I detaljplaneringen ska både allmänna och enskilda intressen hanteras
och en avvägning göras. Många faktorer kan påverka på fastighetsvärdet. En av
huvudfaktorerna är hur attraktivt Diö är som boendeort med
samhällsutveckling, kommunikationer, serviceutbud, investeringsviljan från
andra privata aktörer mm.
Kommentarer på förslagsändringar av detaljplan godtagbara av grannskapet
Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått utt. En ny
detaljplan upprättas för en mindre del av området, där kommunen är markägare och
där detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda hus i två våningar, för att följa
samhällsutvecklingen och för att möta efterfrågan på bostäder. Syftet med den nya
detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika
typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse
och friliggande en- ock tvåbostadshus.
1. Detaljplanen kan genomföras på olika vis av Älmhults kommun. Till exempel
kan en markanvisning ske med en aktör för byggnation av flerbostadshus eller
gruppbebyggelse. Alternativ att villatomter (enbostadshus) fördelas efter plats i
tomtkö.
Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen har justerats och
förtydligats. Se planbeskrivning, sida 21, rubriken ”Beskrivning av
genomförandet, ansvarsfördelning och avtal”. Texten om att avtalet ska
undertecknas av båda parter innan detaljplanen antas har tagits bort i
planbeskrivnigen. Efter att detaljplan har vunnit laga kraft kommer marken
anvisas enligt Älmhult kommuns styrdokument Riktlinjer för mark- och
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exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). Vid genomförandet med friliggande
bostadshus ska villatomter överlåtas enligt Älmhult kommuns styrdokument
Riktlinjer för mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14).
2. Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6
(laga kraft 2013-01-29) är under genomförande. Entreprenadarbeten har
påbörjats 2021-05-31 i enlighet med den gällande detaljplanen och innefattar
bland annat, VA, gata och kvartersmark. Markarbetena beräknas vara
färdigställda för besiktning senast årsskiftet 2021/2022. Kvartersmarken för
bostäder i den nya detaljplanen har samma yta som den gällande detaljplanen.
Exploateringsgraden 20% byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus
är en låg exploateringsgrad och säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och
omgivningarna i sin helhet (se Bild 2, sida 21). Därutöver har punktprickad
mark lagts längs med gatan, som i den nu gällande detaljplanen, för att skapa
avstånd mellan byggrätten och gatan (så kallad förgårdsmark). Även en
maximal längd på 45 meter på fasaden säkerställer att husen delas in i volymer
som upplevs som småskaliga. Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på
byggbar mark och nyttja de markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart
vis.
3. Kommunstyrelsen gav 2020-06-09 § 114 kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun. Detaljplanen hanteras inom uppdragets omfattning.
4. Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som
reglerar bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och
är harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området. Det är en viktig aspekt
att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de markresurser som finns på ett
ekonomiskt hållbart vis.
5. Se punkt 4.
6. Införandet av en planbestämmelse som reglerar att parkeringsplatser inte får
uppföras på prickmark är inte nödvändigt för att uppnå planens syfte. Vid
bebyggelse med radhus kan det vara lämpligt att parkera bilar på prickmark.
7. Följande utredningar är utförda enligt branschstandard, under framtagandet av
denna detaljplan ”detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (kattesjön)
i Diö, Älmhults kommun”:
o Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB,
2020-08-24
o Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08 som är
framtagen under detaljplanarbetet för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har använts som
ett planeringsunderlag.
o PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för
detaljplan, WSP, 2020-08-18
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:99
Gällande ändring av detaljplan för Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 Kattesjön Diö
Bästa kommunstyrelse

27
66

Granskningsutlåtande
[Förvaltning]

2021-11-30

Jag skriver till er och vädjar till att ni inte ska skriva på en ändring av detaljplanen vid
kattesjön i Diö, för att bygga hyreslägenheter.
Motiveringen till detta är att hyreslägenheter i två våningar passar inte in i detta vackra
villaområde. Istället kan ni behålla detaljplanen som den är och istället låta allmänheten
bygga villor som det var tänkt från början.
Jag har hört från politiker att man tycker att det har gått lite långsamt att etablera villor i
kattesjön området, men det är faktiskt så att det har inte funnits tillgängliga tomter på
över ett år på grund av att man har reserverat de lediga tomterna till Arkadia bostad.
Samma sak gäller i den södra delen av området, där man inte heller har släppt några
tomter till försäljning på grund av att vägen inte har färdigställts.
En annan stark åsikt till att jag, och flera med mig inte vill att man bygger
hyreslägenheter är att man med dessa lägenheter kommer att förstöra värdefull natur och
djurliv och stigar där många av oss i detta villaområde promenerar, joggar eller går med
hunden.
Det kommer nästan dagligen folk från samhället Diö för att gå ut på stigarna. Jag ser
stolta tjejer som kommer ridandes på häst. Familjer som går på picknick med barnen.
Rådjur och rävar som springer ute i naturen.
Trafiken kommer också att påverkas. Med dessa lägenheter så blir det upp emot 40 fler
bilar som ska antingen köra genom tunneln eller på grusvägen genom den fina naturen
ut till Carl Von Linné Råshult.
På denna grusväg är det också mycket folk som är ut och promenerar och med den
ökande trafiken så ökar risken för olyckor.
Jag bifogar även en bild på vilken typ av lägenheter som Arkadia Bostad tänker bygga.
Tänk er 2st stora byggnader på vardera 12x45 meter mitt ute i denna vackra natur
Jag måste säga att det gör ont i mitt hjärta och jag mår dåligt och blir ledsen av
bara tanken på att man kan förstöra värdefull natur och djurliv bara för att man
vill uppföra lägenheter mitt i denna fantastiska natur.
Vi som bor i detta området tycker det är felaktigt beslut att man inte låter invånarna ha
möjlighet att köpa villatomter, utan istället upplåter marken till en enstaka aktör,
Arkadia Bostad, för att bygga hyreslägenheter.
Det kommer att skickas in synpunkter på detta med underskrifter från flera boende i
detta område.
Som förslag så kan man istället bygga lägenheter vid ishallen i Diö, eller som ett nytt
förslag, varför inte vid den gamla parkeringen till Kiosken utmed Helge Å.
Se nedan bild som förslag på var man kan bygga istället.
I detta område finns redan lägenheter och man skulle kunna bygga med vacker utsikt
över helge Å.
Jag hoppas att ni känner med mig och begrundar ert beslut. Visa mig och allmänheten
att ni är förnuftiga politiker som lyssnar på invånarna i kommunen,
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Ni är hjärtligt välkomna att kontakta mig vid frågor eller funderingar.

Bild 1 bifogat i yttrandet
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Bild 2 bifogat i yttrandet
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Upplåtelseformen regleras inte i detaljplanen. Den gällande detaljplanen ”Detaljplan
för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 201301-29) möjliggör sammanbyggda hus med två våningar. Syftet med den nya
detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika
typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse
och friliggande enbostadshus.
Flera tomter i Kattesjön har varit till salu via kommunens tomtkö sedan 2014. När
planarbetet påbörjades i början av 2020 fanns inget anmält intresse för de tomter som
ingick i planområdet (samrådsförslag). Fastigheterna 1:152–1:154 kommer att återgå
till tomtkön efter att planprocessen är avslutad, avsikten är då att dessa tomter säljs för
nybyggnation av småhus.
Nu genomförs den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765P13/6 (laga kraft 2013-01-29). Entreprenadarbeten har påbörjats 2021-05-31 i enlighet
med den gällande detaljplanen och innefattar bland annat, VA, gata och kvartersmark.
Markarbetena beräknas vara färdigställda för besiktning senast vid årsskiftet
2021/2022. Det finns även planlagda villatomter i den sydöstra delen av gällande
detaljplan för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). En ny detaljplan görs inte för de
sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för friliggande villor.
Kommunen äger all mark inom planområdet. Detaljplanen kan genomföras på olika vis
av Älmhults kommun. Till exempel kan en markanvisning ske med en aktör för
byggnation av flerbostadshus eller gruppbebyggelse. Alternativ att villatomter
(enbostadshus) fördelas efter plats i tomtkö.
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Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen justerades och
förtydligades. Se planbeskrivning, sida 21, rubriken ”Beskrivning av genomförandet,
ansvarsfördelning och avtal”. Texten om att avtalet ska undertecknas av båda parter
innan detaljplanen antas har tagits bort i planbeskrivnigen.
Hemhagen fastigheter AB (Arcadia bostad) har ett fortsatt intresse att bygga
hyreslägenheter i Diö, i detta fall i Kattesjöområdet. Efter att detaljplan har vunnit laga
kraft kommer marken anvisas enligt Älmhult kommuns styrdokument Riktlinjer för
mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). I detta fall kan direktanvisning
(punkt 4.1) används. Direktanvisning innebär att byggherren väljs ut av kommunen utan
föregående jämförelseprocess med andra intressenter. Vid genomförandet med
friliggande bostadshus ska villatomter överlåtas enligt Älmhult kommuns styrdokument
Riktlinjer för mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14).
I den nya detaljplanen har kvartersmark för bostadsbebyggelse samma yta som i den
gällande detaljplanen (detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6,
laga kraft 2013-01-29). En yta för parkeringar har lagts på ett grusat område.
Vid byggnation av flerbostadshus kan marken för parkeringar köpas och användas till
boendeparkering. Detta bedöms minska antalet trafikrörelser längs Ågatan och den
framtida södra lokalgatan. Grusvägen mellan Kattesjön och Linnés Råshult är inte den
optimala och snabba vägen till planområdet för biltrafik.
Avseende trafik så förändrar inte detta förslag särskilt mycket i förhållande till vad som
får lov att byggas idag enligt den gällande detaljplanen. Detaljplanen från 2013 tillåter
sammanbyggda radhus i två våningar. Det innebär att cirka 19 radhus kan byggas (se
Bild 8). Det skulle generera 38 bilar enligt Älmhult kommuns parkeringsnorm (se
Tabell 1). Med det uppdaterade förslaget skulle maximalt 2236m2 bruttoarea (BTA)
kunna byggas (se Bild 7), vilket skulle generera 31 bilar enligt Älmhults
parkeringsnorm (se Tabell 2). Planen bedöms inte generera så pass mycket trafik att
trafiksäkerheten kompromissas.
Kommunstyrelsen gav 2020-06-09 § 114 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun. Detaljplanen
hanteras inom uppdragets omfattning.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som reglerar
bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och är
harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området. Det är en viktig aspekt att ta
tillvara på byggbar mark och nyttja de markresurser som finns på ett ekonomiskt
hållbart vis.
Läs även text ur samrådsredogörelsen, sid 28:
Det främsta skälet att en ny detaljplan görs är möjligheten att tillskapa fler attraktiva
bostäder och göra det möjligt för fler människor att bo natur- och sjönära med närhet
till kollektivtrafik. Kommunen tycker det är positivt att invånarna kan erbjudas ett
varierat utbud av olika typer av bostäder även utanför Älmhult tätort.
Planens intentioner är att behålla så mycket av naturkänslan som möjligt inom
området. Det kommer fortsatt att vara en lågskalig bebyggelse. Inom närområdet i
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Kattesjön finns idag en variation av byggnader i både skala och utformning. För att
bebyggelsen ska anpassas och utstråla ett naturligt uttryck så regleras att endast
träfasad får förekomma. Även en maximal längd på 45 meter på fasaden säkerställer att
husen delas in i volymer som upplevs som småskaliga.

Bild 7. Illustration som visar hur området kan bebyggas med flerbostadshus.

Bild 8. Illustration hur byggrätten kan nyttjas för radhus så som detaljplanen från 2013
ser ut idag. Parkeringsplatser är illustrerade mot gatan.
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Tabell 1. Utsnitt ur Älmhult kommuns parkeringsnorm.
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:75
Synpunkter på ändring av detaljplan för Stenborhults-Kvarnatorp Kattesjön i Diö

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått utt. En ny
detaljplan upprättas för en mindre del av området där kommunen är markägare och där
detaljplanen från 2013 möjliggör sammanbyggda hus i två våningar. En ny detaljplan
upprättas för att följa samhällsutvecklingen och för att möta efterfrågan på bostäder.
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus,
grupphusbebyggelse och friliggande enbostadshus. Lägenhetsstorlek är inte reglerad i
denna detaljplan.
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:75 ingår inte i samrådskretsen och därför har
ni inte fått ett informationsbrev via post om denna detaljplan. Planhandlingarna var
däremot tillgängliga på kommunens webbplats för alla som vill ta del av det.
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Planen reglerar att bebyggelsen ska utformas med träfasad för att passa in i
omgivningarna. Även maximal fasadlängd på 45 meter säkerställer att byggnaderna
delas in i volymer som uppleves som småskaliga. Exploateringsgraden 20 %
byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus är en låg exploateringsgrad och
säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och omgivningarna i sin helhet (se Bild 9).
Därutöver har punktprickad mark lagts längs med gatan, som i den nu gällande
detaljplanen, för att skapa avstånd mellan byggrätten och gatan (så kallad
förgårdsmark). Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja
de markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart vis.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som reglerar
bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och är
harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området.

Bild 9. Illustration som visar hur området kan bebyggas med maximalt utnyttjande av
byggrätten för flerbostadshus (20% byggnadsarea per fastighetsarea för
flerbostadshus).
Kommunledningsförvaltningen
30 november 2021
Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Ärendenr: KS 2020/6
2021-02-02

Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
(Kattesjön), i Diö
Älmhults kommun
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Planprocessen
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd 2020-09-16 – 2020-10-14. Inkomna
synpunkter redovisas och kommenteras i den här samrådsredogörelsen. Det reviderade
förslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 2021-02-02 – 2021-03-02.
Handlingarna skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande. Detaljplanen
hanteras med standardförfarande.

Planens syfte och huvuddrag
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse
att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att
fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta
efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd
mark där olika typer av bostäder kan uppföras.
Den gällande detaljplanen från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten
begränsas i bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed
att endast villor och radhus kan uppföras. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa
en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder.

Förändringar i detaljplanen
På plankartan
- Planområdets gränser har ändats
- Markanvändningen ”parkering” på kvartersmark har tillkommit
- Förtydligat att planbestämmelsen b2 gäller per fastighetsarea
- Förtydligat koordinatkryssen på grundkartan.
- Lagt till planbestämmelse f2, fasad ska utformas med en maximal längd på 45 meter
per fasighet
- Exploateringsgraden (e1) har justerats så att olika exploateringsgrad gäller för olika
bostadstyper
I planbeskrivningen
- Kompletterat med upplysning om att man bör vara extra vaksam på spår av forntida
lämningar pga. det topografiska läget samt att arbeten genast måste avbrytas och
Länssyreslen kontaktas om något av forntida karaktär skulle påträffas.
- Kompletterat med information ifall en förorening skulle upptäckas på fastigheten
som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska
tillsynsmyndigheteten genast underrättas.
- Förtydligat att Kattesjön är recipient för planområdet, som är en del av Helge å. Lagt
in tabell med miljökvalitetsnormer (status och krav) för Helge å.
- Kompletterat med att anordnandet av en enskild bullerfri uteplats för varje enskild
bostad hade varit önskvärd.
- Begreppet tomt är utbytt mot fastighet.
- Förtydligat att ett markanvisningsavtal avses att tecknas, samt beskrivit innehållet i
detta, se kapitlet Genomförande.
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Korrigering har gjorts att skyddsavståndet på 30 meter från farligt godsled gäller för
bostäder i maximalt 4 våningsplan.
Förtydligande har gjorts i kapitlen Planeringsförutsättningar och Genomförande att
E.ON har markförlagd lågspänningskabel inom området. Samt att E.ON måste
kontaktas för kabelvisning innan markarbete påbörjas. Det har också förtydligats att
flytt eller ändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Solstudie har utförts

Yttranden under samrådet
Utan synpunkter
- Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM)
Med synpunkter
- Länsstyrelsen
- Region Kronoberg
- Lantmäteriet
- Trafikverket
- Räddningstjänsten
- E.ON Energidistribution AB
- Villaägarna Kronoberg
- Privatpersoner från fastigheterna:
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:109, 1:106, 1:65, 1:99, 1:112, 1:118, 1:144,
1:151, 1:145, 1:146, 1:147, 1:148
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:146
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:119
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Myndigheter
Länsstyrelsen
SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV STENBROHULTSKVARNATORP 1:3 MED FLERA (KATTESJÖN), I DIÖ I ÄLMHULTS
KOMMUN
Refererat till samrådshandlingar upprättade 2020-09-16
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat förslag. Länsstyrelsen har några synpunkter på
planförslaget, enligt nedan.
Kommunens bullerutredning visar att bullerriktvärdena vid fasad klaras i hela planområdet. När
det gäller uteplatser kan riktvärdena klaras genom att skapa avskärmade uteplatser och/eller
gemensamma uteplatser för flera hus.
Vi tycker att det är önskvärt att uteplatser som klarar bullerriktvärdena kan anordnas för varje
enskild bostad.
Det är positivt att avfallshantering i området kopplas till framtagen handbok och föreskrifter,
samt att det även anges att avfallshanteringen ska utformas så att ett hållbart cirkulärt samhälle
främjas.
Inom planområdet finns det inga kända fornminnen, dock är det topografiska läget sådant att
man bör vara extra vaksam på spår av forntida aktivitet. Planbeskrivningen bör därför
kompletteras med upplysning om detta.
Vi vill påpeka att Möckeln inte är den närmaste vattenförekomsten som kan påverkas av
planförslaget, utan att det i detta fall är Kattesjön som är recipient för planområdet, vilken är en
del av vattenförekomsten Helge å. Vi delar dock kommunens uppfattning att planförslaget inte
bör motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för olika typer av bostäder genom att ge en mer
flexibel byggrätt.

Området ligger i den södra delen av samhället Diö, cirka en mil norr om Älmhult och omfattar
knappt 9500 m2.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING
Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan som lämpligt för
bostadsbebyggelse. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens syften.
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Gällande detaljplan för området är Detaljplan för Kattesjön i Diö, laga kraftvunnen 2013.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen
PLANFÖRSLAGET
Syftet med att ändra detaljplanen för det aktuella området är att möjliggöra flera olika typer av
bostäder.

För detaljplanens kvartersmark anges användning bostäder (B). Byggnadernas höjd regleras till
en högsta byggnadshöjd på 7,6 meter och högst 50% av markytan får hårdgöras. Bestämmelse
finns om att färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter ovan medelmarknivån för gata. Källare
får inte finnas. Det finns också bestämmelse om att byggnader ska utformas med naturliga
träfärgade fasader alternativt målas med slamfärg eller linoljefärg.
BULLER
Enligt 4 kap 33a § PBL ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i
planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en
redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.

Kommunen har tagit fram en bullerutredning (WSP, 2020-08-18) i vilken slutsatsen dras att
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras i hela planområdet. När det gäller
uteplatser kan riktvärdena klaras genom att skapa avskärmade uteplatser, antingen enskilda eller
gemensamma för flera hus.
Länsstyrelsen tycker att det är önskvärt att uteplatser som klarar bullerriktvärden kan anordnas
för varje enskild bostad.
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING
Kommunen är huvudman för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten inom området. Ny
bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
AVFALLSHANTERING
Kommunen hänvisar till att avfallshantering inom planområdet ska ske enligt framtagen
handbok och föreskrifter. Det är positivt att det också anges att avfallshanteringen ska
utformas så att ett hållbart cirkulärt samhälle främjas.

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB)
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömnings-förordningen
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra
någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljö-bedömning har därmed inte upprättats.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen.
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom planområdet.
Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare
ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på
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fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML)
Inom planområdet finns det enligt kulturmiljöregistret inga kända fornminnen, som motiverar
en arkeologisk insats enligt 2 kap. KML (1988:950).
Dock är det topografiska läget sådant att man bör vara extra vaksam på att spår av forntida
strandnära aktivitet kan förekomma i speciellt den södra delen av området.
Planbeskrivningen bör därför kompletteras med information om att om något av forntida
karaktär påträffas under exploateringen, ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen omedelbart
kontaktas.

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL)
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Påverkas inte av planförslaget.
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Påverkas inte av planförslaget.
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, till
exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen redovisar kommunen sjön
Möckeln som recipient av områdets dagvatten.

Vi vill påpeka att Möckeln inte är den närmaste vattenförekomsten som kan påverkas av
planförslaget. Länsstyrelsen upplyser om att även vattendrag kan klassas som
vattenförekomster. I detta fall är Kattesjön recipient för planområdet vilken är en del av
vattenförekomsten Helge å (WA33288005).
Vi delar dock kommunens uppfattning att planförslaget inte bör motverka uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten med angiven motivering.
STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB)
För sjön Kattesjön gäller ett generellt strandskydd på 100 meter.

Strandskyddet upphävdes för det aktuella området i den gällande detaljplanen. Dock
återinträder strandskyddet när ett område planläggs på nytt.
Planområdet berörs av strandskyddet i en mindre del i den norra delen och en mindre del i den
södra delen. Kommunen avser att upphäva berört strandskydd och anger som särskilt skäl för
upphävandet 7 kap. 18 c § punkt 2 MB.
Länsstyrelsen har inget att erinra.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
Påverkas inte av planförslaget.
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DE SOM HAR MEDVERKAT I YTTRANDET
I samrådsyttrandet har planarkitekt Marina Martinsson beslutat.
I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena kulturmiljö, miljöskydd, vatten,
samt försvar och beredskap medverkat.
SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
-Kompletterat med upplysning om att man bör vara extra vaksam på spår av forntida
lämningar pga. det topografiska läget samt att arbeten genast måste avbrytas och
Länssyreslen kontaktas om något av forntida karaktär skulle påträffas.
- Kompletterat med information ifall en förorening skulle upptäckas på fastigheten som
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska
tillsynsmyndigheteten genast underrättas.
-Förtydligat att Kattesjön är recipient för planområdet, som är en del av Helge å. Lagt
in tabell med miljökvalitetsnormer (status och krav) för Helge å.
-Kompletterat med att anordnandet av en enskild bullerfri uteplats för varje enskild
bostad hade varit önskvärd.

Region Kronoberg
Remissyttrande – Samråd Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 mfl.
(Kattesjön i Diö, Älmhults kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Älmhults kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder i form av
flerbostadshus inom det aktuella planområdet. För att på så sätt möta upp efterfrågan på
bostäder i kommunen.
Synpunkter
Region Kronoberg ställer sig positiv till detaljplanens intentioner att tillgodose behovet
för mer bostäder även utanför Älmhults tätort. I detta fall tar man således tillvara på och
utnyttjar potentialen i Diö station, vilket också främjar en ökad kollektivtrafik och ett
mer hållbart resande. Det harmoniserar alltså väl med den regionala utvecklingsstrategin
i länet.
Jens Karlsson
Ekonomi- och Planeringsdirektör
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Tack för era kommentarer.
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Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Ska markanvisningsavtal tecknas?
I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal ska tecknas. Om
avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL,
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i
planbeskrivningen.
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang.
lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. markanvisningsavtalet.
Förtydligande av planbestämmelse
Planbestämmelsen b2 bör förtydligas om det gäller per fastighet eller inom
användningsområdet.
Delar av planen som bör förbättras
Tomt/ fastighet
I planbeskrivningen används begreppet tomt och fastighet. Lantmäteriet vill påminna
om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som
omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt
anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för
avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon
betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt
begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara
uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför
det att det i vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har
och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i
planbestämmelser. Se gärna en film från Boverket ang. begreppen tomt och fastighet.
Koordinatkryss
Koordinatkryss i grundkartan är inte tydliga och bör förtydligas. Då de är upptagna i
teckenförklaringen bör redovisningen vara lättläst.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
-Ett markanvisningsavtal kommer att upprättas. Det innehåller bland annat förköpsrätt
samt åtagande att exploatören ska bygga en lekplats. Detta beskrivs mer ingående i
kapitlet ”Genomförande”.
-Bestämmelsen b2 har förtydligats att bestämmelsen gäller per fasighetsarea.
-Begreppet tomt är utbytt mot fastighet.
-Koordinatkryssen har förtydligats.
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Trafikverket
Trafikverkets samrådsyttrande avseende detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp
1:3 med flera, Älmhults kommun. Samråd gällande detaljplan för StenbrohultsKvarnatorp 1:3 med flera, Älmhults kommun
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med
detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och möjliggöra för olika typer av
bostäder. Området är planlagt sedan tidigare men den gällande detaljplanen är
formulerad på ett sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea per fastighet.
Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan uppföras.
Planområdet är beläget 217 m öster om Södra Stambanan som är av riksintresse för
kommunikationer. Planområdet är på grund av dess närhet till järnvägen utsatt för
bullerstörningar. Flera fastigheter i närheten av det aktuella området omfattas av
Trafikverkets Nationellt program buller, järnväg där bullerskyddsåtgärder är aktuella att
genomföra. Kommunen har tagit fram en bullerutredning som visar på att planområdet
klarar riktvärden vid en bostadsbyggnads fasad. Däremot överskrids värden för uteplats.
Trafikverket vill påtala vikten av att planområdet i sin helhet planeras och utformas så
att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller
exploatören. Då planområdet är beläget i en bullerutsatt miljö anser Trafikverket att
plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden för
trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus).
Med vänliga hälsningar
Falk Jandt
Regional samhällsplanerare
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
-I en detaljplan måste kommun utreda att det går att lösa bullerfrågan. Som
Trafikbullerutredningen framtagen av WSP 2020-08-18 visar klarar samtliga
bostadsfasader riktvärdena oavsett lokalisering inom planområdet. Däremot överskrids
värdena för uteplats. En bullerfri uteplats skapas automatiskt på den östra fasadsidan
som är bortvänd från järnvägen när bebyggelse kommer på plats. Då detta kan lösas på
flera olika vis anser kommunen att det räcker med en upplysning på plankartan. I
bygglovet säkerställs att en bullerfri uteplats som klarar riktvärdena anordnas. I
kapitlet ”Genomförande” i planbeskrivningen beskrivs ansvars- och
kostnadsfördelning.
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Kommunala nämnder och förvaltningar
Räddningstjänsten
Yttrande rörande planförslag Kv Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 m.fl., Älmhult
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har begärt yttrande rörande planförslag för Kv
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 m.fl. (samrådshandling), daterad 2020-09-16. Mot
bakgrund härav inkommer Älmhults kommuns räddningstjänst med yttrande enligt
nedan.
Yttrande
I kapitel ”Farligt gods” behövs en mindre korrigering eftersom det i aktuellt planförslag
anges att det behövs ett skyddsavstånd på 30 meter om det ska planeras för bostäder i
mer än fyra våningsplan.

För bostäder i max fyra våningsplan behövs ett skyddsavstånd på 30 meter och för
bostäder i mer än fyra våningsplan behövs ett skyddsavstånd på 50 meter. Aktuellt
planförslag medger bebyggelse av bostäder i max två våningsplan.
I övrigt har räddningstjänsten inget att erinra mot granskad samrådshandling.
Älmhult 2020-10-02
Åsa Andersson
Civilingenjör i Riskhantering / Brandingenjör

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Korrigering har gjorts att skyddsavståndet på 30 meter från farligt godsled gäller för
bostäder i maximalt 4 våningsplan.

10
83

Samrådsredogörelse
[Förvaltning]

2021-02-02

Företag och organisationer
E.ON Energidistribution AB
Yttrande över samråd av Detaljplan för del av Stenbrohults Kvarnatorp 1:3 mfl.
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun. KS 2020/6
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan
rubricerat ärende och har följande synpunkter.
Inom området har E.ON markförlagd lågspänningskabel, se bifogad karta.
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av
genomförandebeskrivningen.
Med vänlig hälsning
Joakim Hellgren
Tillståndstekniker
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Bifogad karta tillhörande E.ONs yttrande
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Förtydligande har gjorts i planbeskrivningens kapitel ”Planeringsförutsättningar” och
”Genomförande” att E.ON har markförlagd lågspänningskabel inom området. Samt att
E.ON måste kontaktas för kabelvisning innan markarbete påbörjas. Det har också
förtydligats att flytt eller ändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Villaägarna Kronoberg
YTTRANDE ÖVER DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR DEL AV STENBROHULTS
KVARNTORP 1:3 M.FL. I DIÖ, ÄLMHULTS KOMMUN
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat detaljplaneförslag
och tillstyrker i yttrande detaljplaneförslaget med följande synpunkter:
Byggrätt med två våningar påverkar inte alltför mycket karaktären för området med
tanke på befintliga byggnader.
Naturmark försvinner i planförslaget men i närheten finns många naturytor inklusive
sjö.
Viktigt att minimera buller från bl.a. järnväg.
Bra att strandskyddet i stort får vara kvar och att undersökning ska ske av om planen
innebär betydande miljöpåverkan.
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Växjö den 10 oktober 2020
Ragnar Christerson för Villaägarna Kronoberg
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Tack för inkomna kommentarer.
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Privatpersoner
Fastigheterna Stenbrohults-Kvarnatorp 1:109, 1:106, 1:65, 1:99, 1:112,
1:118, 1:144, 1:151, 1:145, 1:146, 1:147, 1:148
Skrivelse berörande synpunkter med anledning av ändring av
detaljplan för Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 Kattesjön Diö, Älmhults
kommun, Kronobergs län
Ärendenr: KS 2020/6
Hej Älmhults Kommunstyrelse,
Med anledning av pågående ärende att ändra detaljplanen för Stenborhults-Kvarnatorp
1:3 mfl. vid Kattesjön skickas härmed synpunkter till denna förändring som grannskapet
motsäger sig.
Originalhandlingar har även lämnats in 13 Oktober 2020 på Kommunhuset.
Med anledning av den korta tidsfristen (underlag från Samrådsmöte skickats 2020-1008) har vi inte haft möjlighet att informera alla grannar. Fler är intresserade av att höra
mer samt lämna påskrifter. Vi kommer kontinuerligt informera alla boende i området.
Vi är öppna för en fortsatt dialog med kommunen och önskar att ni återkommer ifall ni
har några frågor eller synpunkter.
Yttrande
Varför grannskapet anser pågående detaljplansändring vara felaktig
Grannskapet anser pågående detaljplanändring vara felaktig och inte i linje med
nuvarande vision för området. Vi som bor i detta område har valt det på grund av det
lugna läget och närheten till naturen. Detta har varit försäljningsargumenten från
kommunen när vi köpt våra tomter. All fastighetsägare i området är idag djupt oroliga
över deras investeringar och detta har påverkat allas
psykiska hälsa.
Uppförande av flerbostadshus skulle öka trafiken och antalet personer i rörelse betydligt
mer än vad det blir när man bebygger med enbostadshus eller radhus enligt den
nuvarande detaljplanen. Samt skapa en obalans av jämlikhet i grannskapet.
Detaljerad redovisning av argument till varför grannskapet anser ändring av detaljplan
vara felaktig:
1. Under Samrådsmötet på kommunhuset 2020-09-30 med grannskapet samt i förslagna
Planbeskrivning hänvisar kommunen till 4 huvudpunkter till varför detaljplanen görs
om. Grannskapet motsäger sig dessa med nedan argumentation som grund.
~ En av kommunens största argumentationer till detaljplansförändringen är den dåliga
försäljningen av fastigheterna. (Utlåtande av Paul Robertsson Planeringschef i
Smålandsposten 2ge Sept 2020). Samtidigt skriver ni i er Planbeskrivning på sida 7
14
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Platsens läge och sammanhang, på sida 15 Gator och trafik och på sida 21
Ekonomiska frågor att lokalgatan till det södra planområdet är antagen i planen
sedan 2013 samt att både gata, vatten och avlopp måste finnas på plats för att kunna
sälja kvartersmark. Grannskapet anser kommunen inte gjort tillräcklig för att främja
försäljning av nuvarande tomter enligt nuvarande detaljplans plan rörande
infrastruktur. Dessutom inte gjort tillräckligt med kommunikation/marknadsföring
för att främja försäljning.
~ Kommunen skriver även att detaljplanen görs om eftersom ingen byggherre varit
intresserad av att bygga radhus. Grannskapet har utlåtande från lokala byggföretag
som varit intresserade av att bygga radhus samt lokala mäklarbolag som påvisar en
liten/obefintlig förfrågan av flerbostadshus i Diö under den senaste tvåårsperioden.
Grannskapet anser inte kommunen redovisat tydligt eller transparant vart behovet
inkommit att fler flerbostadshus har efterfrågats från boende i kommunen och anser
därför inte att kommunen är ärliga i deras underlag.
~ I 2 av det totalt 4 huvudargumentationen till detaljplansändringen redovisar
kommunen att detaljplanen ändras på grund av det intresse Arkadia (Hemhagen)
visat för området att bygga flerbostadshus. Grannskapet anser detta vara oroande
och inte i linje med principen för jämlikhet. Grannskapet anser kommunen med detta
utlåtande och grund skräddarsyr detaljplansändringen för en specifik aktör och ger
inte alla intresserande aktörer samma rätt, till exempel lokala byggherrar eller
privata fastighetsägare. Vilket skulle gynna omsättningen för den lokala
entreprenörskapen.
~ Grannskapet anser punkt 4 i kommunens dokumentation till varför
detaljplansändringen görs är irrelevant. Att Arkadia är intresserade av andra
områden i Älmhult påvisar inte på något sätt att de har det bästa intentionerna för
just Kattesjön, tvärtom. Grannskapen anser detta mer påvisar igen att kommunen
skräddarsyr detaljplansändringen för just en byggherre och öppnar inte upp lika
möjligheter för alla. Grannskapet anser det vara stötande att kommunen
kommunicerar att radhus eller enbostadshus fortfarande är möjligt att byggas. Alla
förberedande planer för detaljplansändringen tyder på annat och är oärligt. Likaså
möjligheten för alla intresserade att ställa sig i kölistan för fastigheterna. Kommunen
har redan reserverat tomterna för Arkadia vilket grannskapet anser vara ytterligare
ett bevis att detaljplanen skräddarsys för en aktör. Detta visas dessutom inte upp
offentligt.
~ I er Planbeskrivning på sida 13 Planförslag skriver ni om syftet med detaljplanen,
vilket vi motsäger oss till. I nuvarande detaljplan finns det redan en flexibilitet till
bland annat radhus som skulle supportera till behovet aven ökad efterfråga av
bostäder i området, som kommunen dock inte kan påvisa transparant. Kommunens
nya planförslag stretchar detta till en gräns som inte är accepterad av grannskapet.
Detta skulle inte bidra till en harmoni och balans mellan olika typer av bostäder.
2. Ökning av antalet personer i området kommer öka trafiken på lokalgatorna och på
grusvägen mellan Kattesjön och Linnes Råshult. Grusväg används ofta för promenader
och ridning. Den ökade trafiken av fordon kommer att utgöra en risk för olyckor.
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Dessutom finns idag inga trottoarer i området och grannskapet kan inte se att
kommunen planerar att addera detta i detaljplanen för att minska risken för olyckor el
ler omhänderta en ökad mängd trafik eller tillmötesgå gående. Idag använder många
andra Diöbor detta område för promenad, speciellt grusvägen mot Linnes Råshult.
~ I er Planbeskrivning på sida 7 Platsens läge och sammanhang skriver ni om de
positiva barnfördelarna. Detta motsäger vi oss. Idag med nuvarande trafikmängd och
antal boende i området är det ett tryggt område för barn att röra sig fritt på de
trygga gatorna. En ändring i detaljplanen skulle ändra detta eftersom 40 nya
bostäder skulle medföra mer trafik och risk för olyckor. Enligt kommunens
presenterade beräkningar skulle det bli 50 bilar plus besökare, vilket är en dramatisk
förändring till nuläget och ingen redovisning finns för att tillmötesgå fotgängare.
~ En ökad mängd trafik medför även ett behov av parkeringsplatser och kommer
medför mer föroreningar i området. Besökare kommer behöva parkera längst med
lokalgatorna. Enligt kommunens nuvarande förslag i detaljplanen tas dessutom inte
integriteten av grannar i hänsyn.
~ Räddningstjänsten har inkommit med svar att räddningsfordon som krävs vid brand
för bebyggelse av två våningar kan mötas. Däremot har ingen redovisning gjorts för
flerbostadshus omfattande storleken som kommunen illustrerar och är acceptabelt
att bygga enligt kommunens detaljplaneförslag. Grannskapet anser detta underlag inte
vara fullständigt.
3. Vi ser även att uppförandet av flerbostadshus skulle skapa en obalans i behoven för
området och påverka gemenskapen negativt.
4. Försäljningsargumenten från kommunen till nuvarande fastighetsägare
överensstämmer inte med pågående ändringar och därav känner sig berörda lurade på
sina investeringar. Förändringen skulle påverka nuvarande fastighetsägares investeringar
negativt då en obalanserad nivå av bostadstyper kommer påverka huspriserna.
Karaktären av området kommer förändras drastiskt.
~ Detta har medfört att dagens fastighetsägare mått psykiskt dåligt och är djupt oroliga
över sina livsinvesteringar. Alla som bor i området har flyttat hit eller byggt hus för
att kunna bo i ett lugnt område. Situationen kommunen satt dagens fastighetsägare i
sträcker sig inte bara till de faktiska ägarna utan deras vänner, barn, arbetskamrater
och släkt, som också mått dåligt och är djupt oroliga över investeringarna som sina
anhöriga gjort och deras framtid.
5. Ändringen av detaljplanen skulle sätta dagens fastighetsägare av enbostadshus i
minoritet, ett dramatiskt underläge, då förändringen innebär en obalans. Potentiellt max
11 enbostadshusägare (som är sakägare i frågan) jämfört med 40 plus
flerbostadshusägare. I Planbeskrivningen på sida 19 Sociala konsekvenser skriver ni om
ett socialt jämlikhetsperspektiv förändringen skulle bidra med. Grannskapet motsäger sig
detta med ovan argumentation som grund.
~ I Planbeskrivningen på sida 20 Beskrivning av genomförandet tydliggör ni för vilka
fastigheter som är berörda. Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 främjar främst
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byggnation av flerbostadshus utifrån deras nuvarande uppstyckning. Detta ger en
dominerande fördel till byggnation av flerbostadshus och främjar inte en jämlik
möjlighet till både flerbostadshus, enbostadshus eller radhus. Samt att detaljerna
kring egenskaperna för kvartersmarken redovisade i förslagen detaljplan har
utrymme för olika tolkningar. Till exempel kan byggnadshöjden missbrukas baserat
på utförande av bygglov och kompletterande Attefallsbegäran. Därför motsäger sig
grannskapet igen till er argumentation rörande ett jämlikhetsperspektiv. Vi anser
inte ert förslag ger jämlika chanser för alla fastighetsägare. Kommunen använder sig
av Hållbar småstad som underlag men går bort från deras grundargumentation för
ett balanserat samhälle. (Hållbar småstad, Den blandade småstaden, sida 8
6. I er Planbeskrivning sida 10 Skyddad och värdefull natur, sida 17 Riksintressen och
skyddade områden nämns vikten av att bevara naturen i området samt att strandskyddet
fortfarande ska vara gällande. Däremot använder kommunen upprepade gånger
illustrationsbilder för området som motsäger detta. (Smålandsposten 2ge Sept 2020,
presentationsmaterial Samrådsmöte 20e Sept 2020, Informationsblad till sakägare). I
illustrationerna har ett av de större grönområdena tagits bort vilket gör grannskapet
oroliga ifall kommunen är ärliga med sina intentioner för området.
7. Grannskapet anser inte Trafikbullerutredningen för detaljplanen från 2020-08-18 vara
fullständig då den inte tagit i beaktning lokalgatorna som tydligt kommer påverkas med
mer trafik. Länsstyrelsen påpekar redan i Antagandehandlingen från 2013 att bullernivån
är hög. Mer trafik i området kommer påverka detta ytterligare. Samt anser inte
grannskapet att Trafikbullerutredningen gjorts med rätt premisser då vegetation som
kommer försvinna när nya bostäder byggts inte tagit i hänsyn eftersom det idag dämpar
bullernivån av tågtrafiken samt Växjövägen.
8. Grannskapet anser inte Dagvattenutredningen för Kattesjön från 2012 vara tillräckligt
utförlig. Grannskapet anser det vara otroligt oroväckande att det framkommer att området
ha dåliga förhållande att ta upp dagvatten. Samt att ingen ny utredning gjort sedan 2012.
Förhållanden har ändrats ytterligare som inte tagits i beaktning. Till exempel nivå höjden
av den södra lokalgatan i förhållande till befintliga fastigheter (1:148). Kommunen har i
bygglovshandlingarna till fastigheten 1:148 inte tagit i beaktning höjdnivån av
fastigheten i förhållande till den södra lokalgatan utan istället gränsande befintlig gata
(Ågatan) vilket påverkar dagvattensamlingen redan idag för fastigheten. Detta har under
processen påpekats flertal gånger av fastighetsägaren samt byggföretaget. Grannskapet
anser att projekteringen av lokalgatan och en ny dagvattenutredning ska göras för att ta i
hänsyn hur dessa påverkar varandra.
9. Kommunen har inte gjort egen utredningar där en positiv assimilering av olika
bostadstyper påvisas. Detta anser grannskapet vara märkligt och stötande eftersom det
framgår i Planbeskrivningen vara en av kommunens största argumentationer till
förändringen; flerbostadshus, jämlikhet och integration. Kommunen hänvisar enbart till
handboken Hållbar småstad- Handbok för planering av levande kvarter. Öppet skrivs det
om att fokus för handboken är hur kvartersmark används inte hur kommuner ska förhålla
sig till lokaliseringen av bostadstyper, vilket är oerhört viktigt för hållbar stadsbyggnad.
(Hållbar småstad, Inledning, sida 3). Detta anser grannskapet vara stötande och anser
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kommunen hänvisar till underlag som inte är i linje med deras argumentationsgrund till
detaljplansändringen.
~ Hållbar småstad understryker vikten av "blandade upplåtelseformer och
bostadstyper" för att uppnå tillit mellan människor och ett socialt hållbart samhälle.
(Hållbar småstad, Den blandade småstaden, sida 8) Grannskapet anser inte Älmhults
kommun ha tagit detta i beaktning i Planbeskrivningen för den förslagna
detaljplanen. Grannskapet anser kommunen vill maximera utnyttjandet av
fastighetstomterna till maximalt antal boende istället för att fokusera att det blir ett
balanserat samhälle. Som redan nämnt i punkt 5 kommer enbostadshusägarna
hamna i klar minoritet ifall kommunen ändrar detaljplanen utifrån vad som redovisas
i dagsläget.
Förslagändringar av detaljplan godtagbara av grannskapet
Grannskapet i Kattesjön vill tydliggöra att vi inte motsäger oss att en jämlik möjlighet
ska finnas för invånare av Älmhults kommun att bo sjönära och vid natur. Grannskapet
strävar efter en förändring i detaljplanen som möjliggör detta samt bibehåller ursprungs
visionen som dagens fastighetsägare fått som försäljningsargumentation när våra
investeringar i området gjorts. Grannskapet anser att nedan förslag främjar en mer
balanserad och harmonisk nivå samt öppnar upp för en flexibilitet för alla
typer av bostadstyper.
Nedan detaljerade förslag på ändringar av detaljplan i kombination med varandra eller
som enskilda implementeringar:
1. Pausa ändring av detaljplan. Kommunen fokuserar istället på att implementera alla
grundprinciper som behövs för att främja försäljning av fastigheter och i linje med vad
som uttryckts i befintlig detaljplan. Till exempel implementering av infrastrukturen runt
Kattesjön samt kommunikation att tomter finns för försäljning. Baserat på argumentation
framför av grannskapet i punkt 1, 3-5 ovan sektion.
2. Kommunen börjar fokusera på sina grundprinciper rörande jämlikhet, främja
långvarigt hållbart samhälle genom planerad integration av olika bostadstyper, genom att
se efter en balanserad fördelning av flerbostadshus runt om i Älmhults kommun som är
natur eller sjönära. Grannskapet föreslår en jämnare fördelning av flerbostadshus mellan
de fastigheter som finns till försäljning i Dihult, Pjätteryd och Kattesjön . Dessa områden
skulle bidra till att invånare i kommunen får möjlighet att bo nära natur och/eller sjönära.
Baserat på argumentation framför av grannskapet i alla ovan punkter.
3. Strandskydd ska råda för prickad mark utanför fastighetsgränserna enligt vad som
illustreras i röd prick streckat område beskrivet i Planbeskrivningen sida 10,
Områdesskydd. Baserat på argumentation framfört av grannskapet i punkt 6 ovan
sektion.
4. För att minimera bullernivå och främja balans i området implementera största
byggnadsarea 15% av fastighetarean inom användningsområdet vid byggnation av
flerbostadshus på en fastighet eller vid eventuell bildning av gemensam fastighet med
gränsande fastigheter. Samt att flerbostadshus ska vara bostadsrätter inte hyresrätter. 250
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kvm maximal utnyttjande av fastighetsarean vid byggnation av enbostadshus eller
radhus. Plan beskrivning sida 13 Bebyggandets omfattning samt Planbeskrivning sida 20,
Beskrivning av genomförandet. Baserat på argumentation framfört av grannskapet under
punkt 1-5, 7 samt 9 ovan sektion.
5. Byggnader samt parkeringsplatser får inte uppföras på prickmark inom fastighetsarean
för att främja minimalt buller samt integritet av grannar. Planbeskrivning sida 14,
Bebyggandets omfattning. Baserat på argumentation framfört av grannskapet punkt 1
ovan sektion. Optimalt inga parkeringsplatser i anslutning till gränsande fastigheter utan
mellan eller på baksidan av flerbostadshus.
6. Främja en balanserad och jämlik möjlighet till olika bostadstyper samt olika
fastighetsägare genom att stycka upp befintlig mark ägt av Älmhults kommun med detta
som grund. Plan beskrivning sid 20, Beskrivning av genomförande. Baserat på
argumentation framfört av grannskapet i punkt l , 3-5 samt 9 ovan sektion.
a. Fastighet Stenborhults-Kvarnatorp 1:152 - 1:154 fastighetsrätt att bilda
enbostadshus eller flerbostadshus samt radhus genom bildning av gemensam
fastighet med gränsande fastigheter.
b. Fastighet Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 om styckning till 4-5 fastigheter som
möjliggör en jämlik möjlighet av bebyggelse av flerbostadshus, enbostadshus
eller radhus.
i. Fastighetsrätt att bilda enbostadshus eller flerbostadshus samt radhus
genom bildning av gemensam fastighet med gränsande fastigheter.
7. Ändring av total höjdnivå på flerbostadshus till 7,6 meter i nockhöjd, inte
byggnadshöjd som kommunen föreslår i ny detaljplan. Baserat på argumentation framfört
av grannskapet i punkt 5 i ovan sektion.
8. Kommunen utför en mer utförlig Dagvattennivåutredning och Trafikbullerutredning
som tar hänsyn till alla aspekter som kommer påverka resultaten. Baserat på
argumentation framfört av grannskapet i punkt 2 samt 7-8 ovan sektion.
Vänligen se Appendix 1 för illustration av punkt 6a samt 6b.
Med anledning av ovan skrivelse rörande synpunkter vill nedan fastighetsägare motsätta
sig en ändring av detaljplanen för Kattesjön.
Med anledning av den kort tidsfristen på enbart några dagar, innan denna skrivelse ska
skickas in den 14e oktober 2020, har vi ej haft möjlighet att kontakta och informera alla
boende i området.
Med anledning av ovan kommer lista med namnunderskrifter att kompletteras snarast
möjligt
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Efter samrådet har planförslaget justerats. Fastigheterna 1:152–1:154 tas bort ur
planförslaget och bibehåller sina tidigare planbestämmelser. En yta för parkering har
adderats väster om kvartersmarken för bostäder. Granskningsförslaget möjliggör att
cirka 25 lägenheter kan byggas, men tillåter även radhus och villor.
Skäl och intentioner för ny detaljplan
Det främsta skälet att en ny detaljplan görs är möjligheten att tillskapa fler attraktiva
bostäder och göra det möjligt för fler människor att bo natur- och sjönära med närhet
till kollektivtrafik. Kommunen tycker det är positivt att invånarna kan erbjudas ett
varierat utbud av olika typer av bostäder även utanför Älmhult tätort.
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Gestaltning och bebyggandets omfattning
Planen reglerar att bebyggelsen ska utformas med träfasad för att passa in i
omgivningarna. Även maximal fasadlängd på 45 meter säkerställer att byggnaderna
delas in i volymer som uppleves som småskaliga. Exploateringsgraden 20%
byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus är en låg exploateringsgrad och
säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och omgivningarna i sin helhet (se Bild 1
nedan). Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de
markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart vis.
Byggnadshöjden beräknas generellt till takfoten (om inte takvinkeln är 45 grader eller
mer). Om byggnadshöjden begränsas till nockhöjd så kan samma höjd på takfoten
byggas om man bygger ett platt tak. Byggnadshöjd gör det möjligt att bygga två
våningar med ett sadeltak (lutning minde än 45 grader) eller ett platt tak. Men om man
ändrar höjdbegränsningen från byggnadshöjd till nockhöjd så kan endast platt tak
byggas om man vill bygga två våningar. Det finns en möjlighet att inreda vinden, det är
dock relativt dyrt att anpassa en tredje våning till bostäder pga. mer påkostade
konstruktioner för att tex. få tillgång till dagsljus. Även hiss krävs om man bygger tre
våningar bostäder vilket skulle vara osannolikt att kosta på för den lilla yta extra
bostadsyta en vindsvåning skulle generera. Se Sektion 1 på nästa sida.

Bild 1. Illustration som visar maximalt utnyttjande av byggrätten (20% byggnadsrea
per fasatighetsarea för flerbostadshus)
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Sektion 1. Illustration hur byggnadshöjden kan nyttjas. Det är dock osannolikt att tre
våningar bostäder byggs då ett projekt generellt har svårt att få ihop ekonomin för en
sådan lösning.
Intressenter & försäljning
Flera tomter i Kattesjön har varit till salu via kommunens tomtkö sedan 2014. När
planarbetet påbörjades i början av 2020 fanns inget anmält intresse för de tomter som
ingick i planområdet (samrådsförslag). Fastigheterna 1:152–1:154 kommer att återgå
till tomtkön efter att planprocessen är avslutad, avsikten är då att dessa tomter säljs för
nybyggnation av småhus.
Hemhagen har gjort en marknadsundersökning i Diö och vill satsa på bostäder.
Hemhagens intresse att bygga flerbostadshus i Diö publicerades på Älmhult kommuns
hemsida 2019-11-19.
Kommunen tycker att det är viktigt att ha rätt aktör på rätt plats och anser att
Hemhagen erbjuder ett kvalitativt koncept med rimliga boendekostnader. I egenskap av
markägare har kommunen rätt att sälja mark till den aktör man anser mest lämplig.
Detta finns beskrivet i dokumentet ”Riktlinjer för mark- och exploatering” (Antaget i
KF 2020-12-14).
Social hållbarhet & barnperspektiv
En blandning av upplåtelseformer och bostadstyper är positivt ur ett socialt
jämlikhetsperspektiv. En blandning av olika typer av boenden lockar en mix av
människor. I Kattesjöområdet finns ca 40 villor. En viktig aspekt att planera för flera
människor är just att bredda utbudet. Det är dock inte den drivande anledningen till att
en ny detaljplan görs, det är tillskapandet av flera bostäder. Det omarbetade förslaget
har tagit bort ca 40% av ytan för bostäder, vilket minskar antalet lägenheter från cirka
40st till cirka 25st. Kommunen bedömer att ca 25 lägenheter och ca 40 villor bidrar till
en god balans av olika bostadstyper i närområdet.
Trygga vägar är en aspekt ur barnperspektivet, se nedan under rubriken ”Trafik och
parkering” vilken trafikalstring som planen genererar. För barns utveckling är tillgång
till grönområden och yta för lek av största vikt. För större barn är möjlighet att ta sig
till skola, kompisar och fritidsaktiviteter på egen hand viktigt. Därför känns det extra
bra att fler barn får möjligheten att bo i ett område som kan erbjuda dessa tillgångar.
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I markanvisningsavtalet åtar sig exploatören att bygga en lekplats av hög kvalité på sin
kvartersmark. Det kan bidra till en informell mötesplats för både barn och vuxna att
kunna träffas.
Trafik och parkering
Efter bearbetning av samrådsförslaget har en yta för parkering lagts till väster om
planområdet. Om flerbostadshus byggs kan denna mark köpas och användas till
boendeparkering. Detta bedöms minska antalet trafikrörelser längs Ågatan och den
framtida södra lokalgatan. Planen bedöms inte generera så pass mycket trafik att
trafiksäkerheten kompromissas.
Idag finns en separerad gångväg på båda sidor av Linnévägen, de mindre lokalgatorna
tex. Ågatan har ingen separerad gångtrafik, då den genererar få trafikrörelser.
Detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två våningar. Det innebär att
cirka 19 radhus kan byggas (Bild 2) Det skulle generera 38 bilar enligt Älmhult
kommuns parkeringsnorm (Tabell 1).
Med granskningsförslaget skulle maximalt 2236m2 bruttoarea (BTA) kunna byggas (se
Bild 1), vilket skulle generera 31 bilar enligt Älmhults parkeringsnorm (Tabell 1).

Bild 2. Illustration hur byggrätten kan nyttjas för radhus så som detaljplanen från 2013
ser ut idag. Parkeringsplatser är illustrerade mot gatan.
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Tabell 1. Utsnitt ur Älmhult kommuns parkeringsnorm.
Strandskydd
Strandskyddets omfattning bestäms av Länsstyrelsen, kommunen kan inte ändra
strandskyddets utbredning, endast upphäva med särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap
18 c § med Länsstyrelsens godkännande. I planförslaget (granskning) berörs endast en
liten del av strandskyddet i planområdets sydöstra spets som kommunen föreslår att
upphäva.

Utsnitt av karta som visar strandskyddets omfattning i röd skrafering. Planområdet är
markerat i svart heldragen linje, endast en liten del av planområdets sydöstra spets
berörs.
Buller & föroreningar
Bullerutredningen är utförd enligt branschstandard och kommer inte att kompletteras.
På s.5 i Trafikbullerutredningen (2020-08-18, WSP) står det: ”På grund av de mycket
låga trafikmängderna på de lokala gatorna/vägarna har dessa inte tagits med i
beräkningen utan endast Växjövägen har använts som ljudkälla för vägtrafiken”.
Miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft överskrids inte på några platser inom
Älmhults kommun idag. Genomförande av detaljplanen medför inte så stora mängder
trafik att detta påverkas.
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Dagvatten
Dagvattenutredningen ligger med som en bilaga då den beskriver befintliga
markförhållanden inom planområdet. Gatorna är redan färdigprojekterade. För att
minimera risk för översvämning av byggnader vid skyfall får källare inte finnas.
Plankartan innehåller även bestämmelser om lägsta färdig golvnivå i förhållande till
gatan. Även en bestämmelse att endast 50% av markytan får hårdgöras bidrar till att
dagvattnet fördröjs och delvis infiltreras inom kvartersmarken innan det leds ut i gatan.
Den geotekniska utredningen konstaterar att vanlig grundläggning kan ske.
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på nuvarande bebyggelse avseende
dagvattenhanteringen då ledningarna ligger mitt i gatan och leds söderut (se bild 3).
Avseende höjdsättningen på gatorna runt fastigheten 1:148, så har kommunen under
bygglovsprocessen tillhandahållit befintliga och projekterade gatuhöjder.

Bild 3. Utsnitt från Dagvattenutredningen (Tyréns 2012-06-08). Grön linje visar läge
för dagvattenledningar under gata.
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Brand
Räddningstjänsten har tagit del av samrådsförslaget och har inga invändningar mot
förslaget.
Övriga frågor
-Attefallsreglerna kan inte nyttjas av fastighet med flerbostadshus.
-Upplåtelseform (tex. hyres- eller bostadsrätt) kan ej regleras i detaljplanen.
-Prickmarken reglerar att byggnader inte får uppföras. Att begränsa att parkering inte
får ske på prickmark med det omarbetade förslaget (granskning) är en onödigt hård
reglering då det anses lämpligt att få lov att parkera längs med gatan.
Processen
Framtagandet av en detaljplan styrs av Plan- och Bygglagen (PBL). Planprocessen har
hittills gått korrekt till enligt PBL. Vid uppstarten under våren 2020 skickades ett
informationsbrev ut om uppstart av detaljplanearbetet. Där bjöds det in till ett möte på
kommunhuset 2020-03-24. Planen var ute på samråd 2020-09-16-2020-10-14. Under
denna period gavs möjlighet att lämna synpunkter. Ett samrådsmöte hölls på
kommunhuset 2020-09-30 där förslaget presenterades och diskuterades med de
närvarande. Samanställda anteckningar och presentationen skickades ut till de
anmälda deltagarna. Samrådsförslaget bearbetades sedan och det reviderade förslaget
finns nu tillgängligt för granskning 2021-02-02-2021-03-02. Nästa steg efter
granskningen är antagande. Detta planeras att ske under våren 2021.
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:146
Synpunkter angående detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp (Kattesjön)
Sammanbyggda hus i två plan passar inte in med övrig bebyggelse.
Hus med en våning liknande de lägenheter som finns i Dihult på Gästgivarvägen och
Gamlegårdsvägen är att föredra.
Många äldre husägare i Diö vill sälja sina hus och flytta till marklägenheter med
tillhörande trädgård utanför.
Antalet lägenheter bör inte vara så många (inte mer än ett 15-tal)
Önskar att alla som ansvarar för detaljplanen besöker området innan beslut tas.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Efter samrådet har planförslaget justerats. Fastigheterna 1:152–1:154 tas bort ur
planförslaget och bibehåller sina tidigare planbestämmelser. En yta för parkering har
adderats väster om kvartersmarken för bostäder (se bild 1). Granskningsförslaget
möjliggör att cirka 25 lägenheter kan byggas, men tillåter även radhus och villor.
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1:152
1:153
1:154

Bild 1. Illustration som visar vad som kan byggas. Fastigheterna 1:152–1:154 har
tagits bort ur planförslaget.
I närområdet finns idag en variation av byggnader i både skala och utformning. Cirka
40 villor finns idag i Kattesjöområdet. Efter bearbetning av samrådsförslaget har ytan
med möjlighet att bygga flerbostadshus minskat med ca 40%, vilket innebär att cirka
25st lägenheter istället för cirka 40st lägenheter kan byggas. Kommunen bedömer att ca
25 lägenheter och ca 40 villor bidrar till en god balans av olika bostadstyper i
närområdet.
Detaljplanen reglerar att bebyggelsen ska utformas med träfasad för att passa in i de
natursköna omgivningarna. Även maximal fasadlängd på 45 meter säkerställer att
byggnaderna delas in i volymer som uppleves som småskaliga. Exploateringsgraden
20% byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus är en låg exploateringsgrad
och säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och omgivningarna i sin helhet (se bild
1 ovan). Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de
markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart vis.
Alla som ansvarar för detaljplanen har varit på plats och känner väl till Kattesjön och
Diö.
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Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:119
min fru och jag äger fastigheten - linnevägen 21 i 34371 Diö.
Vi köpte huset i maj 2010 eftersom vi ville ha ett äldreboende då. Vi tittade på många
hus och bestämde oss för det här huset.
Huset ligger i en mycket vacker natur, omgiven av skog och vatten. Det trafikeras av i
ett område med enfamiljshus (villaområde).
Under åren fram till pensionen investerade vi mycket pengar och arbete för att starta en
trevlig och fridfull kväll.
Vi blev lite besvikna från den dag det blev känt att flera fler enfamiljshus byggdes. Vi
finner dock att dessa enfamiljshus fortfarande passar in i det befintliga idylliska
bostadsområdet.
Vi är nu mycket besvikna över planen att bygga flerbostadshus mellan småhus i detta
vackra, lugna område.
Alla våra idéer om ett lugnt område som bor i naturen är inte längre möjliga. Dessa
hyreshus förstör allt liv i bostadsområdet. De orsakar buller, mer trafik och, när det
gäller arkitektur, passar de inte alls i bostadsområdet. Vänligen avstå från att bygga
flerbostadshus i ett område som inte är lämpligt för detta. Enfamiljshus är ett lämpligt
alternativ och passar väl in i den övergripande bilden.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Efter samrådet har planförslaget justerats. Fastigheterna 1:152–1:154 tas bort ur
planförslaget och bibehåller sina tidigare planbestämmelser. En yta för parkering har
adderats väster om kvartersmarken för bostäder (se bild 1 nästa sida). Efter samrådet
har ca 40% av ytan för möjlighet att bygga flerbostadshus minskat.
Granskningsförslaget möjliggör att cirka 25 lägenheter kan byggas, men tillåter även
radhus och villor.
Det främsta skälet att en ny detaljplan görs är möjligheten att tillskapa fler attraktiva
bostäder och göra det möjligt för fler människor att bo natur- och sjönära med närhet
till kollektivtrafik. Kommunen tycker det är positivt att invånarna kan erbjudas ett
varierat utbud av olika typer av bostäder även utanför Älmhult tätort.
Planens intentioner är att behålla så mycket av naturkänslan som möjligt inom
området. Det kommer fortsatt att vara en lågskalig bebyggelse. Inom närområdet i
Kattesjön finns idag en variation av byggnader i både skala och utformning. Idag är det
tillåtet att bygga radhus i 2 våningar på ytan som är avsedd för bostäder. Förslaget
kommer fortsatt tillåta att maximalt två våningar får lov att uppföras. För att
bebyggelsen ska anpassas och utstråla ett naturligt uttryck så regleras att endast
träfasad får förekomma. Även en maximal längd på 45 meter på fasaden säkerställer att
husen delas in i volymer som upplevs som småskaliga.
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1:152
1:153
1:154

Bild 1. Illustration som visar vad som kan byggas. Fastigheterna 1:152–1:154 har
tagits bort ur planförslaget.
Avseende trafik så förändrar inte detta förslag särskilt mycket i förhållande till vad som
får lov att byggas idag. Detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två
våningar. Det innebär att cirka 19 radhus kan byggas (bild 2 nästa sida). Det skulle
generera 38 bilar enligt Älmhult kommuns parkeringsnorm (Tabell 1 nästa sida).
Med granskningsförslaget skulle maximalt 2236m2 bruttoarea (BTA) kunna byggas (se
bild 1), vilket skulle generera 31 bilar enligt Älmhults parkeringsnorm (Tabell 1).
En trafikbullerutredning har utförts av WSP (2020-08-18) och i den konstateras att den
låga trafikmängd som planen genererar inte bedöms ha någon bullerpåverkan.
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Bild 2. Illustration hur byggrätten kan nyttjas för radhus så som detaljplanen från 2013
ser ut idag. Parkeringsplatser är illustrerade mot gatan.

Tabell 1. Utsnitt ur Älmhult kommuns parkeringsnorm.
Kommunledningsförvaltningen
2 februari 2021
Linda Björling

Arpine Minasyan

Planarkitekt
0476-552 97

Stadsarkitekt
0476-551 54
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SAMMANFATTNING
På uppdrag av Älmhults kommun har WSP uppdaterat den
trafikbullerutredning som gjordes under år 2012 för området Kattesjön i Diö.
Detaljplaneområdet är utsatt för trafikbuller från i första hand Södra
Stambanan som passerar ca 200–300 meter därifrån. Men även buller från
Växjövägen som ligger bara ytterligare 50 meter längre bort bidrar något till
bullret.
Syftet med denna bullerutredning är att visa hur området påverkas i
samband med att Älmhults kommun nu uppdaterar den detaljplan som
antogs år 2013.
Utredningen visar att det endast är järnvägstrafiken som bidrar väsentligt till
trafikbullret inom detaljplaneområdet. Vad gäller ekvivalent ljudnivå visar
utredningen att hela detaljplaneområdet beräknas få en ekvivalent ljudnivå
understigande 60 dBA. Även fem våningar upp beräknas den ekvivalenta
ljudnivån inte överskrida 60 dBA.
För uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
om en sådan anordnas i anslutning till bostad. Inom planområdet blir den
ekvivalenta ljudnivån 50–60 dBA samt maximala ljudnivån upp till cirka
75 dBA.
Om uteplatser ska anordnas åstadkoms detta enklast vid varje hus på en yta
som är bortvänd från järnvägen. Alternativt kan man åstadkomma en
gemensam uteplats genom att använda en lokal bullerskyddsskärm.
Riktvärdena enligt trafikbullerförordningen kan alltså uppfyllas genom att
man skapar avskärmade uteplatser, antingen en vid varje hus eller en
gemensam för flera hus.
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1

INLEDNING

På uppdrag av Älmhults kommun har WSP uppdaterat den trafikbullerutredning som gjordes
under år 2012 för området Kattesjön i Diö. Detaljplaneområdet är utsatt för trafikbuller från i
första hand Södra Stambanan som passerar ca 200–300 meter därifrån. Även buller från
Växjövägen som ligger bara ytterligare 50 meter längre bort bidrar något till bullret.

1.1

SYFTE

Syftet med denna bullerutredning är att visa hur området påverkas i samband med att
Älmhults kommun nu planlägger om den detaljplan som antogs år 2013.

1.2

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR

Beräkningar har gjort för både väg och järnväg separat för både ekvivalent och maximal
ljudnivå men redovisningen visar även sammanlagrat när det gäller ekvivalent ljudnivå. På
grund av de mycket låga trafikmängderna på de lokala gatorna/vägarna har dessa inte tagits
med i beräkningen utan endast Växjövägen har använts som ljudkälla för vägtrafiken.

2

NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1

BULLER

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och
varaktighet. Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar
störning och/eller påverkar hälsan negativt”1.

2.2

RIKTVÄRDE

Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt
ärende. Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för
att klara gällande gränsvärde.
Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av
plan- och bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna
ljudnivåer i detaljplan styrande för tillsyn.

2.3

LJUDNIVÅ OCH DECIBEL

Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta
och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt
Figur 1.

1

European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA
Technical rapport nr 11/2010.
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Figur 1. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4

EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en
bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå
visas i Figur 2.

Figur 2. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5

FREKVENS OCH A-VÄGNING

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar
kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan
uppfatta ljud inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den
totala ljudnivån innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande
känslighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med
en så kallad vägning. Den vanligaste vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den
ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6

FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD

Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden.
Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt
ljudnivå, inklusive alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.
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2.7

UTEPLATS

Med uteplats2 avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta såsom altan,
terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden.

2.8

LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR

Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och
ljudnivåer på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd
upp till 300 m, vilket kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på
innergårdar ger nuvarande beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar
konsekvent på lägre ljudnivåer än de uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna
bedöma detta, men dessa är inte implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för
närvarande används i Sverige.
För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan
ett värde (45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större
trafikleder och ett annat värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs
ingen korrektion.3 Generellt påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik ≤ 50 dBA.

3

BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1

TRAFIKBULLERFÖRORDNINGEN

För nybyggnation av bostäder gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i
detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från
och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:
 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan anordnas i anslutning till bostad
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad inte bör överskridas.
Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad.
Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger
per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.
Vid annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt
eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som
byggnaden senast har använts för, och ändringen avses bli i form av bostäder, gäller i stället
för ovan beskrivet att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

2

Naturvårdsverket (2018) Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. ÄNR NV-08465-15.
Naturvårdsverket: Stockholm.
3
WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län. WSP: Stockholm.
10307348 • Kattesjön i Diö | 7

110

4

UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1

SPÅRTRAFIK

Trafikunderlaget för spårtrafik som ligger till grund för beräkningarna visar vilka tågtyper som
trafikerar linjen, fördelningen mellan olika tågtyper, antal tåg som passerar per dygn, medeloch maximala tåglängder, dimensionerande tågtyper för maximal ljudnivå, högsta tillåtna
hastighet samt begränsande hastigheter för spår.
Enligt Trafikverkets basprognos kommer trafiken på Södra Stambanan att minska från år
2020 till år 2040. Därför har trafiken för år 2020 använts i denna beräkning. De beräknade
ljudnivåerna från järnvägstrafiken är alltså något högre jämfört med vad framtidsprognosen
för år 2040 anger. Trafikflöden, längd på tåg samt hastigheter för år 2020 redovisas i Tabell 1
nedan.
Trafikdata för järnväg har erhållits av Trafikverket. Uppgifterna kommer från tågplanen för år
2020 men med en minskning med 9 tåg per dygn, de så kallade övriga tågen enligt
tågplanen. Alla aktörer som vill använda kapacitet i järnvägsnätet måste ansöka om tåglägen
i tågplanen. Antalet tåg enligt tågplanen motsvarar då det antal tåg som har tillåtelse att
använda kapaciteten på en sträcka4.

Tabell 1. Trafikinformation för spårtrafik, år 2020

Tågtyp

Antal tåg
kl 06-22

Antal tåg
kl 22-06

Medellängd
(m)

Maxlängd

Hastighet

(m)

(km/h)

Gods*

44,9

26,5

598

730

100

Pass

9,8

2,3

279

450

160

X10

20,2

0

50

50

140

X2

27,2

1,6

165

165

200

X31/32

27,4

2,5

102

240

175

X60

1,4

0

150

150

160

* Godståg har använts som dimensionerande tågtyp för beräkning av maximal ljudnivå

4

Trafikverket (2016) Tågplan – att skapa tidtabeller för tåg. https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/ [2019-08-20]
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4.2

VÄGTRAFIK

Trafikunderlag till utredningsalternativet för prognosår 2025 har tillhandahållits av
Trafikverket med hjälp av EVA-kalkyl. En uppräkning har gjorts från senaste mätningen år
2008 då ÅDT på Växjövägen var 2218. Trafikdata som använts i beräkningarna presenteras i
Tabell 2.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2025

Avsnitt

ÅDT
(antal
fordon)

Andel
tung
trafik (%)

Andel trafik
kl. 22-06 (%)

Hastighet
(km/h)

Växjövägen

Landsbygd

2 616

6,1

13

80*

Växjövägen

Tätort

2 616

6,1

13

40*

Väg

* Se Figur 3 från NVDB (Trafikverket) som visar var aktuell hastighet gäller någonstans.

Figur 3. Hastighetsbegränsning på Växjövägen

4.3

KART- OCH TERRÄNGMATERIAL

Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta samt spårlinjer och spårhöjder för befintligt
enkelspår bygger på digitalt kartmaterial från Metria.
Strukturplan för planerad bebyggelse med byggnadsvolymer och angivna antal våningar har
tillhandahållits från den tidigare utredningen år 2012.
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5

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version
8.2. I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng,
byggnader och spår. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar
ljudets utbredning och reflektioner inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk
med undantag av Växjövägen som behandlas som hård.
Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport
Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller är giltigheten för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från
vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0–3 m/s). Beräkningsmodellen utgår
från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller
busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en
noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd
från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå har baserats på en
95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.
Beräkningar av ljudnivåer från spårbunden trafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport
Buller från spårbunden trafik – Nordisk beräkningsmodell6. Beräkningsmodellen för tågbuller
gäller för sommarförhållanden och barmark vid medvindsförhållanden eller inversion.
Beräkningsmodellen har en noggrannhet på upp till ±3 dB för avstånd på 300–500 meter.
Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer.
Vid beräkning av ljudnivån 2 meter över mark, har 3e ordningens reflektioner använts.
Beräkningar i markplan har gjorts med upplösningen 5×5 meter.
Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan
resultaten bli något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program.
Resultatvariationer på grund av val av beräkningsprogram ses som en onoggrannhet som
WSP inte kan påverka.

6

BERÄKNINGSRESULTAT

Jämförelser mellan resultaten i bilagorna visar tydligt att endast järnvägstrafiken beräknas
bidra till den totala trafikbullernivån i området. Skillnaden mellan bilaga 1 och 3 är mycket
liten eftersom vägtrafiken endast bidrar marginellt till den totala bullernivån. Enligt bilaga 4
ger vägtrafiken maximala ljudnivåer under 60 dBA. Alltså är det endast intressant att jämföra
bilaga 1 (eller 3) och 5 med riktvärdena enligt trafikbullerförordningen.
Vad gäller ekvivalent ljudnivå visar bilaga 1 (och 3) att hela detaljplaneområdet beräknas få
under 60 dBA. Vid högre våningsplan kommer markdämpningen minska och ljudnivåerna bli
högre. Beräkningar fem våningar upp har gjorts och där beräknas den ekvivalenta ljudnivån
underskrida 60 dBA. Hela planområdet klarar högst riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå.
Riktvärdena vid uteplats är 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Hela
planområdet har en ekvivalent ljudnivå som överskrider 50 dBA utan åtgärder, se bilaga 1
(och 3). Enligt bilaga 5 beräknas den maximala ljudnivån från järnvägstrafiken bli upp till
75 dBA. Observera att det är godståg som ger dessa maximala ljudnivåer och att en typ av
passagerartåg (Tågtypen Pass i Tabell 1. Trafikinformation för spårtrafik, år 2020Tabell 1)

5

Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653.
Naturvårdverkets förlag: Stockholm.
6
Naturvårdverket (1996). Buller från spårburen trafik - Nordisk beräkningsmodell. Rapport 4935. Naturvårdsverkets
förlag: Stockholm.
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kan ge ca 4 dB högre maximal ljudnivå. Men eftersom det inträffar färre än 5 gånger per
timme under tidsperioden kl 06-22 och att 75 dBA inte överskrids med mer än 10 dB är det
ändå godstågen som räknas som dimensionerande.

6.1

KOMMENTARER

Enligt trafikbullerförordningen gäller riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, vilket enligt bilaga 1 eller 3 beräknas klaras i hela
detaljplaneområdet på höjden 2 meter över mark, vilket motsvarar markplan. Men även upp
till och med femte våningen beräknas riktvärdet 60 dBA klaras i hela området. Då hela
planområdet klarar högst riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå kan bostäderna utformas utan
hänsyn till bullersituationen med avseende på ljudnivåerna vid fasad.
För uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå om en sådan
anordnas i anslutning till bostad. Inom planområdet blir den ekvivalenta ljudnivån mellan 50
och 60 dBA samt maximala ljudnivån cirka 75 dBA. Bullerdämpad uteplats kan åstadkommas
vid varje hus på en yta som är bortvänd från järnvägen. Alternativt kan en avskärmad
gemensam uteplats skapas med hjälp av en lokal bullerskyddsskärm.

7

BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Om uteplatser ska anordnas åstadkommas detta enklast vid varje hus på en yta som är
bortvänd från järnvägen eventuellt i kombination med en lokal bullerskyddsskärm. Alternativt
kan man åstadkomma en gemensam uteplats genom att använda en lokal
bullerskyddsskärm.

8

SLUTSATSER

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras inom hela planområdet utan
bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena vid uteplats enligt trafikbullerförordningen kan uppfyllas
genom att man skapar avskärmade uteplatser, antingen en vid varje hus eller en gemensam
för flera hus.

10307348 • Kattesjön i Diö | 11

114

VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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1

Uppdrag
Sweco Civil AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning vid Kattesjön i södra delen av Diö samhälle. Området utgör en del av
fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3.

1.1

Blivande anläggningar
Det undersökta området planeras för byggnation av ny bostadsbebyggelse.

2

Syfte
Utredningen syftar till att översiktligt klargöra grundläggningsförutsättningarna för
blivande konstruktioner i kommunens arbete med upprättande av ny detaljplan.
Denna PM innehåller en sammanställning av utförda undersökningar samt översiktliga
rekommendationer för framtida projektering och får inte utgöra del i framtida förfrågningsunderlag.

3

4

Underlag för undersökningen
-

Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU

-

Platsbesök av handläggande geotekniker

-

Plankarta erhållen från beställaren

Styrande dokument
Planering och redovisning
Undersökning

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering

SS-EN 1997-2 samt
Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 samt
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar
samt SGF kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24
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Fältundersökningar
Sondering/Provtagning

Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning

SS-EN ISO 22475-1-1:2006 och Geoteknisk fälthandbok,
SGF Rapport 1:2013

Slagsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Grundvattenrör

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

5

Befintliga förhållanden

5.1

Topografi
Området utgörs till större delen av natur-/skogsmark. Marknivåerna varierar huvudsakligen mellan ca +141 till +144 med de lägsta nivåerna i den sydöstra delen av
området.
Den västra centrala delen av området utgörs av gles lövskog främst ek. I södra och norra
delarna dominerar sly och ungskog. I den södra delen är det mycket tätvuxet.

Bild 1. Ungefärligt undersökningsområde, Del av Stenbrohults-Kvarnstorp 1:3
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5.2

Befintliga konstruktioner, kablar och ledningar
Sweco har ansvarat för samt tagit fram underlag för ledningsvisning. Inom området
förekommer flera kablar och ledningar, exempelvis el och tele. Flertalet av ledningarna är
koncentrerade till gatumark, men området genomkorsas även av en telekabel i södra
delen av området. Dokumentation för ledningsvisning redovisas inte i denna rapport.
Telekabeln är dock intolkad, på bifogad planritning, med ett ungefärligt läge.

6

Geoteknisk kategori
Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).

7

Positionering
Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts, av
Sweco, med GPS, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013.
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och höjdsystem: RH 2000.

8

Geoteknisk fältundersökning
Geotekniska fältarbeten är utförda av Sweco under juli månad 2020. Fältundersökningen
är utförd med borrbandvagn modell Geotech 604D. Undersökningens omfattning
redovisas nedan.
Sondering/Provtagning

Utrustning

Antal

Anmärkning

Slagsondering

Stång Ø44 mm, rund spets

9

Utförd kontroll av
bergfritt djup, utförd
till stopp, djupast
ca 3,6 m

Skruvprovtagning

Ø 70 mm (stång Ø 44 mm)

9

Största provtagningsdjup ca 1,6 m

Grundvattenrör

PVC, Ø 25 mm, slitsat filter

4

Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i
samband med undersökningen. Swecos geotekniska laboratorium i Växjö har utfört
laboratorieanalyser på utvalda jordprover, se mer under ”10 Laboratorieanalyser” nedan.

9

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattennivåer har under en mycket begränsad tidsperiod avlästs i två installerade
grundvattenrör på nivån ca +141,1 till +142,7, motsvarande ca 0,3 – 1,5 m under befintlig
markyta. I rör Gv2003 har inte något grundvatten registrerats.
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Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd, etc. varför såväl högre som lägre grundvattennivåer än i denna rapport redovisade ska förväntas förekomma under året.

10

Laboratorieanalyser
Swecos geolab i Växjö har utfört kornstorleksfördelning (tvättsiktning) på 4 upptagna
jordprover, se bilaga 1. Analyserna visar på moränjord med en sammansättning
motsvarande siltig sandmorän till siltmorän, med varierande innehåll av sten.

11

Geotekniska förhållanden

11.1 Markförhållanden
Jordlagerföljden utgörs huvudsakligen av ett ca 0,2 – 0,4 m tjockt vegetationslager som
underlagras av morän.
Bergfritt djup har i samband med undersökningen fastställts till minst ca 1,2 – 3,6 m under
befintlig markyta.
Moränen utgörs huvudsakligen av en siltig morän med varierande inslag av silt, sand och
grus. Inom vissa områden har morän med sandigare karaktär konstaterats överlagra den
mer finkorniga moränen. Lagringstätheten bedöms till större delen ligga inom intervallet
medelfast till fast och moränen kan härledas till materialtyp 4A resp. 3B och
tjälfarlighetsklass 3 resp. 2.

11.2 Grundvatten
Kompletterande grundvattenavläsningar bör utföras för att få en bättre bild av
grundvattenytans årsvariation inom fastigheten. För framtida projektering avseende
höjdsättning, dränering, avvattning etc. bör en grundvattenyta inom intervallet
ca 0 – 0,5 m under befintlig markyta förväntas förekomma under året.

12

Geotekniska rekommendationer

12.1 Allmänt
Grundläggningsförutsättningarna för blivande konstruktioner är huvudsakligen goda. All
vegetation-/organisk jord i läge för byggnader och hårdgjorda ytor bortschaktas innan
grundläggning sker.
Eftersom blivande byggnads placering, laster, grundläggningsnivå etc. inte är kända vid
upprättande av denna rapport ska nedanstående rekommendationer anses som mycket
generella/översiktliga.
Eventuella grundvatten- och portryckssänkningar bedöms kunna utföras genom
pumpning i djupare nedförda filterförsedda pumpgropar. Om djupare grundvattensänkningar ska utföras kan dessa beroende på moränens hydrauliska konduktivitet
eventuellt vara tidskrävande.
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12.2 Utförande
Blivande lätta och medeltunga konstruktioner samt tillhörande hårdgjorda ytor bedöms
kunna grundläggas på konventionellt sätt efter föregående utskiftning av samtliga
organiska jordlager i läge för byggnationen. Ny fyllning med tillhörande packningsarbete
utförs i enlighet med AMA Anläggning 17.
Innan ny fyllning påförs eller grundläggning utförs bör terrassytan packas med tung
vibrerande envalsvält.
För tyngre konstruktioner kan eventuellt grundförstärkningsåtgärder erfordras.
Inom områden där inga konstruktioner planeras, till exempel grönytor etc. behöver ingen
utskiftning av befintlig fyllning och eventuell underliggande organisk jord utföras.

13

Övrigt
Kompletterande grundvattenavläsningar bör fortsätta utföras, cirka en gång per månad,
fram tills eventuella entreprenadarbeten påbörjas alternativt till dess att en ett-årscykel
har erhållits.
Kompletterande geoteknisk utredning krävs inför framtida projektering och dimensionering av medeltunga till tunga konstruktioner. För lättare konstruktioner bedöms ingen
kompletterande utredning erfordras.
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Bilaga 1 (sida 1 av 4)

KORNSTORLEKSFÖRDELNING
UPPDRAGSGIVARE:

ÄRENDE:

Älmhults kommun

Kattesjön, Diö

PROVTAGNINGSPUNKT:

2002

PROVTAGNINGSDATUM:

2020-07-01

JORDARTSBEDÖMNING:

Siltmorän

DJUP:

0,2 - 1,0 m
2020-07-02

INLÄMNINGSDATUM:

ÖVRIGT:

2002

Passerad mängd (%)
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Kornstorlek (mm)
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5,6

11,3 16

100,000
32

Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001
KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN
BESTÄMD GENOM

PROJEKTNR: 12701419

TORRSIKTNING

X

TVÄTTSIKTNING
HYDROMETERANALYS

VÄXJÖ 2020-07-03

_ _ AP_ _ _
SIGN.

Postadress:

Besöksadress:

Org. nr:

Telefon: 0470-73 51 00

Lineborgsplan 3

Lineborgsplan 3

556507-0868

Telefax: 0470-73 51 01

352 33 VÄXJÖ

Stockholm
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Bilaga 1 (sida 2 av 4)

KORNSTORLEKSFÖRDELNING
UPPDRAGSGIVARE:

ÄRENDE:

Älmhults kommun

Kattesjön, Diö

PROVTAGNINGSPUNKT:

2005

PROVTAGNINGSDATUM:

2020-07-01

JORDARTSBEDÖMNING:

Siltig sandmorän

DJUP:

0,2 - 1,0 m
2020-07-02

INLÄMNINGSDATUM:

ÖVRIGT:
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Passerad mängd (%)
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Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001
KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN
BESTÄMD GENOM

PROJEKTNR: 12701419

TORRSIKTNING

X

TVÄTTSIKTNING
HYDROMETERANALYS

VÄXJÖ 2020-07-03

_ _ AP_ _ _
SIGN.

Postadress:

Besöksadress:

Org. nr:

Telefon: 0470-73 51 00

Lineborgsplan 3

Lineborgsplan 3

556507-0868

Telefax: 0470-73 51 01

352 33 VÄXJÖ

Stockholm
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Bilaga 1 (sida 3 av 4)

KORNSTORLEKSFÖRDELNING
UPPDRAGSGIVARE:

ÄRENDE:

Älmhults kommun

Kattesjön, Diö

PROVTAGNINGSPUNKT:

2006

PROVTAGNINGSDATUM:

2020-07-01

JORDARTSBEDÖMNING:

Sandig siltig morän

DJUP:

0,4 - 1,0 m
2020-07-02

INLÄMNINGSDATUM:

ÖVRIGT:

2006

Passerad mängd (%)
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Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001
KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN
BESTÄMD GENOM

PROJEKTNR: 12701419

TORRSIKTNING

X

TVÄTTSIKTNING
HYDROMETERANALYS

VÄXJÖ 2020-07-03

_ _ AP_ _ _
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Postadress:

Besöksadress:

Org. nr:

Telefon: 0470-73 51 00

Lineborgsplan 3

Lineborgsplan 3

556507-0868

Telefax: 0470-73 51 01

352 33 VÄXJÖ

Stockholm
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KORNSTORLEKSFÖRDELNING
UPPDRAGSGIVARE:

ÄRENDE:

Älmhults kommun

Kattesjön, Diö

PROVTAGNINGSPUNKT:

2012

PROVTAGNINGSDATUM:

2020-07-01

JORDARTSBEDÖMNING:

Siltig sandmorän

DJUP:

0,4 - 1,0 m
2020-07-02

INLÄMNINGSDATUM:

ÖVRIGT:

2012

Passerad mängd (%)
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Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001
KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN
BESTÄMD GENOM

PROJEKTNR: 12701419

TORRSIKTNING
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TVÄTTSIKTNING
HYDROMETERANALYS

VÄXJÖ 2020-07-03

_ _ AP_ _ _
SIGN.

Postadress:

Besöksadress:

Org. nr:

Telefon: 0470-73 51 00

Lineborgsplan 3

Lineborgsplan 3

556507-0868

Telefax: 0470-73 51 01

352 33 VÄXJÖ

Stockholm
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174 Upphandlingsplan 2022
Ärendenummer KS 2021/238

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen vill använda sig av möjligheten av att i ett tidigt skede
följa och få möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående
upphandlingar:
•
•
•

Finansiell fordonsleasing.
Färskt kött och charkuteriprodukter.
Furulund – huvudentreprenad VA, mark.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsenheten ska inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas
planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska
användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt för att visa
presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar.
Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i
upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan
genom detta ärende välja ut och besluta om uppföljning av de specifika
upphandlingar som man i ett tidigt skede vill få möjlighet till att lämna
synpunkter på.
Bifogas upphandlingsplan 2022 för information och beslutsunderlag om de
upphandlingar som överstiger 50 prisbasbelopp som kommunstyrelsen väljer att
specifikt följa.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

• Upphandlingsplan 2022 daterad 2021-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar följande:
Kommunstyrelsen vill använda sig av möjligheten av att i ett tidigt skede följa
och få möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående upphandlingar:
•
•
•

Finansiell fordonsleasing.
Färskt kött och charkuteriprodukter.
Furulund – huvudentreprenad VA, mark.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Gusten Mårtenssons (C) förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Upphandlingsavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-12-01
Kommunledningsförvaltningen
Christina Utterström
Christina.utterström@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Information om upphandlingsplan 2022
Ärendenummer KS 2021/238

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsenheten ska inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas
planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska
användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt för att visa
presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar.
Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i
upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan
genom detta ärende välja ut och besluta om uppföljning av de specifika
upphandlingar som man i ett tidigt skede vill få möjlighet till att lämna
synpunkter på.
Bifogas upphandlingsplan 2022 för information och beslutsunderlag om de
upphandlingar som överstiger 50 prisbasbelopp som kommunstyrelsen väljer att
specifikt följa.

Christina Utterström

Susann Petersson

Ekonomichef

Kommunchef
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Upphandlingsplan år 2022 (fram till avtalsstart 2023-08)

2021-12-15

Upphandling
Linnéskolan etapp 2
Furulund - huvudentreprenad VA, mark
Vena - huvudentreprenad VA, mark
Dihult - huvudentreprenad VA, mark
Entreprenadarbeten- anläggningsentreprenader

Avtalstyp
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt
Ramavtal

Avtalets
start:
år - kvartal
2022 - Q4
2023 - Q1
2022 - Q4
2022 - Q1
2023 - Q2

Bevakningstjänster
Slamtömning-, spol- och reningöringstjänster
Golvarbeten löpande
Entreprenör för brounderhåll
Drivmedel
Plåtslageriarbete, takmålning och snöröjning på
tak
Förskolecyklar
Pedagogiskt lekmaterial
Färskt kött och charkuteriprodukter
Entreprenadmaskiner med förare
Gruslastbil, kranbil, bevattningsbil och leverans
av bergkross, sand & makadam
Operatörssystem telefoni
Lås- och passersystem
Bränslepellets
Hygien- och sjukvårdsmaterial

Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal
Kontrakt
Ramavtal
Ramavtal

2022 - Q3
2023 - Q1
2023 - Q3
2022 - Q2
2022 - Q1
2022 - Q2

TEKN
TEKN
TEKN
TEKN
KLF
TEKN

Produktion
Fastighetsavd
Produktion
KLF (kommunövergripande)
Fastighetsavd

Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal

2022 - Q2
2022 - Q2
2023 - Q2
2023 - Q3
2022 - Q3

UTB
UTB
TEKN
TEKN
TEKN

(Länsgemensam)
(Länsgemensam)
Kostenhet (Länsgemensam)
Produktion
Produktion

Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal

2022 - Q4
2022 - Q2
2022 - Q3
2022 - Q4

KLF (IT)
TEKN
TEKN
SOC

IT-avdelningen
Fastighetsavd
Fastighetsavd
(Länsgemensam)

Avtalstyp
Ramavtal
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt
Ramavtal

Avtalets
start:
år - kvartal
2023 - Q1
2022 - Q1
2022 - Q3
2022 - Q1
2022 - Q1
2022 - Q1
2022 - Q2
2023 - Q1

Förv.
KLF
TEKN
TEKN
TEKN
TEKN
TEKN
UTB
UTB

Upphandlande enhet
Ekonomiavdelningen
Projekt och planering
Projekt och planering
Projekt och planering
Projekt och planering
Projekt och planering

Upphandling
Förnyad konkurrensutsättning inom
befintligt ramavtal
Finansiell fordonsleasing
Hvita Korset - huvudentreprenad VA,mark
Furulund - förentreprenad
Padelhall - VA, mark
Vena - förentreprenad
Tulpanvägen - huvudentreprenad VA, mark
Möbler Paradisskolan
Läromedel (avrop)
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Förv.
TEKN
TEKN
TEKN
TEKN
TEKN

Upphandlande enhet
Fastighetsavd
Projekt och planering
Projekt och planering
Projekt och planering
Projekt och planering

(Länsgemensam)
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 175 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022
Ärendenummer KS 2021/237

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2022, daterad 2021-12-07.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.
Kommunfullmäktige har den 22 november 2021 beslutat om budgetram för
kommunstyrelsen 2022.
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2022 bestående av
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2022,
driftbudget, investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom
arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 daterad 2021-12-07
• Bilaga 1, Investeringsbudget 2022 – 2033 daterad 2021-12-01
• Bilaga 2, Exploateringsbudget 2022 – 2033 daterad 2021-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Gusten Mårtenssons (C) förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så.
Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönsson (S) deltar inte i beslutet.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Jeanette Karlsson
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2022
Ärendenummer KS 2021/237

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.
Kommunfullmäktige har den 22 november 2021 beslutat om budgetram för
kommunstyrelsen 2022.
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2022 bestående av
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2022,
driftbudget, investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom
arbetsmiljö.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 daterad 2021-12-07
• Bilaga 1, Investeringsbudget 2022 – 2033 daterad 2021-12-01
• Bilaga 2, Exploateringsbudget 2022 – 2033 daterad 2021-12-01

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har den 22 november 2021 beslutat om budgetram för
kommunstyrelsen 2022.
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2022 bestående av
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2022,
driftbudget, investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom
arbetsmiljö.
Driftbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är den beslutade ramen
för 2022, - 68 675 tkr. Vidare är den beslutade investeringsbudgeten för 2022,
- 7 150 tkr.
Exploateringsplanen för Älmhults kommun har 2022 ett netto på – 42 548 tkr
varav skattekollektivet -23 950 tkr och taxekollektivet -18 598 tkr.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2022, daterad 2021-12-07.

Jeanette Karlsson

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten
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1 Nämndens uppdrag
Styrelsen ska utifrån sitt reglemente leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter

och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med
att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige
(uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet.

2 Resultatmål 2022
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är att skapa en
attraktiv kommun genom
effektiv och hållbar
planering, utveckling och
förvaltning av
infrastruktur.

Resultatmål 1
KFN, KS
I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt
och varierat fritids-och
kulturutbud och trygga
mötesplatser.

Resultatmål 1
KFN, KS
I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt
och varierat fritids-och
kulturutbud och trygga
mötesplatser.

Resultatmål 2
I Älmhults kommun ökar
befolkningen med 1%
årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika
delar.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

Indikator

Aktiviteter

Nöjd Medborgar-Index
Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet
deltagare i
föreningssammankomst
er (via LOK).
Antalet boklån per
invånare.

Aktivitet 1
En ny upplevelsewebb ska
lanseras under år 2022 och ska
omfatta allt som kommunen
erbjuder.

Nöjd Medborgar-Index
Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet
deltagare i
föreningssammankomst
er (via LOK).
Antalet boklån per
invånare.
SCB befolkningsstatistik.

Ökad kommunikation om platsen
Älmhults kommun i sociala
medier.
Skapa ett nätverk för
destinationsnäringen i Älmhults
kommun.
Aktivitet 2
I detaljplanearbetet ska alltid
behovet av mötesplatser beaktas.
Ta fasta på principerna i Bo Tryggt
2030 i planprocessen, för att skapa
trygga mötesplatser
Grönplan ska tas fram under 2022.

Aktivitet 3
Tillskapa fler tomter för egna hem
på attraktiva platser.

Tillhandahålla attraktiv
kvartersmark till externa
byggherrar.
Prioritera behovet av
verksamhetsmark som kan leda till
arbetstillfällen.
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Resultatmål 3
I Älmhults kommun är det
enkelt och effektivt att få
kontakt och hjälp när du vill
starta företag eller utveckla
ditt företag.

KS, MBN, Företagsklimat enl.
TN
Svenskt Näringsliv
ranking (Kolada U40402)
Företagsklimat enl ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade
företag ska öka
(Nyföretagarcentrum).
Resultatmål 3
KS, MBN, Företagsklimat enl.
I Älmhults kommun är det
TN
Svenskt Näringsliv
enkelt och effektivt att få
ranking (Kolada U40402)
kontakt och hjälp när du vill
Företagsklimat enl ÖJ
starta företag eller utveckla
(Insikt) - Totalt, NKI
ditt företag.
(U07451)
Antalet nystartade
företag ska öka
(Nyföretagarcentrum).
Resultatmål 4
MBN, TN, Handläggningstid från
I Älmhults kommun ska du få KS
när ansökan betraktas
ett tydligt och snabbt besked
som fullständig till beslut
så att du kan börja bygga ditt
för bygglov för
hus inom 6 mån.
nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
*Uppföljning lediga
villatomter per 2021-0630.
Resultatmål 5
KS, UN,
Nöjd Medborgar-Index
I Älmhults kommun får du
SN, TN,
(Kolada U00400)
Andel som får svar på esnabb och effektiv service
MBN,
dygnets alla timmar
KFN, ÖF, post inom två
GN
arbetsdagar enligt
servicelöfte, (%).
Andel som tar kontakt
med kommunens
servicecenter via telefon
och som får ett direkt
svar på en enkel fråga,
(%).
Andelen e-tjänster ska
öka (IT-avd).
Resultatmål 5
KS, UN,
Nöjd Medborgar-Index
I Älmhults kommun får du
SN, TN,
(Kolada U00400)
Andel som får svar på esnabb och effektiv service
MBN,
dygnets alla timmar
KFN, ÖF, post inom två
GN
arbetsdagar enligt
servicelöfte, (%).
Andel som tar kontakt
med kommunens
servicecenter via telefon
och som får ett direkt
svar på en enkel fråga,
(%).
Andelen e-tjänster ska
öka (IT-avd).
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Aktivitet 4
Införa krångelombudsman som
företagsservice vid upplevt krångel
i kontakt med kommunen.

Aktivitet 5
Utveckla fler och bättre digitala
tjänster för företag, exempelvis
fler interaktiva karttjänster.

Aktivitet 6
Digitalisering och publicering av
detaljplaner.
Fortsätta utveckla mer
användarvänliga
planeringsunderlag, ex
digitaliserad översiktsplan med
tillhörande underlagsmaterial.
Aktivitet 7
Under 2022 införa en
chattfunktion för servicefrågor på
Almhult.se.

Aktivitet 8
Fortsätta utveckla kommunens etjänster för att förenkla vardagen
för den som bor och verkar i
Älmhults kommun, exempelvis
digital bygglovsansökan.
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3 Driftbudget 2022–2024

Avdelning (tkr)
Kommunstyrelse
Kommunledning
Ekonomi- och upphandlingsavdelning
HR-avdelning
Kommunikationsavdelning
IT- och digitaliseringsavdelning
Service och näringslivsavdelning
Samhällsbyggnadsavdelning
Summa

Bokslut Budget
2020
2021 *
-3 567
-3 925
-12 434 -14 428
-12 178 -13 608
-12 516 -12 715
-6 049
-6 157
-3 752
-1 789
0
-3 611
-9 194
-6 563
-59 960

-62 796

Budget2022
-3 925
-13 397
-13 705
-13 324
-6 240
-3 385
-6 458
-8 241

Plan
2023
-3 925
-13 247
-13 705
-13 324
-6 240
-3 385
-6 458
-8 241

Plan
2024
-3 925
-13 297
-13 705
-13 324
-6 240
-3 385
-6 458
-8 241

-68 675

-68 525

-68 575

*Budget 2021 per 2021-09-30.

Den stora skillnaden mellan budget 2022 och budget 2021 är att kommunfullmäktige tillfört 3 310 tkr
avseende:
•
•
•
•

systemutvecklare inom IT- och digitaliseringsavdelningen
samhällsplanerare inom samhällsbyggnadsavdelningen
rimligare finansieringsgrad via intäkter avseende planhandläggning (80 % mot tidigare 100%).
kommunövergripande åtagande som till exempel medborgarundersökning, medarbetarenkät samt
kompetensutveckling av ledare och medarbetare, kopplat till HR budget.

För att minska internt administrativt arbete har 2 030 tkr omförts från övriga förvaltningar avseende
interna tjänster som tidigare har interndebiterats.
Förklaring till större budgetförändringar på avdelningsnivå:
Service- och näringsliv har slagits ihop under 2021 och näringsliv innefattar numera två tjänster, tidigare
näringslivsutvecklare och en näringslivssamordnare som tidigare var benämnd destinationsutvecklare.
Budget för detta har 2022 omförts från kommunledning och kommunikationsavdelningen.
Kommunfullmäktige har tillfört kommunledning och HR-avdelningen budget för kommunövergripande
uppdrag samt IT- och digitaliseringsavdelningen för en systemutvecklare. Dessutom har
samhällsbyggnadsavdelningen tillförts budget för en samhällsplanerare och för rimligare
finansieringsgrad via intäkter avseende planhandläggning.
IT- och digitaliseringsavdelningen samt kommunikationsavdelningen har omförts budget från övriga
förvaltningar för tjänster som tidigare interdebiterats.
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4.1 Investeringsbudget 2022 – 2033
Skattekollektivet
(Belopp tkr)

Investeringstyp
Investeringsanslag

Nyinvestering/
reinvestering

Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Totalt investeringsanslag
Investeringsram
Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Total investeringsram
Totalt investeringsbehov

Budget
2022

Budget
2023

Budget
Budget
2024 2025-2033

-5 550
-100
-5 650
0
-1 500
-1 500
-7 150

-2 830
0
-2 830
0
-1 700
-1 700
-4 530

-830
0
-830
0
-1 500
-1 500
-2 330

0
0
0
0
0
0
0

Total
budget
2022-2033
-9 210
-100
-9 310
0
-4 700
-4 700
-14 010

Budget per investeringsprojekt redovisas i bilaga 1 och 2.
Till budget 2022 är det första gången som ett helhetsgrepp tas kring digitalisering med en gemensam
plan för hela kommunen. Genom ett förvaltningsövergripande arbete har ett antal digitaliseringsinitiativ
utarbetats som ger stor verksamhetsnytta. Planen har delats in i fyra olika områden.
Automatisering och datahantering
Det första området är automatisering av verksamhetsprocesser och effektiv hantering av data. För att
skapa större säkerhet, kvalitet och transparens behöver hantering och utbyte av information genom
processerna förbättras genom till exempel systemintegrationer och lösningar för öppna data. Manuella
och repetitiva uppgifter bör automatiseras/robotiseras i högre utsträckning för att frigöra resurser för
uppgifter som inte kan digitaliseras.
Hållbar organisation
Det andra området hållbar organisation med tydlighet kring styrning, roller och ansvar. Älmhults
kommun behöver en effektiv utvecklings- och driftsorganisation för IT och systemstöd. Kärnan i detta
blir införandet av en hållbar och effektiv struktur för process- respektive systemförvaltning med tydligt
definierade och tilldelade roller och ansvar.
Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats
Det tredje området är funktionell och användarvänlig digital arbetsplats. För att kunna dra nytta av
digitalisering i de olika verksamhetsdelarna krävs en funktionell, standardiserad och användarvänlig
digital arbetsplats. Detta innefattar till exempel verktyg för att samarbeta och för att dela och spara
information i olika format. Verktygsmässigt finns redan en solid grundstomme där den mest markanta
bristen är avsaknad av digital arkivering (e-arkiv), digital signering samt säker kommunikation.
Infrastruktur/nätverksutrustning
Det fjärde området är infrastruktur för IT och digitalisering. När Älmhults kommun växer och vi bygger
nya verksamhetslokaler ökar behoven av IT-infrastruktur. Det gäller nätverksutrustning, utskrift och
säkerhetsprodukter som tillgodoser verksamheternas behov.
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4.2 Exploateringsbudget 2022 – 2033
(Belopp tkr)
Kollektiv
Skattekollektivet KS

Inkomst
Utgift
Skattekollektivet TN Inkomst
Utgift
Exploateringar skattekollektivet
Taxekollektivet TN

Inkomst
Utgift
Exploateringar taxekollektivet
Total exploateringsbudget

Budget
2022
12 400
-7 350
0
-29 000
-23 950

Budget Budget Budget
2023
2024
2025
32 500
70 400
63 350
-6 175
-2 300
-350
0
0
0
-12 500 -124 000 -125 500
13 825 -55 900 -62 500

Budget
2026
73 675
-1 600
0
-21 900
50 175

Budget
2027
81 125
-50
0
-48 000
33 075

Budget
2028
53 525
-1 150
0
-28 000
24 375

Budget
2029
28 525
0
0
-48 500
-19 975

Budget
2030
24 875
0
0
0
24 875

Budget
2031
13 525
0
0
0
13 525

Budget
2032
13 525
0
0
0
13 525

Budget Total budget
2033 2022-2033
2 000
469 425
0
-18 975
0
0
0
-437 400
2 000
13 050

6 512
-25 110
-18 598

19 141
-27 675
-8 534

54 276
-38 350
15 926

47 742
-34 200
13 542

31 098
-27 500
3 598

27 302
-30 550
-3 248

24 820
-3 400
21 420

4 088
-19 600
-15 512

8 395
0
8 395

7 008
0
7 008

4 818
0
4 818

4 088
0
4 088

239 288
-206 385
32 903

-42 548

5 291

-39 974

-48 958

53 773

29 827

45 795

-35 487

33 270

20 533

18 343

6 088

45 953

I ovanstående tabell redovisas förväntat utfall av exploateringarna. Mark- och exploateringarna i sin
helhet är baserad på gällande beslut för markprissättning samt taxor och avgifter för VA. Det största
enskilda projekt under de närmaste åren är Furulundsområdet. Byggnation beräknas ske under 2023,
2024 och 2025. Nästa stora område för bostadsexploatering är Venaområdet som beräknas vara helt
färdigbyggt 2033.
De framtida intäkterna för marken är beroende av hur marknadsvärdet för exploaterad mark utvecklas i
Älmhults kommun. Om intresset för att bygga bostäder i kommunen fortsätter att öka på det sätt som
skett under de senaste tre åren, kan marknadsvärdet påverkas i positiv riktning jämfört med antagandet i
denna budget, vilket i sådant fall ökar intäktssidan och därmed genererar ett bättre netto jämfört med
vad mark- och exploateringsbudgeten anger nu. Beslut om ny VA-taxa i KF 25 oktober gör bland annat
att anslutningsavgifterna höjs vilket medför en bättre balans mellan utgifter för VA anslutningarna och
intäkterna för desamma vilket i sin tur leder till ett bättre resultat för mark och exploatering i sin helhet.
Intresset för verksamhetsmark har ökat väsentligt under senare år. Tillhandahållande av mark för
verksamheter inom ramen för mark-och exploatering är viktigt då det skapar förutsättningar för en ökad
privat service inom flera områden. Mark för verksamheter är också viktigt för att kunna säkerställa det
lokala näringslivets behov av framtida expansioner samt möjliggöra nyetableringar.

5 Arbetsmiljö
Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling

Sjuktal

Fokus det kommande
året

Fokus på psykosocial
arbetsmiljö

Fokus på förebyggande
åtgärder

Årlig uppföljning

Ökad kunskap och
förståelse för att uppnå
bättre inkludering

Handlingsplan/åtgärder

Alla medarbetare ska
ha haft möjlighet att
besvara OSA-enkät
(OSA = Organisatorisk
och social arbetsmiljö)

Identifiera och
genomföra
behovsanpassade
hälsofrämjande åtgärder

Genom enkät görs
en årlig
uppföljning av
arbetsmiljöarbetet

Genomgång på APT,
hur man arbetar med
Inkludering (Inkludo)

Jämställdhet/mångfald

Fokusområde 2022 är psykosocial arbetsmiljö där man kommer arbeta på bred front för att fånga upp
faktorer som både kan förebygga ohälsa och främja hälsa. Detta kommer att ske genom samarbete med
företagshälsovården, som genomför hälsoprofilsbedömningar. Syftet är att få underlag för att skapa
behovsanpassade aktiviteter och få mer kunskap som leder till ett mer strategiskt hälsoarbete. Vidare ger
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Verksamhetsplan
2021-12-07

8(8)

det också en ökad medvetenhet och kunskap hos medarbetaren om sin hälsa. Målet är att 80% av alla
medarbetare ska ha genomgått en hälsoprofilsbedömning och att vi på så sätt bibehåller de låga
sjuktalen.
Nu när vi gått tillbaka till det nya normala och tillbringar mer tid på våra arbetsplatser är det viktigt att
fortsätta arbetet med att verka för att den psykosociala arbetsmiljön ska vara god. Ett sätt är att
genomföra OSA enkäten för att ta temperaturen på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På så
sätt får förvaltningen ett underlag som man aktivt kan arbeta med och ta fram åtgärder utifrån. Den
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är också ett verktyg för att säkerställa att
arbetsmiljön är fungerar väl.

6 Bilagor
1. Bilaga 1 Budget investeringsanslag 2022 – 2033, kommunstyrelsen (2021-12-01)
2. Bilaga 2 Budget investeringsram 2022 – 2033, kommunstyrelsen (2021-12-01)
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2021-12-01

Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033, kommunstyrelsen
(Belopp i tkr)

Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Ingår
projekt i
lokalresursplan?
Nej
Ja
Nej
Nej

Ingår
projekt i
digitalise
ringsplan
?
Nej
Nej
Nej
Ja

KF-beslut anges för tidigare
beslutad
KF §175/2020 (år 21-22)
KF §106/2020
KF §175/2020 (år 21-23)

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Erhåller
projktet
extern
finans- Projektiering? nummer Projektnamn
Nej
20025 Ny webb
Nej
Nätverksutrustning
Nej
Utskrift (fd Kopiatorer)
Nej
20019 Digitalisering
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Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Beslutad
Total
Skatte/ budget Budget Budget Budget Budget
budget
Taxe tom 2021 2022
2023
2024
2025-2033 2022-2033
Skatte
-600
-100
0
0
0
-100
Skatte
0
-400
-400
-400
0
-1 200
Skatte
-2 500
-600
-300
-200
0
-1 100
Skatte
-1 315
-4 550
-2 130
-230
0
-6 910
-4 415
-5 650
-2 830
-830
0
-9 310

2021-12-01

Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033, kommunstyrelsen
(Belopp i tkr)
Projektnummer Projektnamn
20002 Inköp inventarier
Nätverksutrustning utbyte
Server lagring

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Skatte/T
axe
Skatte
Skatte
Skatte

Budget
2022
-300
-700
-500
-1 500
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Budget
2023
-300
-900
-500
-1 700

Budget
2024
-300
-700
-500
-1 500

Budget
2025-2033
0
0
0
0

Total
budget
-900
-2 300
-1 500
-4 700

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 176 Uppföljning av intern kontrollplan 2021
Ärendenummer KS 2020/101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontroll 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande
verksamhetsplan för intern kontroll följas upp och beslutas av nämnd senast
innevarande år.
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som
skulle utföras och att en direktåtgärd är slutförd under 2021.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
• Intern kontrollplan 2021 – Uppföljning, Kommunstyrelse, daterad 2021-1204
• Bilaga 1, Uppföljning av beviljade motioner daterad 2021-12-08
• Bilaga 2, Uppföljning av uppdrag till kommunledningsförvaltningen från
kommunstyrelsen daterad 2021-12-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

159

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-12-03
Kommunledningsförvaltningen
Jeanette Karlsson
jeanette.karlsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om kommunens uppföljning av
intern kontroll 2021
Ärendenummer KS 2020/101

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande
verksamhetsplan för intern kontroll följas upp och beslutas av nämnd senast
innevarande år.
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som
skulle utföras och att en direktåtgärd är slutförd under 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
• Intern kontrollplan 2021 – Uppföljning, Kommunstyrelse, daterad 2021-1204
• Bilaga 1, Uppföljning av beviljade motioner daterad 2021-12-08
• Bilaga 2, Uppföljning av uppdrag till kommunledningsförvaltningen från
kommunstyrelsen daterad 2021-12-08

Ärendeberedning
Kommunstyrelsen fastställde 2020-09-08, § 171, plan för intern kontroll 2021.
Nämndens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande
verksamhetsplan för intern kontroll1 följas upp och beslutas av nämnd senast
innevarande år.
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som
skulle utföras och att en direktåtgärd är slutförd under 2021.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontroll 2021.

1

KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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Tjänsteskrivelse
2021-12-03

2(2)

Jeanette Karlsson

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten
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Kontrollmoment/Åtgärd

Kontrollmoment/Åtgärd metod

Klart

Ansvarig

Resultat

Plan för intern kontroll 2021, kommunstyrelsen

Förbättringsåtgärd

Klart

Ansvarig

Uppföljning av intern kontroll 2021, kommunstyrelsen (2021‐12‐04)

Uppföljning genom enkät.

Följa upp med enkät hur väl förvaltningscheferna förstår dec‐21
politiska beslut och hur de sprider det vidare inom
förvaltningen.

Kommun‐
övergripande

Efter uppföljning med förvaltningschefer har en
samstämmig bild getts kring hur man kommunicerar
budget och mål i verksamheten. I samband med
verksamhetsplan (VP) tas aktiviteter fram för att nå mål
och bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet. VP tas
fram inom olika nivåer i kommunen vilket gör att
medarbetarna är informerade och involverade.

Underlag för VP och måluppföljning ses över för dec‐21
att förbättra och förenkla. Under 2022 ska beslut
tas kring ett nytt digitalt beslutstödsystem som
kommer stödja målkedjan i syfta att förbättra
uppföljningen och följsamheten i verksamheten.

Susann
Pettersson

Uppföljning av avtal.

A) Ekonomi‐ och kansliavdelningen granskar 3 av
dec‐21
kommunens avtal utanför marknadsplatsen för att
säkerställa att leverantörerna följer avtal.
B) Nämnderna granskar minst ett avtal för att säkerställa
att leverantörerna håller avtal vad gäller kostnad, kvalitet
och miljöaspekter.

Kommun‐
övergripande

A) Kommunövergripande: En leverantör har feldebiterat
inom ett segment. Två leverantörer följer avtalet utan
avvikelser
B) Kommunstyrelsen: Leverantör följer avtal utan
avvikelser

Förbättrad information från upphandlingsenheten nov‐21
till verksamheterna när ett nytt avtal tecknats och
hur det ska tillämpas. En rutin är framtagen för att
verksamheterna ska säkerställa att en leverantör
följer villkoren i kontraktet, men uppföljningen
bidrar också till att utveckla olika avtalsområden
över tid.

Susann
Pettersson

dec‐21
Uppföljning av att chefer genomgått Prognossäkerhet följs upp vid DR2 samt vid
utbildning i att göra prognos. Varje
årsredovisning. Varje förvaltning ska göra uppföljning på
chefsnivå vad gäller prognossäkerhet.
förvaltning ska göra uppföljning på
chefsnivå vad gäller prognossäkerhet.

Kommun‐
övergripande

Ekonomiavdelningen controllers har under året
systematiskt arbetat med uppföljning på chefsnivå för att
öka prognossäkerheten.Ett prognosverktyg har införts
under 2021 som kommer vara fullt implementerat under
2022.

Under 2022 ska e‐learning för att använda
prognosverktyget tas fram.

dec‐21

Susann
Pettersson

Uppföljning av att alla politiska
uppdrag är genomförda perioden
januari 2020 ‐ augusti 2021.

Uppföljning gäller alla uppdrag som är givna från
dec‐21
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och respektive
nämnd. Om det framkommer att något politiskt uppdrag
ej är genomfört ska det framgå vid uppföljning av plan för
intern kontroll, vilka uppdrag det gäller och hur nämnden
tänker hantera det (när uppdraget kommer att vara
genomförda).

Kommun‐
övergripande

En uppföljning av bifallna motioner på fullmäktigenivå har
genomförts, se bilaga 1. Övriga uppdrag till
kommunledningsförvaltningen har följts upp, se bilaga 2.

dec‐21

Susann
Pettersson och
respektive
förvaltnings‐
chef

Uppföljning genom intervju med
planeringschef och förvaltningschef
teknisk nämnd.

dec‐21
Följa upp rutiner för strategiskt markförvärv för att
säkerställa att det finns mark utifrån kommunens behov
enligt styrande dokument.

Kommunstyrelsen I stadsplaneringen tas hänsyn till en rad olika intressen som Jobba mer aktivt mot markägare i syfte att
vägs mot varandra. I detta ligger även det som är utpekat i säkerställa tillgång till mark på längre sikt.
så väl miljöplan och agenda 2030 gällande hänsyn till
exempelvis känsliga naturområden, effektiva transporter,
motverkande av segregation, trygghet, klimatanpassning,
barnperspektiv och effektivt markutnyttjande osv. Tekniska
är beroende av mark för att kunna bygga kommunala
anläggningar. Denna typ av områden pekas ut i
översiktsplanen.

nov‐21

Paul Robertsson

Obligatorisk fortbildning av
förvaltningschefer och politiker.

Förvaltningschefer och nämnder behöver fortbildning av dec‐21
kommunjurist i vad som gäller. Spelas in som e‐learning
och kan återanvändas.

Fördjupad information i form av e‐learning ska tas dec‐21
Kommunstyrelsen E‐learning i de lagar och regler som styr en kommun har
fram under 2022.
tagits fram. I samband med introduktion av nya
medarbetare finns ett avsnitt om lagar som styr, mutor, jäv
med mera som är obligatorisk.
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Susann
Pettersson
/Elisabeth
Olofsson

Redovisning av bifallna motioner 2020-2021
Datum för Diarenummer
bifall i KF
KS

Rubrik på motionen

Status

2020-10-26

2020/24

Motion om utveckling av demensvården i Älmhults kommun

Socialförvaltningen arbetade under 2021 fram en
demensstrategi med övergripande syfte att säkerställa
en likvärdig demensvård som är personcentrerad och av
god kvalitet. Implementering av demensstrategi
påbörjas under 2022.

2020-10-26

2020/56

Motion om utveckling av Älmhults kommuns
upphandlingsverksamhet samt uppföljning av avtal

Hanteras inom ramen för reviderad upphandlingspolicy
och riktlinjer för upphandling. Policy och riktlinjer
behandlas på kommunfullmäktige december 2021.
Uppföljning av avtal säkerställs genom genom ny
struktur i diarieföring och arbetssätt för ökad kontroll.

2021-02-22

2020/52

Motion om att införa visselblåsarfunktion i Älmhults
kommunkoncern

Upphandling pågår just nu för extern
visselblådarfunktion. Funktionen ska finnas på plats
enligt lagförslag senast 17 juli 2022.

2021-04-26

2020/63

Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare

En plan för införande av tillitsbaserat ledarskap har i
samverkan med samtliga chefer inom olika nivåer
utarbetats. Flera pågående insatser för att implementera
ett ledarskap som präglas av tillit och ger utrymme för
medarbetare att kunna bidra utifrån sina kunskaper
pågår.
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2021-05-05

2020/159

Motion om en samlad trähusstrategi

Trähusstrategi håller på att tas fram inom ramen för
riktlinjer för hållbart byggande. Skapande av riktlinjer för
hållbart byggande utförs av
samhällsbyggnadsavdelningen.

2021-06-21
2021-06-21

2020/106
2020/157

Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult
Motion om suicidprevention

Tekniska förvaltningen har påbörjat utredningen.
Socialförvaltningen arbetar idag med suicidprevention i
olika forum, bland annat genom medlemskap i region
Kronobers suicidpreventiva grupp där representanter
från kommuner och regioner samarbetar för att främja
suicidprevention. En kommunspecifik handlingsplan för
suicidprevention planeras att tas fram 2022.
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2021-12-08

Redovisning av uppdrag 2020- augusti 2021
Datum för
beslut i KF
2020-03-30, §
39

Diarenummer KS

Uppdrag

Status

2019/87

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera
frågan om omvandling från gräsytor till ängsmark inom ramen för
kommunens arbete med grönstrukturplan som tematiskt tillägg till
fördjupad översiktsplan för Älmhults centralort.

Klart. Inventering av ängsmarksytor är genomförd och
kommer användas som ett tematiskt tillägg till
grönstrukturplan, som ska vara klar enligt tidplan under
2022.

2020-04-27, §
49

2020/31

Kommunfullmäktige uppdrar till Elmen AB att skydsamt, efter
överlåtelse av Stinsen 3, avveckla bolaget Snitseln AB

Klart

2020-06-22, §
74

2020/27

Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag till ny prissättningsmodell för markprissättning.

Klart

2020-06-22, §
83

2020/72

Älmhults Terminal AB ska i samband med delårsrapport efter
augusti månad och i årsredovisningen respektive år redovisa det
utnyttjade borgensbeloppet.
ÄTAB får i
uppdrag att återkomma med komplettering av uppgifter gällande
återbetalningsförmåga innehållande plan för amortering samt
handlingsprogram till Elmen AB.

Delvis. En investeringsplan är framtagen. Övriga delar
tas fram 2022.

2020-06-22, §
87

2019/118

Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra rutiner i Klart
verksamheterna för en övergång till kranvatten. Kommunen ska
ansöka om att Älmhults kommun blir kranmärkt.

2020-10-26, §
147

2019/85

Att Älmhults kommun tar fram en policy med syfte att förebygga
brand och skadegörelse i kommunens lokaler.
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Klart

2020-10-26, §
150

2019/20

2020-11-23, §
175

2020/55

Datum för
beslut i KS
2020-02-04, §
31

Diarenummer KS

Förslagsställaren föreslår därför att en långsiktig underhållsplan
tas fram för befintliga busskurer, att dagens placering av
busskurer utvärderas samt att ansvaret för kommunens busskurer
förs över till tekniska förvaltningen.
Uppdra till kommunstyrelsen att: Utarbeta en förbättrad process
kring investeringsbudgeten, i syfte att långsiktigt anpassa
investeringstakten till det ekonomiska utrymmet motsvarande 10%
av skatter och generella statsbidrag. Initiera arbetet med en
planering för en hållbar tillväxt, med hänsyn till de resurser som
finns tillgängliga. Utarbeta modell för samordning av arbetet kring
social hållbarhet med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle
för våra barn.

Klart. En långsiktig underhållsplan är framtagen.
Placering av busskurer utvärderas löpande. Ansvaret för
driften av busskurerna är överförda till Tekniska
förvaltningen.
Klart. Avrapporterades i samband med budget 20222024.

Uppdrag

Status

2019/68

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att genomföra åtgärder Klart. Samtliga åtgärder i planen för en budget i balans
för en budget i balans, enligt förslag daterat 2020-01-14.
för KLF är genomförda.
Kommunstyrelsen beslutar att resandestatistiken för busslinje 30
ska följas upp och att en dialog med Region Kronoberg ska föras
för att understryka att busstrafiken är viktig för kommunen

2020-03-10, §
45

2020/9

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att Klart.
i samverkan med tekniska förvaltningen upprätta projektförslag till
Östra Esplanaden, Älmhult, Älmhults kommun.

2020-04-07, §
81

2020/33

2020-05-05, §
95

2018/10

Kommunutredningen - Kommunstyrelsen uppdrar till
Klart
kommunstyrelsens ordförande att sätta ihop en parlamentarisk
projektgrupp med politiska representanter att delta i arbetet med
remissvaret.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att
Ej påbörjad.
under 2021 ta fram beslutsunderlag för hur tidigare lämnat lån till
Folkets hus ska hanterats.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta
fram underlag på hur liknande bidrag till föreningar och
bygdegårdar tidigare hanterats.
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2020-05-05, §
99

2020/37

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att Klart. Hanteras nu inom ordinarie budgetprocess.
i budgetarbete för 2021 ta fram förslag på hur liknande ärenden
kan hanteras, exempelvis arbeta fram ett förslag på hur mycket
pengar som behöver finnas under kommunstyrelsen för att under
året kunna tilldela nämnderna i samband med utökade kostnader
kopplat till strategiska investeringar.

2020-05-05, §
99

2019/82

2020-06-09 §
130

2019/79

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens övergripande
Klart.
verksamhetsplan för ledning och styrning ska revideras med
hänsyn till förbättringsförslag daterade 2020-03-09.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i Klart. Förfrågningsunderlag är framtaget, dock kommer
inte skolan kunna finnas på plats hösten 2022.
uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen samt
utbildningsförvaltningen utföra projektering och ta fram ett
förfrågningsunderlag för tillbyggnad av Linnéskolan.
Projekteringsuppdraget styrs av en kapacitetsökning av
Linnéskolan från dagens ca 500 elever till 900 elever. Vidare ska
det framtagna underlaget präglas av en så yt- och
kostnadseffektiv lösning som möjligt samtidigt som
verksamhetsbehov tillgodoses på ett adekvat sätt. Tillbyggnaden
ska stå klar så att skolan kan nyttja lokalerna från hösten 2022 så
att inte tillfälliga lokaler behöver användas

2020-08-11, §
159

2020/93

Kommunstyrelsens uppföljning av Socialnämndens åtgärder
Klart. Särskild uppföljning är genomförd. En modell för
gällande prognos 2020. - 1. Kommunstyrelsen ger kommunchef samverkan är framtagen inom ramen för uppsiktsplikten
Susann Pettersson uppdraget att, i dialog med socialchefen Jenny
Smedberg, göra den särskilda uppföljningen.
Avstämning sker regelbundet med kommunstyrelsens presidium
och socialnämndens presidium samt med återrapportering till
kommunstyrelsen med början i september.
Uppdraget är fram till 2020-12-31.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag
att ta fram en modell för samarbete med utbildningsnämnden
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 200 punkt 3.

2020-09-08, §
178

2020/109

Kommunchef får i uppdrag att göra översyn av kommunkoncernen Pågående. En 3-årig strategisk plan för bolagen är
framtagen. En del av planen är att se över nyttan med
kommunkoncernen.
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2020-10-06, §
211

2019/103

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
Klart. Byggnaden ska rivas, del av marken har sålts.
kommunfullmäktige beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och Fastigheten är dokumenterad innan rivning.
att marken tillgängliggörs för markförsäljning: Anvisningar ska
utformas för att bevara områdets karaktär och historia.
Kommunstyrelsen ska godkänna entreprenörers förslag på
utformning innan avtal tecknas.
Fastigheten
dokumenteras innan rivning.
Historien kopplat till
platsen tas tillvara på, exempelvis genom att bevara det
smidesstaket som finns på platsen och placera smidesstaket på
lämplig plats inom Almgårdens tomtmark. Minnet kring Julia Steen
ska bevaras genom den dokumentation som finns och göra
historien mer offentlig

2020-10-06, §
200

2020/41

Klart. Uppföljning av covid-19 pandemins statliga stöd
har genomförts och informerats om till KS.

2020-10-27, §
232

2020/41

2020-10-27, §
240
2020-12-15, §
276

2019/121

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att
fortlöpande hålla kommunstyrelsens presidium informerat kring
ansökan om statligt stöd och hur det påverkar förvaltningens
prognos innevarande år.
Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram
förslag på förebyggande åtgärder kopplat till
långtidssjukskrivningar inom alla förvaltningar, men med fokus på
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att
utse två valsamordnare.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en
aktivitet för hur styrelsen kan utöva sin uppsiktsplikt gentemot
andra nämnder och bolag. Uppdraget återrapporteras på
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021.

2021-01-12, §
11

2020/55

Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att:
Utarbeta
en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte att
långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska
utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.
Initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med
hänsyn till de resurser som finns tillgängliga.
Utarbeta
modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet med syfte
att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.

Delvis klart. En förbättrad process är utarbetad och
investeringstakten är anpassad efter det ekonomiska
utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella
bidrag. Se budget 2022- 2024 är klart. Uppdraget kring
att utarbeta en modell kring social hållbarhet pågår och
kommer preliminärt redovisas i januari 2022.

2020/145
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Pågående. Kartläggning av långtidssjuka, för att ta
adekvata åtgärder.

Klart
Klart

2021-02-02, §
29

2020/145

Kommunstyrelsen ger kommunledingsförvaltningen i uppdrag att
ta fram styrdokument som tydliggör genomförandet av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens verksamheter.

2021-02-02, §
28

2020/41

2021-03-09, §
50

2021/15

2021-03-09, §
52

2020/153

Klart.
Återrapportering av kommunchefens uppdrag om ytterligare
åtgärder för effektivisering. - En uppföljning ska göras till
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021.
Kommunstyrelsen gör en utvärdering av kommunkoncernens
Klart. Presenteras på KSAU 14 dec 2021.
hanteringen av pandemin, innefattande den politiska
verksamheten
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att Klart.
i samverkan med tekniska förvaltningen samt
utbildningsförvaltningen ta fram en förstudie. Förstudien ska
innehålla; behov av utbyggnad och utformning, analys kring vilka
verksamheter som ska inrymmas i skolan, hur närmiljön runt
skolan ska utformas samt en kostnadsberäkning av förslaget.
Förstudien ska vara klar augusti 2021. 2. Förstudien redovisas till
Tekniska nämnden och Utbildningsnämnden tillsammans med
kommunstyrelsen.

2021-05-11, §
103

2020/63

2021-06-08, § 1252021/63

Datum för
beslut i KSAU
och KSPU
2020-06-23 §
86

2020-09-28 §
57

Diarenummer KS

2020/68

2017/38

Klart.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att Klart, förslag framtaget och redovisat för KS.
ta fram förslag på tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat
ledarskap.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma
Pågående arbete, ska presenteras i februari 2022 enligt
med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens
KS beslut.
äldreomsorg. För utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och
upplägget ska redovisas senast vid kommunstyrelsemötet i
september.
Uppdrag

Status

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga kommunens Ej påbörjad.
styrgrupper samt framställa övergripande riktlinjer för styrgrupper i
kommunen.
Revidering av reglemente Bestämmelser om ekonomiska
Notering om att denna ska tas upp i samband med
ersättningar till förtroendevalda - Återremitterar ärendet till HRparlamentariska beredningen.
avdelningen för komplettering och kontroll av uppdrag.
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§ 177 Äskande om överflyttning av statliga medel
för övergripande ledning till räddningstjänst
Ärendenummer KS 2021/174

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen avslår tekniska nämndens begäran om överflyttning av det
generella statsbidraget för övergripande ledning, då medel för detta avsatts i
tekniska nämndens budget från och med 2022.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-05, § 103, att begära av kommunstyrelsen
att det generella statsbidraget för övergripande ledning överflyttas till tekniska
nämnden. Nämnden begär också att det generella bidraget årligen ska överflyttas
till tekniska nämnden.
I samband med förändrad lagstiftning och krav på att kommuner ska ingå i större
kluster för att hantera övergripande ledning betalas ett statsbidrag ut. Bidraget
fördelas efter storlek på kommun. Älmhults bidrag för 2021 är 77 616 kr.
Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att avslå tekniska
nämndens begäran utifrån att medel för att hantera övergripande ledning finns
med i budget från och med 2022 för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29
• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 103
• Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-02

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-29
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om äskande om överflyttning av
statliga medel för övergripande ledning till
räddningstjänst
Ärendenummer KS 2021/174

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-05, § 103, att begära av kommunstyrelsen
att det generella statsbidraget för övergripande ledning överflyttas till tekniska
nämnden. Nämnden begär också att det generella bidraget årligen ska överflyttas
till tekniska nämnden.
I samband med förändrad lagstiftning och krav på att kommuner ska ingå i större
kluster för att hantera övergripande ledning betalas ett statsbidrag ut. Bidraget
fördelas efter storlek på kommun. Älmhults bidrag för 2021 är 77 616 kr.
Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att avslå tekniska
nämndens begäran utifrån att medel för att hantera övergripande ledning finns
med i budget från och med 2022 för tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29
• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 103
• Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-02

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen avslår tekniska nämndens begäran om överflyttning av det
generella statsbidraget för övergripande ledning då medel för detta avsatts i
tekniska nämndens budget från och med 2022.
Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

§ 103 Äskande om överflyttning av statliga medel
för övergripande ledning till räddningstjänst
Ärendenummer TN 2021/111

Tekniska nämndens beslut
1. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget för övergripande
ledning överflyttas till tekniska nämnden.
2. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget årligen överflyttas
till tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
I samband med förändradlagstiftning och krav på att kommuner skall ingå i
större kluster för att hantera övergripande ledning betalas ett statsbidrag ut.
Storleken är beslutad i riksdagens budget och är för närvarande 45 mkr som
fördelas ut efter storleken på kommunen, baseras på antalet invånare den 1
november 2020 och blir då 4,34 kr/invånare 2021. För Älmhults kommun blir
det 77 616 kr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse om överflyttning av statliga medel för övergripande ledning
till räddningstjänst, daterad 2021-09-15

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att
1. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget för övergripande
ledning överflyttas till tekniska nämnden.
2. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget årligen överflyttas
till tekniska nämnden.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

174

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-02
Tekniska förvaltningen
Lars Nilsson
0476-55104
Lars.nilsson@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Överflytt av statsbidrag övergripande ledning till
räddningstjänstens driftbudget
Diarienummer TN 2021/XX

Sammanfattning
I samband med förändradlagstiftning och krav på att kommuner skall ingå i
större kluster för att hantera övergripande ledning betalas ett statsbidrag ut.
Storleken är beslutad i riksdagens budget och är för närvarande 45 mkr som
fördelas ut efter storleken på kommunen, baseras på antalet invånare den 1
november 2020 och blir då 4,34 kr/invånare 2021. För Älmhults kommun blir
det 77 616 kr.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse
 Sidhänvisningar till budgeten för de generella statsbidragen

Ärendeberedning
I budgetproppen för 2021 framgår det att det generella statsbidraget 1:1 till
kommunerna höjts med 45 miljoner på grund av de nya kraven på ledning för
räddningstjänst. Att pengarna ingår i det allmänna statsbidraget som betalas ut
till kommunerna framgår i Budgetproppen för 2020 och 2021,
Sidan. 90
https://www.regeringen.se/4adae7/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037
a2e37b/utgiftsomrade-6-forsvar-och-samhallets-krisberedskap.pdf
Sidan. 26, 30
https://www.regeringen.se/4a736c/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037
a2e37b/utgiftsomrade-25-allmanna-bidrag-till-kommuner.pdf
Budgetproppen för 2021,
Sidan. 28
https://www.regeringen.se/4a66fd/contentassets/bc0f4b1a4ce844f2aa59949d09c
93f29/utgiftsomrade-25-allmanna-bidrag-till-kommuner.pdf
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Tjänsteskrivelse
2021-02-02

2(2)

Propositionen för ändringarna i lagen om skydd mot olyckor,
Sidan. 71
https://www.regeringen.se/49dc40/contentassets/d96e4ee3a0784ee48edec747bb
ce5ccf/en-effektivare-kommunal-raddningstjanst-prop.-201920176
I dokumentet sidan 2 från SKR
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specif
iceringavvissastatsbidrag.31839.html
Finns de generella statsbidragen specificerade för åren 2020-2023
Besluten:
I budgetproppen för 2021 framgår det på s. 28 att det är beslutat.
Riksdagen antog budgeten för 2020: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/arende/betankande/statens-budget-2020-rambeslutet_H701FiU1
För 2021 https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/arende/betankande/statens-budget-2021-rambeslutet_H801FiU1

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
 Att begära av KF att det generella statsbidraget för övergripande ledning
överflyttas till räddningstjänsten.

Lars Nilsson
Räddningschef
Beslutet skickas till
Räddningschef Lars Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 178 Överenskommelse Business Region
Kronoberg 2022-2024
Ärendenummer KS 2021/219

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen beslutar om deltagande i Business Region Kronoberg
under perioden 2022-01-01-2024-12-31 enligt förslag till överenskommelse
från Region Kronoberg, daterad 2021-10-29.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till överenskommelse om deltagande i Business Region Kronoberg
har inkommit från Region Kronoberg. Överenskommelsen gäller under perioden
2022-01-01 till 2024-12-31, med utvärdering av samarbetsformen under hösten
2023. Älmhults kommun har nu att ta ställning till deltagande i Business Region
Kronoberg (BRK) tillsammans med Alvesta kommun, Lessebo kommun,
Ljungby kommun, Markaryd kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge
kommun, Växjö kommun och Region Kronoberg.
BRK utgör en regional näringslivsfunktion vars syfte är att främja tillväxten i
regionen och medverka till att skapa ett attraktivt Kronoberg. Region Kronoberg
innehar det formella samordningsansvaret. Kommunernas insats består av
arbetstid från kommunernas näringslivsansvariga. Näringslivsansvariga ansvarar
för förankring och rapportering av relevanta aktiviteter och insatser inom BRK
till den egna kommunen.
Bildandet av BRK bygger på ett initiativ ur det etablerade samarbetet mellan
kommunernas näringslivsansvariga, vars samarbete har utvecklats till en
arbetsmetod med utgångspunkt i en gemensamt framtagen handlingsplan.
Handlingsplanen uppdateras årligen, förankras i det regionala
kommunchefsnätverket och resultat återrapporteras till regionala
utvecklingsnämnden samt övriga berörda parter inom BRK.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
deltagande i Business Region Kronoberg. Överenskommelsen undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19
• Förslag till överenskommelse Business Region Kronoberg daterad 2021-1029

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Region Kronoberg- Regional utveckling

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-19
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om överenskommelse Business
Region Kronoberg 2022–2024
Ärendenummer KS 2021/219

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till överenskommelse om deltagande i Business Region Kronoberg
har inkommit från Region Kronoberg. Överenskommelsen gäller under perioden
2022-01-01 till 2024-12-31, med utvärdering av samarbetsformen under hösten
2023. Älmhults kommun har nu att ta ställning till deltagande i Business Region
Kronoberg (BRK) tillsammans med Alvesta kommun, Lessebo kommun,
Ljungby kommun, Markaryd kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge
kommun, Växjö kommun och Region Kronoberg.
BRK utgör en regional näringslivsfunktion vars syfte är att främja tillväxten i
regionen och medverka till att skapa ett attraktivt Kronoberg. Region Kronoberg
innehar det formella samordningsansvaret. Kommunernas insats består av
arbetstid från kommunernas näringslivsansvariga. Näringslivsansvariga ansvarar
för förankring och rapportering av relevanta aktiviteter och insatser inom BRK
till den egna kommunen.
Bildandet av BRK bygger på ett initiativ ur det etablerade samarbetet mellan
kommunernas näringslivsansvariga, vars samarbete har utvecklats till en
arbetsmetod med utgångspunkt i en gemensamt framtagen handlingsplan.
Handlingsplanen uppdateras årligen, förankras i det regionala
kommunchefsnätverket och resultat återrapporteras till regionala
utvecklingsnämnden samt övriga berörda parter inom BRK.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
deltagande i Business Region Kronoberg. Överenskommelsen undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19
• Förslag till överenskommelse Business Region Kronoberg daterad 2021-1029
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Tjänsteskrivelse
2021-11-19

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen beslutar om deltagande i Business Region Kronoberg
under perioden 2022-01-01-2024-12-31 enligt förslag till överenskommelse
från Region Kronoberg, daterad 2021-10-29.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Region Kronoberg- Regional utveckling
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2021-10-29
Regional utveckling
Karin Palmér

Överenskommelse Business Region
Kronoberg
Nedanstående överenskommelse är tecknad mellan följande parter: Alvesta
kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryd kommun, Tingsryd
kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhult kommun och Region
Kronoberg.
Bakgrund
Bildandet av Business Region Kronoberg (BRK) bygger på ett initiativ ur det
etablerade och goda samarbetet i nätverket mellan kommunernas
näringslivsansvariga. Samarbetet har utvecklats till en arbetsmetod med
utgångspunkt i en gemensamt framtagen handlingsplan med tydlig koppling till
Gröna Kronoberg. Handlingsplanen förankras årligen i det regionala
kommunchefsnätverket och resultatet följs upp av regionala utvecklingsnämnden,
samt övriga för BRK berörda parter.
Syfte
BRK utgör en regional näringslivsfunktion vars syfte är att främja tillväxten i
regionen och medverka till att skapa ett attraktivt Kronoberg. Målgruppen för
insatserna är såväl potentiella som etablerade företag i och utanför Kronoberg
samt organisationer och verksamheter med relevans för regionala
näringslivsfrågor. Genom samarbetet skapas goda förutsättningar för näringslivet i
Kronoberg, bland annat genom en strukturerad metod relaterad till en beredskap
för både större omställningar och etableringar. Nätverket arbetar utifrån att det
goda samarbetet utgör en konkurrensfördel när det gäller att attrahera nya
etableringar och utveckla befintligt näringsliv.
Samarbetsformer
BRK är ett formaliserat samarbete där Region Kronoberg innehar det formella
samordningsansvaret och ansvarar för hemsidans drift och underhåll, inom ramen
för av regionala utvecklingsnämnden beslutad budget, samt vissa insatser med
bäring på den gemensamt framtagna handlingsplanen. Kommunernas insats
består av arbetstid från kommunernas näringslivsansvariga. Näringslivsansvarig
ansvarar för förankring och rapportering av relevanta aktiviteter och insatser inom
BRK till den egna kommunen. BRK:s sammansättning består av en
näringslivsansvarig från varje medverkande kommun, Region Kronobergs

Postadress

Telefon 0470-58 85 00 vx
E-post region@kronoberg.se
Fax

Besöksadress
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regionala utvecklingsdirektör, samt samordnare från Region Kronoberg. BRK
arbetar utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan som uppdateras årligen,
förankras i det regionala kommunchefsnätverket och vars resultat återrapporteras
till regionala utvecklingsnämnden, samt övriga berörda parter inom BRK.
Gällande tidsperiod
Denna överenskommelse gäller från 2022-01-01 till 2024-12-31 med utvärdering
av samarbetsformen under hösten 2023.
Region Kronoberg…………………………………………………………….
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
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§ 179 Godkännande av handlingsprogram för
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB
Ärendenummer KS 2019/69

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2022–2024.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren,
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under
de kommande tre åren.
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av
kommunfullmäktige.
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för
åren 2022–2024.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
• Handlingsprogram ElmNet AB 2022–2024, daterat 2021-12-01
• Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2022–2024, daterat 2021-12-01

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
ElmNet AB
Älmhultsbostäder AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-30
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om godkännande av
handlingsprogram för ElmNet AB och
Älmhultsbostäder AB 2022–2024
Ärendenummer KS 2019/69

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren,
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under
de kommande tre åren.
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av
kommunfullmäktige.
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för
åren 2022–2024.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
• Handlingsprogram ElmNet AB 2022–2024, daterat 2021-12-01
• Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2022–2024, daterat 2021-12-01

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2022–2024

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2021-11-30

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
ElmNet AB
Älmhultsbostäder AB
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Budget 2022 och prognos 2023–2024
Älmhultsbostäder AB
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1 Bolagets uppdrag
Bolaget äger fastigheter med lägenheter och lokaler inom Älmhults kommun samt producerar
hyreslägenheter för att skapa förutsättningar för att tillgodose ett förväntat framtida ökat behov.

2 Resultatmål
Bolaget skall visa ett ekonomiskt överskott som skapar trygghet för såväl ägare som
hyresgäster. Ekonomin skall även ge förutsättningar för att klara av framtida renoveringsbehov
och en nyproduktion i en takt som bolaget klarar av och som möter marknadens förväntningar
på hyresrätter. För att klara detta skall bolagets soliditet alltid överstiga 15%.

3 Ekonomi
3.1

Resultatplan 2022–2024

I budget gällande intäkter har en hyresökning om 2,5% 2022 och därefter 1,5% per år beräknats.
Gällande driftskostnader har budget för 2022 en ökning med 16% vilket främst beror på ökade
taxebundna kostnader. Därefter har en årlig kostnadsökning om 2% använts. Under posten
avskrivningar ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar samt nedskrivning av
nyproduktion. Återföring av tidigare gjord nedskrivning är budgeterad till 3,6 miljoner per år
och år 2024 bedömer vi att vi har en nedskrivning om 7 705 tkr förutsatt att nyproduktion sker
det året. Övriga kostnader har en generell kostnadsökning om 2%. I takt med att vi
nyproducerar lägenheter samt renoverar badrum finns ett behov av nyupplåning vilket påverkar
finansiella kostnader i resultatplanen.
2022 förväntas utvisa ett negativt resultat främst på grund av att vi förväntar oss en fortsatt hög
vakansgrad samtidigt som andelen underhållsåtgärder som kostnadsförs är större än normalåret.
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Resultaträkning tkr
Intäkter
Fastighetskostnader
Bruttoresultat
Övriga kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella

-

-

Bokslutsdisp.
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-

2022

2023

2024

98 170
64 577
33 593
8 346
20 484
4 763

103 419
61 138
42 281
8 513
23 758
10 010

108 036
62 729
45 307
8 683
32 475
4 149

17
7 525
2 745

-

-

17
7 934
2 093

-

-

2 745

2 093

-

-

17
8 263
4 097
-

-

4 097

Balansräkning tkr
2022

2023

2024

Mark. byggnader, markanl
Maskiner o inv.
Finansiella anl. tillg.
Summa anl.tillg.
Oms. tillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar

789 702
2 597
2 157
794 456
12 544
1 572
808 572

821 258
933
2 157
824 348
37 863
1 572
863 783

877 036
229
2 157
879 422
12 262
1 572
893 256

Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder o eget kapital

223 236
9 191
540 000
36 145
808 572

224 999
9 191
593 450
36 143
863 783

220 572
9 191
627 350
36 143
893 256
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2022

Kassaflödesanalys, tkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av-nedskrivningar
Justering för övriga likvidpåverkande poster
Justering för ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

2 745
20 484

2 093
23 758

-

199
10 258
27 798

1
25 850

-

-

Finansieringsverksamheten
Utdelning
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning(-) övriga långfristiga skulder
Ökning minskning/ långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

Årets kassaflöde

-
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2023

-

93 750
93 750

-

330
330

-

66 282

-

2024

-

201
28 579

53 650
53 650

-

330
53 450
53 120

-

25 320

4 097
32 475

-

87 750
87 750

330
33 900
33 570

-

25 601

3.2

Investeringsbudget 2022–2031

Bolagets handlingsplan för byggnation åren 2022–2031 förutsätter att efterfrågan på nyproducerade lägenheter finns och att bolagets ekonomiska ställning medger
detta. I investeringsbudgeten har medtagits nybyggnationer enligt följande:
- 20 lägenheter 2024
- Vardera 50 lägenheter åren 2026, 2028 och 2030
Under åren 2022-2024 planeras badrumsrenoveringar med stambyte i ca 300 lägenheter och i delar av dessa även fönsterbyten.
För att möta kraven i allmännyttans klimatinitiativ om 30% lägre energiförbrukning är 2030 har 3 mkr avsatts årligen.
Investeringar tkr
Projekt
Nybyggnation lgh
Omb f.d Netto
Klimatinitiativet
Omb Lejonet 8
Renovering
badrum
Övriga
investeringar
Summa:

2022

2023

2024

2025

40 300
3 500
3 000
35 000

3 500
3 000

45 000

39 900

37 000

7 050
93 550

7 050
53 450

7 050
87 350

3 000

2026

2027

76 937
3 000

3 000

2028

2029

78 264
3 000

3 000

2030

2031

79 590
3 000

3 000

Totalt
275 091
7 000

3 000
35 000
121 900

12 000
15 000

12 000
91 937
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12 000
15 000

12 000
93 264

12 000
15 000

12 000
94 590

12 000
15 000

105 150
544 141

4 Intern kontroll (köps in av extern part)
4.1

Riskanalys 2020

Återfinns som bilaga 1.
4.2

Plan för intern kontroll 2021 och 2022

Utförs av extern part i samband med revision.

5 Framtid
•

•

•

Bolaget jobbar aktivt med att tillskapa mark för olika typer av framtida byggnationer.
Detta planeras ske både genom förtätningar i befintligt bestånd, på förvärvad mark men
även genom ytterligare förvärv av mark. God framförhållning krävs då ändring av
detaljplan krävs för samtliga alternativ ovan.
Vid varje nyproduktion krävs hög fokus på kostnader och utnyttjande av möjliga
investeringsbidrag för att hyreskostnaden skall hamna på en nivå som attraherar de som
söker bostad i Älmhult.
Coronans effekter kan få fortsatt påverkan på resultatet då osäkerhet kring vakanser är
avsevärt större än normalt.
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Bilaga 1

Avrapportering intern kontroll 2020
Älmhultsbostäder AB
Älmhults Näringsfastigheter AB
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Inledning

Vi har i detta dokument sammanfattat våra iakttagelser vid granskning av intern
kontroll för Älmhultsbostäder AB och Älmhults Näringsfastigheter AB.
Dokumentet innehåller iakttagelser av olika väsentlighetsgrad med förslag till
förbättringsåtgärder. Sidan 3 - 4 innehåller synpunkter som är gemensamma för
båda bolagen. På sidan 5 redovisar vi synpunkter fördelat på två kolumner, en för
varje bolag.
Vi har vid genomförandet av vår löpande granskning inte identifierat något
som tyder på väsentliga brister.

Page 2
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Intern kontroll – Gemensamt för bolagen
Område/Notering
Bankbehörigheter
Under 2018-2019 infördes kravet att vara
två i förening vid utbetalningar från
Swedbank, SEB och Nordea.

Risk

Felaktiga utbetalningar

Ronny finns kvar som behörig i Nordea
(dock två i förening för honom).

Ändra så att det krävs två
personer i förening för alla konton.

Beträffande Nordea
uppstod detta av misstag
under 2020, och kommer
att åtgärdas under 2021.
Ronny är fortfarande
anställd.
Kontona hos Nordea och
SHB kommer att avslutas
under 2021.

Svårare att hantera arbetsuppgifter
vid personalförändringar och
eventuell frånvaro.

Exempel: Upprätta skriftliga
rutinbeskrivningar på hur man uppfyller
kraven på offentlig upphandling.

Page 3

Svar från kund

Enligt information skall detta
införas för kontot hos SHB om
detta börjar användas (enligt
uppgift förekommer just nu inga
transaktioner över kontot).

Hos Nordea kan Peter ensam verkställa
utbetalning.

Arbetsbeskrivningar
Skriftliga arbetsbeskrivningar finns inte
upprättade för alla viktiga områden.
Notering kvarstår från föregående år.

Rekommendationer

195

Överväg att upprätta skriftliga
arbetsbeskrivningar samt
rutinbeskrivningar, för tex
upphandling, löner, betalningar
mm.

Under 2020 har
arbetsbeskrivningar
upprättats för alla
rutinmässiga/löpande
arbetsuppgifter på
ekonomisidan.

Intern kontroll – Gemensamt för bolagen
Område/Notering
Löneprocessen
Rutin för kontroll av ändring av fast
lönedata i systemet (t ex grundlön)
saknas. Kontrollen bör utföras av annan
person än den som gör ändringar.
Notering kvarstår från föregående år.

Anläggningsregister
I ÄBO noterar vi en skillnad mellan
huvudbok och anläggningsregister
beträffande anskaffningsvärden för
byggnader (högre i hb).
I Änab noterar vi några mindre
skillnader mellan huvudbok och
anläggningsregister beträffande
markinventarier och mark
(i huvudsak Stationen).

Risk

Rekommendationer

Svar från kund

Felaktiga eller
omedvetna justeringar
av fast lönedata i
systemet .

Inför rutin att ta ut händelselogg
som visar förändringar av fast
data, och att denna attesteras av
annan person och på så sätt
implementera fyraögonsprincip
avseende ändringar.

Händelselogg togs ut i dec
2020 som visar alla
löneutbetalningar under
2020. Peter har granskat
och signerat denna.

Fel i redovisningen
beträffande
anskaffningsvärden,
årliga avskrivningar
mm.

Avstämning mellan bokföring
och anläggningsregister bör
ske regelbundet.
Årlig genomgång av
anläggningsregistret bör göras
för att söka efter poster som har
utrangerats/sålts eller för vilka
avskrivningstid/nyttjandeperiod
bör omvärderas.

Vad vi kan se avser skillnaderna
händelser före 2020 (gäller båda
bolagen).

Page 4
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Övriga noteringar
Område

Information

Älmhultsbostäder AB

Fastighetsinteckningar

Fakturering
mellan ÄBO
och ÄNAB

Page 5

Älmhults
Näringsfastigheter AB
Inteckningar i Plåtslagaren
på 7.935 tkr. Dessa är
gamla, och viss oklarhet
råder ang var pantbreven
finns. Bör utredas.

Tidigare fakturerade ÄBO
Änab för administrativa
tjänster. Detta har inte skett
fr o m andra kvartalet 2020.

Korrekt kostnadsfördelning
mellan bolagen bör
eftersträvas.
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Korrekt kostnadsfördelning
mellan bolagen bör
eftersträvas.

Svar från kund

Kommer utredas under
2021.

Bolagsstämmoprotokoll 2022-xx-xx
Bilaga 1

Budgetförslag 2022-2024
ElmNet AB
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1 Bolagets uppdrag
ElmNets övergripande uppdrag är att bidra till kommunens vision om befolkningstillväxt och god
livskvalitet. Bolaget ska inrikta sin verksamhet på att aktivt underlätta för kommuninvånare och
företag att få tillgång till ändamålsenliga fibernät, primärt stamnät men även lokala fibernät.

2 Resultatmål
Vid årsskiftet 2021/2022 finns det ca 4 200 kunder i drift i vårt fibernät (exkl kommunala
verksamheter). Med utgångspunkt från nätutbyggnad i pågående exploateringsområden, nya
exploateringsområden samt förtätning av centrum under perioden 2022 – 2024 så är en rimlig
målsättning att vi ska ha ca 4 400 kunder vid årsskiftet 2022/2023, ca 4 600 kunder vid
årsskiftet 2023/2024 och ca 4 750 kunder vid utgången av 2024.

3 Ekonomi
3.1 Resultatplan 2022-2024

Resultaträkning, tkr
Intäkter

Bokslut

Prognos

2020

2021

Budget
2022

2023

2024

7 802

8 210

8 232

8 549

8 880

0

0

0

0

0

7 802

8 210

8 232

8 549

8 880

Övriga kostnader

-2 737

-3 370

-3 294

-3 354

-3 415

Avskrivningar

-4 238

-4 917

-4 955

-5 072

-5 188

827

-77

-17

123

277

11

4

0

0

0

-531

-460

-475

-478

-481

307

-533

-492

-355

-204

Bokslutsdispositioner

0

0

0

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

307

-533

-492

-355

-204

Fastighetskostnader
Bruttoresultat

Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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3.2 Investeringsbudget 2022-2026
Investeringar, tkr
Prognos
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

Totalt

1 / Utbyggnad accessnät

6 667

4 000

4 000

4 000

i.a.

i.a.

18 667

Summa

6 667

4 000

4 000

4 000

-

-

18 667

Prio / Projekt

Budgeterade investeringar föreslås finansieras på följande sätt:
2022: Egna medel 4 000 tkr
2023: Egna medel 4 000 tkr
2024: Egna medel 4 000 tkr
För perioden 2025 – 2026 lägger bolaget ingen investeringsbudget då bolagets utbyggnad av
fibernät till övervägande del är efterfrågestyrd och för den perioden påverkas
investeringsbehovet framförallt av i vilken takt och omfattning nya exploateringsområden växer
fram, något som bolaget i dagsläget finner väldigt osäkert att bedöma.

4 Framtid
ElmNet bedömer att arbetet med den ”Smarta staden” kommer att ta fart under perioden och att
ElmNet via sitt fibernät och eventuellt ett nytt LORA-nät kommer att bli en viktig aktör i detta
arbete. Samarbetspartner blir framförallt kommunens IT-verksamhet men även privata aktörer
bör ha ett intresse av att nyttja de möjligheter som ett väl täckande LORA-nät ger.
Nya krav från MSB och PTS på robusthet och driftsäkerhet, framförallt vad gäller fibernoder,
kan komma att medföra investeringsbehov för att stärka fibernodernas skalskydd.
Orosmolnet vad gäller landsbygdens fiberutbyggnad är hur ElmNet, Älmhults kommun och
byanäten ska hantera så kallade ”Efteranslutningar”, de fastigheter som en gång tackat nej till
fiberanslutning men där exempelvis ett ägarbyte aktualiserat frågan igen. Många gånger är det
mycket dyrt att ordna fiberanslutning till dessa fastigheter i och med att det för närvarande i
praktiken inte finns några bidragspengar till detta.

200

Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 180 Framtida grundskoleorganisation –
workshops
Ärendenummer KS 2021/236

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två
workshops, för att belysa och utreda de olika alternativen för framtida
grundskoleorganisation. I dessa workshops ska politiska representanter från
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildningsnämnden delta,
tillsammans med tjänstepersoner från respektive förvaltning.
2. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022 och andra workshopen
ska hållas senast i maj 2022.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft
tillsammans med Internationella skolan, till en tillfällig modulskola uppbyggd
utanför Haganässkolan. Beslutet om moduler som togs av kommunfullmäktige
2019-12-16, § 226, innebär att modulerna ska avvecklas i samband med att
Paradisskolan står klar till höstterminen 2022.
Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-24, § 138 följande för egen del:
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan består som en egen enhet men
flyttas tillfälligt till Paradisskolan under tiden en lokallösning i den östra
delen av Älmhult arbetas fram.
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från
Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.
3. Ett inriktningsbeslut om Elmeskolans framtida hemvist ska fattas under
2022.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

201

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
4. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två
workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen. I dessa
workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner
från respektive förvaltningar.
5. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022.
Kommunstyrelsen har därmed att ta ställning till punkt 4–5 i
utbildningsnämndens beslut om att under våren 2022 anordna minst två
workshops, med start senast i februari 2022.
Vid beslut om att workshops ska hållas bör kommunstyrelsen även utse politiska
representanter som ska delta tillsammans med representanter från tekniska
nämnden, utbildningsnämnden samt tjänstepersoner från respektive förvaltning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
• Utbildningsnämndens beslut 2021-11-04, § 138
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar att punkt 3 och 4 stryks från
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Gusten Mårtensson (C) yrkar att punkt 2 ändras till:
Första workshopen ska hållas senast i februari 2022 och andra workshopen ska
hållas senast i maj 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag i punkt 1 och Gusten Mårtenssons
(C) yrkanden gällande resterande punkter och finner att arbetsutskottet beslutat
så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-12-07
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om Framtida
grundskoleorganisation – workshops
Ärendenummer KS 2021/236

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft
tillsammans med Internationella skolan, till en tillfällig modulskola uppbyggd
utanför Haganässkolan. Beslutet om moduler som togs av kommunfullmäktige
2019-12-16, § 226, innebär att modulerna ska avvecklas i samband med att
Paradisskolan står klar till höstterminen 2022.
Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-24, § 138 följande för egen del:
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan består som en egen enhet men
flyttas tillfälligt till Paradisskolan under tiden en lokallösning i den östra
delen av Älmhult arbetas fram.
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från
Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.
3. Ett inriktningsbeslut om Elmeskolans framtida hemvist ska fattas under
2022.
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
4. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två
workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen. I dessa
workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner
från respektive förvaltningar.
5. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022.
Kommunstyrelsen har därmed att ta ställning till punkt 4–5 i
utbildningsnämndens beslut om att under våren 2022 anordna minst två
workshops, med start senast i februari 2022.
Vid beslut om att workshops ska hållas bör kommunstyrelsen även utse politiska
representanter som ska delta tillsammans med representanter från tekniska
nämnden, utbildningsnämnden samt tjänstepersoner från respektive förvaltning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
• Utbildningsnämndens beslut 2021-11-04, § 138
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två
workshops, för att belysa och utreda de olika alternativen för framtida
grundskoleorganisation. I dessa workshops ska politiska representanter från
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildningsnämnden delta,
tillsammans med tjänstepersoner från respektive förvaltning.
2. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022.
3. Kommunstyrelsen utser följande representanter från styrelsen att delta i
workshops:
4. Kommunstyrelsen överlåter till kommunchef att utse tjänstepersoner från
kommunledningsförvaltningen att delta i workshops.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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Utbildningsnämnden

§ 138 Elmeskolans framtid
Ärendenummer UN 2021/157

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan består som en egen enhet men
flyttas tillfälligt till Paradisskolan under tiden en lokallösning i den östra
delen av Älmhult arbetas fram.
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från
Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.
3. Ett inriktningsbeslut om Elmeskolans framtida hemvist ska fattas under
2022.

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
4. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två
workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen. I dessa
workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner
från respektive förvaltningar.
5. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden punkt 1–3
Kommunstyrelsen punkt 4–5

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft
tillsammans med Internationella skolan. Flytten gick till en tillfällig modulskola
uppbyggd utanför Haganässkolan. Skolans rektor och personal gjorde ett
mycket gott arbete och eleverna och deras vårdnadshavare blev nöjda med
resultatet. Beslutet om moduler i kommunfullmäktige innebär att modulerna ska
avvecklas i samband med att Paradisskolan står klar till höstterminen 2022.
Föräldrarådet på Elmeskolan har uttryckt kritik mot detta beslut och önskar få
vara kvar i Modulskolan, tills en permanent lösning för deras barn finns på plats.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
A. Thomas Harrysson (C) lämnar följande förslag: Utbildningsnämnden beslutar
att Elmeskolan består som en egen enhet men flyttas tillfälligt till Paradisskolan
under tiden en lokallösning i den östra delen av Älmhult arbetas fram.
B. Thomas Harrysson (C) lämnar följande tilläggsförslag: Ett inriktningsbeslut
om Elmeskolans framtida hemvist skall fattas under 2022.
C. Stefan Jönsson (S) för Socialdemokraterna lämnar följande förslag för
Elmeskolans framtid: Att Elmeskolans elever skall stanna på östra sidan i sina
nuvarande paviljonger eller flytta tillbaka till sin gamla skola.
D. Stefan Jönsson (S) lämnar följande tilläggsförslag: Första workshopen ska
hållas senast i februari 2022.
E. Jessica Wihlborg (C) lämnar följande tilläggsförslag: Sista delen av
utbildningsförvaltningens förslag till beslut tas bort och beslutet ska istället vara:
Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från Elmeskolan.
Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på fritidshemmet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 11.53-11.57.
Beslutsgång 1
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Thomas Harryssons förslag A.
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Stefan Jönssons förslag C.
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
Thomas Harryssons förslag A
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Thomas Harryssons förslag A.
Nej-röst för bifall till Stefan Jönssons förslag C.
Omröstningsresultat
Med 7 ja röster mot 4 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Thomas
Harryssons förslag A.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Ja-röst

Nej-röst

Tomas Simonsson (M)
Bengt Adolfsson (M)
Jessica Wihlborg (C)
Ylva Sandström (C)
Hans Cedergren (KD)
Rumiana Miteva De Reyes (M)
Thomas Harrysson (C)

Stefan Jönsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Kent Ballovarre (S)
Tommy Sahlberg (S)

Reservation
Stefan Jönsson för Socialdemokraterna lämnar följande skriftliga reservation:
Utifrån barnens bästa anser vi att de skall stanna kvar på östra sidan. Dessa barn
har redan varit med om en, två eller tre byten av skola. Detta skapar oro hos
barnen de kan aldrig känna sig trygga, detta påverkar också måluppfyllelsen. Vi
vet redan nu att inom något år så får de flytta igen, för Paradisskolan är inte
dessa barns skola. De allra flesta barnen bor dessutom på Östra sidan.
Socialdemokraterna anser att det är ett svek mot barnen och deras föräldrar att
flytta dessa elever.
Beslutsgång 2
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Jessica Wihlborgs tilläggsförslag E.
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag: Utbildningsnämnden beslutar att införa
skolskjuts för eleverna från Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för
vistelse på fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång 3
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag: Utbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att under våren 2022 att anordna minst två workshopar, för att
belysa och utreda de olika alternativen. I dessa workshopar ska politiska
representanter från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner från respektive
förvaltningar
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Beslutsgång 4
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Thomas Harryssons förslag B.
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
Thomas Harryssons förslag B
Beslutsgång 5
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Stefan Jönssons förslag D.
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
Stefan Jönsson förslag D.
_____
Beslutet skickas till
Rektor Elmeskolan
Rektor Paradisskolan
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Elmeskolans framtid
Ärendenummer UN 2021/157

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft
tillsammans med Internationella skolan. Flytten gick till en tillfällig modulskola
uppbyggd utanför Haganässkolan. Skolans rektor och personal gjorde ett
mycket gott arbete och eleverna och deras vårdnadshavare blev nöjda med
resultatet. Beslutet om moduler i kommunfullmäktige innebär att modulerna ska
avvecklas i samband med att Paradisskolan står klar till höstterminen 2022.
Föräldrarådet på Elmeskolan har uttryckt kritik mot detta beslut och önskar få
vara kvar i Modulskolan, tills en permanent lösning för deras barn finns på plats.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04

Ärendeberedning
Att barn i grundskolan behöver byta skollokaler kan vara ett stort ingrepp i deras
utbildning, genom ökad oro och otrygghet i nya lokaler. Genom att fatta väl
grundade beslut kan otrygghet förebyggas, genom att personal och kamrater
följer med i flytten, genom att vårdnadshavare får information och kan förbereda
sina barn inför flytten.
Under vårterminen 2021 hölls informationsmöten med Elmeskolans föräldraråd,
tjänstemän från förvaltning och utbildningsnämndens ordförande. Frågan har
också diskuterats i utbildningsnämnden och i dess arbetsutskott. Efter sommaren
hölls också möte där föräldrarådet bjöd in samtliga föräldrar, personal,
tjänstemän och representanter från olika politiska partier.
I de olika diskussionerna har ett flertal olika förslag lyfts fram och för- och
nackdelar har belysts. Givet den tidsram som nu finns för beslut lyfter
utbildningsförvaltningen fram att beslutet måste delas upp i två delar. Det första
och akuta beslutet är vad som ska hända med Elmeskolan inför höstterminen
2022. I början av nästa år ska vårdnadshavare göra sina skolval för blivande
förskoleklass och de måste veta vilka alternativ som finns.
Den andra delen av beslutet gäller hela grundskoleorganisationen i Älmhults
tätort. Många av de förslag som lyfts har fördelar, men också nackdelar och de
innebär också att elever på många skolor kan bli berörda. Förslagen innebär
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troligen också behov av lokalanpassningar och möjligen mindre eller större om
och tillbyggnader. I kommunstyrelsens förslag till budget finns också utpekat att
man ska se över möjlig lokalisering av en ny F-6 skola på den östra sidan.
Med hänvisning till detta föreslår utbildningsförvaltningen att nämnden i
november endast tar ställning till var Elmeskolan ska finnas de närmsta åren och
då finns det två alternativ.
Alternativet att eleverna får vara kvar i sin tillfälliga skola till dess att en
permanent lösning är klar på den östra sidan om järnvägen, är den föräldrarådet
förespråkar. Några av de argument de lyfter är att de precis har fått genomföra
en flytt och att det skulle inverka negativt med en ny flytt inom 2 år. Dessutom
finns heller ingen tidsplan för hur länge denna flytt i så fall skulle gälla. Ett
annat argument för att få vara kvar i de tillfälliga lokalerna är avståndet, vissa
elever kommer att få närmare 5 km till sin nya skola.
Det andra alternativet är att eleverna flyttas till den nybyggda Paradisskolan.
Skolan flyttas då i sin helhet och inga förändringar i klasser eller personal görs.
Utbildningsförvaltningen menar att om det är detta alternativ som beslutas,
kommer det att vara nödvändigt att erbjuda skolskjuts och också att denna
anpassas så att det är möjligt att ha skolskjuts även om man har behov av
fritidshemsplacering.
Ur ett ekonomiskt perspektiv bedömer utbildningsförvaltningen att
merkostnaden för att behålla modulerna uppgår till ca 3 mkr årligen. I den
bedömningen ingår hyreskostnader och avdrag för skolskjutskostnader som
uppstår om det alternativet väljs.
Utbildningsförvaltningen lyfter fram att omedelbart efter att det initiala beslutet
om var Elmeskolan ska var tillfälligt placerad, måste arbetet i steg 2 påbörjas.
Förvaltningen föreslår en planering som innehåller minst 2 workshops där
tjänstemän och politiker från olika nämnder diskuterar förutsättningar, lyfter och
utreder förslag. Det bör vara minst två månader mellan dessa workshops, dels
för att hinna räkna på kostnader som kan vara förknippade med de olika
förslagen och dels för att få tid att komma ut till de olika skolornas föräldraråd
och informera om förslagen och få till en dialog kring vad som är den bästa
lösningen.

211

Tjänsteskrivelse
2021-11-04

3(5)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Alternativ 1:
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan flyttar till Paradisskolan under
tiden en lokallösning i den östra delen av Älmhult arbetas fram.
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från
Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.
Alternativ 2:
3. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Elmeskolan
får vara kvar i modulerna till dess en permanent lösning är klar.
Gäller oavsett alternativ:
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att under våren 2022 att
anordna minst två workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen.
I dessa workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen,
tekniska nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med
tjänstepersoner från respektive förvaltningar.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Elmeskolan
Rektor Paradisskolan
Kommunstyrelse beroende på om alternativ 2 beslutas.
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Det är ett stort ingrepp i ett barns utbildning att byta skola. Bytet kan leda till oro
och otrygghet och det vet vi påverkar studieresultaten negativt. Om beslutet blir
ytterligare ett byte är det av yttersta vikt att vi tillsammans gör vad vi kan för att
förebygga känslor av oro och otrygghet.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Vid en flytt förslås skolskjuts införas, som dessutom innebär att man har
möjlighet att vara på fritidshemmet och få skjuts hem, anpassat efter
vårdnadshavarnas arbetstider. Eleverna kommer i så fall att få flytta in i en helt
nybyggd skola, med en bra skolgård.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
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Om besluter blir att eleverna får vara kvar i sin modulskola, behöver medel
tillföras utbildningsnämnden, annars riskerar andra skolor att behöva dra ner på
sin bemanning. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv förespråkas en flytt till
Paradisskolan framför att vara kvar i modulerna.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☒

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
På Elmeskolan har mentorerna pratat med sina klasser kring att eventuellt flytta
en gång till. Det framkommer tydligt att den stora majoriteten inte vill flytta igen
och att det finns en stor oro. En mindre del av eleverna säger att de kan tänka sig
att flytta. Här kommer en sammanfattning av de skäl som eleverna lyfter mot att
behöva flytta är:
Svårt och långt att cykla. Vet inte om de vågar cykla när det är mörkt.
Eleverna vågar inte åka skolskjuts själva och undrar om det kommer att finnas
lärare på bussarna.
Vi kommer att vara trötta och behöva gå upp tidigare. Vill inte åka skolskjuts.
Vi trivs väldigt bra i vår skola, fast att det är moduler och det var jobbigt att
flytta förra året, men nu mår vi bra och har en bra och fin skola.
Elever känner oro i magen över att få byta skola.
Vi bor ju här, vi vill inte flytta.
Vi vill stanna kvar på Elmeskolan och vill inte flytta en gång till.
Det blir jobbigt att dela skola igen.
Sluta flytta runt oss
Det finns också några som är lite mer positiva till en flytt eller är neutrala och
tror att det kan bli ok, om man får ha kvar sina lärare och personal. Några lyfter
också närheten till en stor pulkabacke, som en anledning till att man vill flytta,
men överlag handlar synpunkter på att man vill flytta kring att de inte gillar
befintliga skola för att den inte ser bra ut och att det är trångt i matsalen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 181 Svar på motion om att ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/155

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i
motion Dnr 2021/155 att en digital tjänst och ett verktyg ska tas fram som visar
platser för lek och utomhusaktiviteter för att ta vara på barnens engagemang och
idéer.
Vidare beskriver förslagsställaren att syftet med den digitala tjänsten är att göra det
enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta möjligheter till lek och
utevistelse och därmed bidra till att skapa jämlika förutsättningar.

Under 2022 lanseras Älmhult kommuns nya webbplats och med det, en ny sida
för ”uppleva och göra”. Där kommer lekplatser och parker ha en mer
framträdande plats än tidigare, för att synliggöra dem för invånare och besökare.
Vidare kommer det framgent finnas möjlighet att använda den nya karttjänsten
(GIS-karta), som infördes under 2020 för att synliggöra detaljplaner och lediga
tomter/mark, till ändamålet. Dock måste hänsyn tas till tekniska förutsättningar
och merkostnader. Hur den digitala tjänsten och verktyg utformas och tas fram
ligger inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde.
Kommunledningsförvaltningen är positiv till motionärens förslag och förslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
• Motion från Michael Öberg (MP) om digital tjänst för barn och barnfamiljer
daterad 2021-09-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-12-03
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Källström
Magnus.kallstrom@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om en digital tjänst för barn och
barnfamiljer
Ärendenummer KS 2021/155

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i
motion Dnr 2021/155 att en digital tjänst och ett verktyg ska tas fram som visar
platser för lek och utomhusaktiviteter för att ta vara på barnens engagemang och
idéer.
Vidare beskriver förslagsställaren att syftet med den digitala tjänsten är att göra det
enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta möjligheter till lek och
utevistelse och därmed bidra till att skapa jämlika förutsättningar.

Under 2022 lanseras Älmhult kommuns nya webbplats och med det, en ny sida
för ”uppleva och göra”. Där kommer lekplatser och parker ha en mer
framträdande plats än tidigare, för att synliggöra dem för invånare och besökare.
Vidare kommer det framgent finnas möjlighet att använda den nya karttjänsten
(GIS-karta), som infördes under 2020 för att synliggöra detaljplaner och lediga
tomter/mark, till ändamålet. Dock måste hänsyn tas till tekniska förutsättningar
och merkostnader. Hur den digitala tjänsten och verktyg utformas och tas fram
ligger inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde.
Kommunledningsförvaltningen är positiv till motionärens förslag och förslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
• Motion från Michael Öberg (MP) om digital tjänst för barn och barnfamiljer
daterad 2021-09-22

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Magnus Källström

Susann Pettersson
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Kommunikationschef
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Kommunchef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 143 Motion om att ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/155

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunikationsavdelningen i uppdrag
att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde senast i december 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion 2021-09-22 om att ta vara på
barnens engagemang och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults
kommun. I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en digital tjänst (s k barnkarta) tillsammans
med barn och för barn och barnfamiljer.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, § 128, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021
• Kommunfullmäktige beslut 2021-09-27, § 128
• Motion om att ta vara på barnens engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael Öberg (MP)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunikationsavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 128 Motion om att ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/155

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion 2021-09-22 om ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults
kommun. I motionen föreslår motionären följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en digital tjänst (s k barnkarta)
tillsammans med barn och för barn och barnfamiljer.

Beslutsunderlag
• Motion om att ta vara på barnens engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun daterad 2021-09-22

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÄLMHULTS KOMMUN

TA VARA PÅ BARNENS ENGAGEMANG OCH IDÈER PÅ PLATSER
FÖR BARN, AKTIVITETER OCH LEK I ÄLMHULTS KOMMUN
Motion om en digital tjänst för barn och barnfamiljer
Miljöpartiet de Gröna vill se en digital tjänst och ett verktyg som visar platser för lek
och utomhusaktiviteter som barn själva har pekat ut och tipsat om. I framtagande av
en barnkarta ska barnens perspektiv vara grundläggande och dialogen med barn vara
genomgående. Det ska tas fram tillsammans med barn och för barn!
Syftet är att göra det enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta
möjligheter till lek och utevistelse. En digital tjänst och enkel karta som ska bidra till
att fler barn får kunskap om dessa platser och därmed skapa jämlika förutsättningar
för lek och utevistelse. Barnkartan kommer även stärka barn och ungas delaktighet i
den kommunala samhällsplaneringen och ge barn ökad möjlighet till inflytande.
Förskolor och/eller skolor kan på så vis involveras i arbetet. Det kan ses som en
naturlig del av lärandet och demokratin för barn och unga.
Kartan kan med fördel användas för marknadsföring och turism till barnfamiljer.
För Älmhults kommun ska vara en trygg och barnvänlig kommun!

Jag föreslår därför kommunfullmäktige

Att Älmhults kommun tar fram en digital tjänst (s k barnkarta) tillsammans med barn
och för barn och barnfamiljer.

Älmhult den 22 september 2021

Michael Öberg (MP)
För Miljöpartiet de Gröna i Älmhults kommun
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 182 Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars
Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen;
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att-sats 1, 3, 4 och 5
är besvarade samt att avslå att-sats 2.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade 2021-01-07 in en motion om
att prioritera våra äldre. I motionen lämnas följande yrkanden:
1. Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
2. Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
3. Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom att
antalet medarbetare per chef minskas.
4. Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
5. Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 16, att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 177 och återremitterade
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen skulle ta ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen redovisade uppdraget på socialnämndens
sammanträde i november. Följande beslut togs vid socialnämndens möte 2021-1117, §134:
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
socialnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 134
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16
• Motion Prioritera våra äldre! – Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
inlämnad 2021-01-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
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Maria.johansson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Svar på motionen Prioritera våra äldre! - Lars
Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2021/3

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade 2021-01-07 in en motion om att
prioritera våra äldre. I motionen lämnas följande yrkanden:
1. Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
2. Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
3. Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom att
antalet medarbetare per chef minskas.
4. Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
5. Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 16, att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 177 och återremitterade
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen skulle ta ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen redovisade uppdraget på socialnämndens
sammanträde i november. Följande beslut togs vid socialnämndens möte 2021-1117, §134:
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
socialnämndens förslag till beslut.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 134
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16
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• Motion Prioritera våra äldre! – Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
inlämnad 2021-01-07

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen;
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att-sats 1, 3, 4 och 5
är besvarade samt att avslå att-sats 2.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialförvaltningen
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Socialnämnden

Motion Prioritera våra äldre!
Ärendenummer SOC 2021/22

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade in en motion 2021-01-07 om
att prioritera våra äldre. I motionen yrkar motionärerna följande:
•
•
•
•
•

Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom
att antalet medarbetare per chef minskas.
Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.

Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 16 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlar ärende 2021-10-06, § 177 och återremitterar
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen tar ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen ska redovisa uppdraget på
socialnämndens sammanträde i november.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
• Socialnämndens utskotts beslut 2021-10-06, § 177
• Motion Prioritera våra äldre - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) daterad
2021-01-07
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16

Ärendeberedning
Socialförvaltningen har under 2021 byggt upp och skapat struktur för en
bemanningsenhet. Bemanningsenheten startade i gång med full kapacitet 202109-15. Målsättningen med bemanningsenheten är att tillgodose behov av
personal vid oplanerad och planerad frånvaro inom socialförvaltningens
verksamheter för vård och omsorg samt omsorg om funktionsvariation.
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Bemanningsenheten ska ha ett samlat grepp om rekryteringsbehov, timvikarier,
vikariat, eventuell övertalighet, resurstid, vakanser och arbetssökande. I
möjligaste mån ska behovet av ersättare tillgodoses genom ordinarie personals
resurstid, samt de fast anställda som arbetar i bemanningsenhetens resurspool. I
ett sista led kommer timanställda användas. Förvaltningen arbetar fram diverse
rutiner/riktlinjer bland annat för uppföljning med timanställda och även för hur
förvaltningen ska arbeta med LAS (lagen om anställningsskydd (1982:80)). De
medarbetare som saknar egen placering alternativt blir inkonverterade har förtur
till kommande vakanser gällande tillsvidare och tidsbegränsade tjänster utifrån
sin totala anställningstid i kommunen. Medarbetare med längst anställningstid
(utifrån lagen om anställningsskydd) prioriteras framför de med kortare
anställningstid vid placering. Förvaltningens ambition är att framarbetade
arbetsprocesser kommer stärka anställningstryggheten och har som målsättning
att minska korttidsanställningarna.
Satsningar på ökad bemanning är alltid en balansgång gentemot en god
ekonomisk hushållning av de resurser förvaltningen idag har att tillgå och bör
alltid genomföras hand i hand med satsningar på utveckling av kvalitet. Fler
händer ger inte bättre kvalitet per automatik. Genom att utveckla arbetsprocesser
för god kvalitet kan bemanningen kontinuerligt utvärderas och justeras utifrån
vårdtyngd och liknande parametrar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att
ta fram nyckeltal för att systematiskt följa verksamheterna och för att bemanna
korrekt utifrån brukarens behov. Att bemanning inom såväl särskilt boende som
hemtjänst ska ökas innebär att förvaltningen frångår de budgetramar som
socialnämnd angivit. För att detta ska göras krävs att socialnämnden ser över
beslutsfattning utifrån måtten av bemanning 0.70, 0,72 och 0.55 samt att
hemtjänstens budgetram ökas.
Ett närvarande ledarskap påverkas av personalgruppernas storlek. Det påverkas
även av andra faktorer, som exempelvis verksamhetens placering och
organisering. Det är därför av vikt att inte enbart se på måttet “medarbetare på
chef” utan att betrakta helheten för att skapa goda förutsättningar för ett gott
ledarskap. Fysisk placering i förhållande till personalen, tillgången till
stödfunktioner, verksamhetens differentiering (hur många olika typer av
verksamhet som finns inom verksamheten) spelar stor roll på chefernas
förutsättningar. Förvaltning följer utifrån sina arbetsmiljömål frågeställningen
antal medarbetare per chef.
Arbetet med att höja statusen är ständigt pågående både lokalt och nationellt.
Älmhults kommun är delaktiga i Vård- och Omsorgscollege som en del i den
processen. Att arbeta med god handledning av studenter och kollegialt skapar
förutsättningar för lärande som i sin tur leder till högre status av yrket.
Handledning av student/praktikant/extra tjänst kräver utrymme och tid i den
ordinarie medarbetarens arbetstid. Medarbetare upplever generellt idag att det
blir en ökad arbetsbelastning utifrån förutsättningar vilket leder till tveksamhet
till handledning och då svårare att ta emot student/praktikant/extra tjänst.
Förvaltningen kan se att tillägg av handledare timmar till befintlig budget skapar
större motivation. Tidsramen inom verksamheten ökar på så sätt.
Under 2022 kommer projekt för ökad omvårdnadshandledning av sjuksköterska
gentemot omvårdnadspersonal att påbörjas. Statliga satsningar har erbjudit
möjlighet att erbjuda utbildning till omvårdnadspersonal som saknat formell
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kompetens. Inom förvaltningen gavs sex vårdbiträden från 2020 möjligheten att
vidareutbilda sig till undersköterskor. Examen för samtliga är december 2021
Satsningar av alla slag är initialt en kostnadsfråga som kräver prioriteringar i
budget. Utbildning behöver vara både teoretisk, praktisk och omsättas i handling
för att leda till god kvalitet. En satsning på ett digitalt utbildningspaket ger
förutsättningar för en verksamhetsnära utbildning som kan tillämpas i det
dagliga arbetet. Förvaltningen startar upp arbete med att möjliggöra detta genom
en digital kunskapsbank. Förvaltningen upprättar även varje år en
kompetensutvecklingsplan utifrån de behov verksamheterna uppvisar utifrån
olika kvalitetsmätningar. Förvaltningens arbete med att kompetensutveckla
medarbetare kräver förutsättningar i budget.

Socialnämnden förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
-

Anse motionen besvarad.

Elin Görbring

Ingrid Göransson

Utvecklings-och administrationschef

Verksamhetschef VoO
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:
Ärendeberedning utifrån motion prioritera våra äldre påverkar ej barnet då
ärendet ej innefattar beslutsfattning.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 134 Svar på motionen Prioritera våra äldre! - Lars
Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer SOC 2021/22

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
-

Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade in en motion 2021-01-07 om
att prioritera våra äldre. I motionen yrkar motionärerna följande:
•
•
•
•
•

Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom
att antalet medarbetare per chef minskas.
Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.

Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 16 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlar ärende 2021-10-06, § 177 och återremitterar
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen tar ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen ska redovisa uppdraget på
socialnämndens sammanträde i november.

Beslutsunderlag
• Socialnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05
• Motion Prioritera våra äldre - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S),
daterad 2021-01-07
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till att-sats 2 och 5 av motionen samt att att-sats 1, 3
och 4 kan anses besvarade.
Jakob Willborg M) och Vidar Lundbäck (C) yrkar avslag på att-sats 2 samt att
övriga att-satser ska anses besvarade.
Beslutsgång
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att socialnämnden beslutat i enlighet med Jakob
Willborgs (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Jakob Willborgs (M)
med fleras yrkande och NEJ för bifall till Lars Ingvert (S) yrkande.
Ledamot
Jakob Willborg (M)
Lars Ingvert (S)
Ann Johansson (S)
Silvia Lobos (S)
Elin Nilsson (S)
Vidar Lundbäck (C)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Annette Ljunggren (M)
John-Arne Sandström (C)
Marie Rosenquist (M)
TOTALT

JA
X

NEJ

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

7 ledamöter röstade JA, 4 ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Motionärerna

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 16 Motion Prioritera våra äldre! - Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2021/3

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade in en motion 2021-01-07 om
att prioritera våra äldre. I motionen yrkar motionärerna följande:
•
•
•
•
•

Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet
korttidsanställningar minskas.
Att bemanningen inom såväl särskiltboende som hemtjänst ökas.
Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras
genom att antalet medarbetare per chef minskas.
Att statusen inom våra omsorgsyrkan kontinuerligt höjs.
Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2021-01-07

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag till beslut
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
socialnämnden för beredning.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-22

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 112 Biblioteksplan 2022
Ärendenummer KFN 2021/16

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills reviderad
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Jäv

Reservation

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021” beslutades
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte 2021.
Flera omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas fram
under det gångna året, bland annat pandemin och ny bibliotekschef.
Den nu aktuella biblioteksplanens mål är emellertid fortfarande fullt giltiga och
kan ligga till grund för bibliotekets arbete även under 2022. En förlängning av
nuvarande biblioteksplan ger tid till verksamheten att arbeta fram en ny
biblioteksplan för tiden 2023-2026. Arbetet med ny biblioteksplan har inletts och
den planeras vara färdig för beslut hösten 2022.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan 2022, förlängning. Daterad 2021-12-10
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

• Biblioteksplan 2018 – 2021

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) frågar om man från Älmhults bibliotek har en
samordning med skolbiblioteken. Helena Strömqvist bibliotekschef har
informerat grundskolechefen om biblioteksplanen och att den också gäller
skolbibliotek. Formellt ska det vara en plan som omfattar båda delar.
Beslutsgång
Omröstningsresultat

Protokollsanteckning
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotekschef, Helena Strömqvist

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Biblioteksplan 2018 – 2021
och 2022
Verksamhetsplan för Älmhults bibliotek
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SAMMANFATTNING
Denna biblioteksplan är en långsiktig plan för folkbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun och
beskriver hur verksamheten ska arbeta och utvecklas framöver samt vilka utmaningar verksamheten
står inför. Planen har sin utgångspunkt i bibliotekslagen och kommunens strategiska utvecklingsplan.
Målen för verksamheten utgör samma bas som i tidigare planer, men nya nationella krav och
resultatet av en för tjänstemän och politiker gemensam workshop om hur vi vill ha det i Älmhults
kommun år 2030, medför att visionerna om hur målen ska nås framöver förändrats. De nya visionerna
innebär att verksamheten nu står inför en rad utmaningar.
De stora utmaningarna under perioden handlar framför allt om:
 att möta användarnas behov av e-tjänster så att de kan nå bibliotekets utbud och tjänster när
deras behov är som störst, t ex på kvällstid och hemifrån
 att utrusta biblioteken med teknik och programvaror samt kontinuerligt utveckla personalens
kompetens för att kunna arbeta för ett jämlikt samhälle, inte bara när det gäller invånarnas
kunskaper som rör digitala samhällstjänster, utan även i t ex programmering och spelifiering
 att ständigt arbeta för ett demokratiskt samhälle genom att ge såväl barn som vuxna tid och
möjligheter att bygga sin egen kommunikativa förmåga för att kunna framföra sin åsikt, lyssna,
diskutera och förstå
 att aktivt arbeta för ett utbud för användare med annat modersmål än svenska och stimulera
denna målgrupps språk- och läsutveckling samt deras flerspråkighet
 att aktivt arbeta för att erbjuda anpassade medier för användare med särskilda behov och att
tillhandahålla relevanta digitala verktyg
 att erbjuda en attraktiv biblioteksservice för fler invånare på landsbygden och i glesbygden
Biblioteksplanen är ett styrdokument som antas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för att planerad utveckling säkerställs i samband med årligt budgetarbete.
Tjänstemännen inom folkbiblioteket ansvarar för att en specificerad handlingsplan upprättas så att
planerad utveckling kan genomföras.
Föreliggande Biblioteksplan 2018-2021 och 2022 är en förlängning av den biblioteksplan som antogs
2018-04-26 för åren 2018 till 2021.

§2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet.
(Ur Bibliotekslagen)
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BAKGRUND
1 Syfte och uppföljning

1.1

Syfte

Bibliotekslagen fick den 1 januari 2005 ett tillägg som säger:


Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Med anledning härav gav kommunstyrelsen år 2008 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag till en plan för folkbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun för beslut i kommunfullmäktige.
Denna första version antogs för åren 2009–2012. Därefter skrevs en ny plan för åren 2014–2017. Det
har nu blivit dags att revidera denna plan och planera för fyra nya år.
Syftet med föreliggande plan är att tillmötesgå invånarnas behov av biblioteksservice och skapa
beredskap för framtida krav. Syftet är tillika att stimulera till utveckling av ett livslångt lärande, social
och kulturell välfärd och därmed regional tillväxt och utveckling. Bibliotek är inga isolerade
verksamheter utan verksamheter som tjänar kommunens syften. En biblioteksplan ska underlätta
viljan att föra en offensiv bibliotekspolitik. Denna av kultur- och fritidsnämnden antagna plan, är ett
styrdokument som synliggör den politiska viljeinriktningen vad gäller utvecklingen av kommunens
folkbibliotek.

1.2

Uppföljning och utvärdering

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att biblioteksplanen revideras senast 31 december vart fjärde
år. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att planerad utveckling säkerställs i samband med årlig
revision av bokslut och årligt budgetarbete. Folkbiblioteket ansvarar för att planerad utveckling
genomförs enligt specificerad handlingsplan och att åtgärdernas resultat och effekt utvärderas i
samband med det årliga bokslutet. Verksamheten ansvarar också för att kontinuerligt beakta och
analysera nya behov från kommunens invånare och vid behov ompröva planerad verksamhet samt att
varje år planera för ytterligare ett år framåt.
På nationell nivå är det Kungliga biblioteket som tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna, i vårt fall Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, följer upp hur de biblioteksplaner
som antagits i kommunerna har utformats och hur de används.
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2 Styrdokument för biblioteksverksamhet

2.1

Internationella

UNESCO har i ett Folkbiblioteksmanifest formulerat rekommendationer för FN:s medlemsländer att ta
hänsyn till. Där anges att folkbiblioteket ska tillgängliggöra information och kunskap för samtliga
medborgare. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk
eller social status. Speciellt anpassade tjänster och medier ska finnas tillgängliga för personer som av
olika anledningar inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, t ex personer med någon form av
funktionsvariation.
FN:s konvention om barns rättigheter betonar alla barns lika rättigheter och värde, rätt att uttrycka sig,
bli lyssnad till och utvecklas. Barnets rätt ska vara i centrum när beslut om barn fattas och barnets
behov ska beaktas.

2.2

Nationella

Den nationella styrningen av folkbiblioteken återfinns i Bibliotekslagen (2013:801). Denna säger att
alla kommuner ska ha folkbibliotek i syfte att främja invånarnas intresse för läsning och litteratur,
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Därutöver anger lagen
att folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla invånare. Lagen
reglerar också att lån ska vara avgiftsfria. Vidare poängteras att folkbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar, personer med funktionsvariation, nationella minoriteter och
personer med annat modersmål än svenska.

2.3

Regionala

På den regionala nivån är BiBK, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, en för biblioteken viktig
aktör inom kultursamverkansmodellen. Verksamheten är samordnad för Region Blekinge och Region
Kronoberg och har som uppgift att främja folkbibliotekens samarbete och verksamhetsutveckling.
Övergripande regionala och statliga styr- och strategidokument ligger till grund för BiBK:s arbete och
syftet är att kommunernas invånare ska erbjudas en jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet.

2.4

Kommunala

Älmhults kommun ska vara och agera som möjliggörare. Kommunen ska sträva efter enkelhet, närhet
till god service och hög tillgänglighet. I den strategiska utvecklingsplanen ”Så ska vi tillsammans
utveckla Älmhults kommun” samlas kommunens övergripande principer för styrning i ett gemensamt
dokument för kommunens nämnder. Här anges tydliga inriktningsmål för att nå kommunens främsta
mål som är att öka befolkningen. En av de saker kommunen vill lyfta fram som särskilt viktiga för att
skynda på utvecklingen är:


Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och
livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort.
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Älmhults kommun har en gemensam värdegrund som beskriver hur alla som arbetar i kommunen ska
vara och handla mot varandra och mot omvärlden. Kommunens anställda arbetar alla i medborgarens
tjänst och allas arbete ska bygga på och understödja demokrati, mänskliga rättigheter och
rättssäkerhet. Anställda ska erbjuda en effektiv och serviceinriktad verksamhet med ett tydligt
medborgarperspektiv. Värdegrunden bygger på de tre grundpelarna: professionalism, öppenhet och
engagemang.
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3 Uppdrag, organisation och verksamhet
3.1

Folkbibliotekets uppdrag

Folkbibliotekets huvuduppdrag är att utgöra en resurs för livslångt lärande och demokratisk utveckling
och spelar därmed en central roll i såväl den enskildes personliga utveckling som i den gemensamma
samhällsutvecklingen. Att utifrån människors vardag tillgängliggöra möjligheter att utveckla sin
förståelse, fördjupa sina kunskaper, skapa mening och öka sin livskvalitet är bibliotekets viktigaste
åtagande. Bibliotekets verksamhet vänder sig till alla kommuninvånare och tillfälliga besökare med ett
innehåll som återspeglar såväl det lokala som det nationella och internationella.

3.2

Folkbibliotekets organisation

Folkbiblioteket i Älmhults kommun omfattar ett huvudbibliotek i centralorten och sju små filialer i
orterna Diö, Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck, Liatorp, Pjätteryd och Virestad samt ett digitalt 24timmars bibliotek. Folkbiblioteket är organiserat under Utbildningsförvaltningen medan det politiska
ansvaret ligger hos Kultur- och fritidsnämnden.
Offentligt finansierade bibliotek har i Sverige ett nära samarbete med andra bibliotek på såväl regional
som nationell nivå vad gäller fjärrlån och verksamhetsutveckling. Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg främjar och stödjer den regionala biblioteksverksamheten genom t ex gemensamma
boktransporter och gemensam interaktiv webbportal. Kungliga biblioteket är den myndighet som
samordnar det svenska biblioteksväsendet och har i uppdrag att ta fram förslag till en nationell
biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på en långsiktig vilja att behålla och utveckla
biblioteksverksamheten i Sverige och ge svar på bibliotekens roll i samhället, användarnas behov, nya
medier, teknisk utveckling, nationell infrastruktur med mera.

3.3

Folkbibliotekets verksamhet

Folkbiblioteket i Älmhult arbetar huvudsakligen med:









Mediehantering (urval, inköp, registrering, översyn, exponering, marknadsföring)
Referensarbete (referenssamtal, handledning, informationssökning, källkritik)
Låneverksamhet (hantering av lånekort, inlån, utlån, omlån, återlämning, krav)
Programverksamhet (aktiviteter i både egen regi och med inhyrda artister/föreläsare)
Teknik (hantering av katalogsystem, digital guide, automater, larm, datorer, iPads)
Webbplats (publicera nytt, arkivera gammalt, strukturera, tillgänglighetsanpassa)
Marknadsföring (press, sociala medier, digitala skärmar, foldrar, affischer)
Administration (hantering av post och varor, kontorsarbete, ekonomi, personalfrågor)
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4 Verksamhetens funktion och personalens roll

4.1

Folkbibliotekets funktion i samhället

Folkbiblioteket verkar läsfrämjande genom att stimulera språkutveckling och läslust samt ge invånarna
tillgång till litteratur och andra medier. Berättelser i text, bild, ljud, film och spel, som speglar vår
gemensamma historia, vår samtid och ger oss föreställningar om möjliga framtider. Människors läsoch skrivförmåga är en avgörande förutsättning för deltagande i ett demokratiskt samhälle.
Folkbiblioteket verkar för att öka kunskapen om hur digital informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning. Biblioteket garanterar alla invånares tillgång till informationstjänster och
understödjer användarnas förmåga att kunna avkoda, förstå, kritiskt granska och analysera
information. Biblioteket arbetar aktivt för att motverka det utanförskap som det innebär att inte veta hur
och var man kan söka och hitta information i ett allt mer digitalt samhälle.

4.2

Personalens roll på folkbiblioteket

För att kunna arbeta med och för människor måste personalen i varje situation kunna handla klokt.
Bibliotekarieyrket kräver såväl teoretiskt som praktiskt och lösningsinriktat kunnande som gott
omdöme. Bibliotekarien har flera roller i sitt yrkesutövande, men den pedagogiska rollen är den klart
övervägande. Att inkludera själva relationen med användarna i arbetet med att identifiera och
lokalisera information är bibliotekariens främsta uppgift. Detsamma gäller i arbetet med att uppmuntra
och vägleda användarna för att de ska kunna komma vidare i sin läsning och sitt lärande.

8
247

5 Samordning och samarbete
En formell samordning mellan folkbiblioteket och förskolan samt mellan folkbiblioteket och skolan i
Älmhults kommun är reglerat i ett avtal som berör kostnader och tjänster för katalog- och
utlåningssystem, databaser, kompletterande medieförsörjning och gemensamma läsprojekt.
Utöver detta sker ett kontinuerligt samarbete mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken samt mellan
folkbiblioteket och pedagoger i förskola respektive skola. Syftet är att med gemensamma krafter hjälpa
kommunens barn och unga att komma längre i sin läsutveckling och sitt lärande och därmed nå såväl
högre måluppfyllelse i skolan som högre självstyrande bildning på fritiden.

Som exempel på samarbete mellan förskolans personal och folkbiblioteket kan nämnas:






Lån av böcker från folkbiblioteket att användas på förskolan
Lån av bokpåsar från folkbiblioteket att lånas hem från förskolan
Besök på folkbiblioteket utanför ordinarie öppettider med bibliotekarie som guide
Utställningar på folkbiblioteket av barnens arbete i förskolan
Lovaktiviteter på folkbiblioteket med t ex minibio

Som exempel på samarbete mellan skolans pedagoger och folkbiblioteket kan nämnas:






Lån av böcker från folkbiblioteket att användas i undervisningen
Besök på folkbiblioteket utanför ordinarie öppettider med bibliotekarie som guide
Utställningar på folkbiblioteket av barnens arbete i skolan
Inbjudan till alla i åk 4 för ett möte med Den galne professorn på folkbiblioteket
Inbjudan till SFI-klasser för visning av folkbibliotekets resurser
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FRAMTID
6 Vision och mätmetod för verksamhetsmål 2018 – 2021 och 2022
I detta avsnitt anges under varje verksamhetsmål en vision för de kommande fyra åren. En vision som
i huvudsak tar avstamp i nya nationella krav som påverkar folkbiblioteksverksamheten och i resultatet
av den workshop som genomfördes med tjänstemän och politiker om hur vi vill ha det i Älmhults
kommun år 2030. För att kunna följa upp hur väl verksamheten arbetar mot målen, anges också på
vilket sätt detta mäts.

6.1

Verksamhetsmål 1

Erbjuda ett varierat och aktuellt mediebestånd av god kvalitet
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Älmhults kommuninvånare har tillgång till ett generöst, allsidigt och aktuellt utbud av medier för både
barn, ungdomar och vuxna. Här hittar de allt. Här finns pek- och bilderböcker för de minsta, böcker
och ljudböcker som många vill läsa men också smal speciallitteratur för både barn och vuxna.
Lokalhistoria för den som är intresserad av sin hembygd och studielitteratur för den som vill studera.
Här finns gott om tidskrifter och filmer. Biblioteket beaktar låntagarnas önskemål och köper in böcker
på olika språk eller kompletterar med lån från större bibliotek, t ex Internationella biblioteket i
Stockholm.
Efterfrågan på digitala medier ökar och åtskillnaden mellan fysiska och digitala medier minskar. Det är
lika naturligt att ladda ner en bok till sin smarta mobil eller läsa med öronen som att låna en fysisk bok
med tryckt text. Tillgängligheten har ökat betydligt och alla medier cirkulerar så effektivt som möjligt.
Ingen behöver vänta särskilt länge på nya attraktiva medier.
Att lätt och fritt kunna bilda sig en egen åsikt blir allt viktigare för medborgarna och kraven på att
biblioteket håller en neutral och objektiv linje vid inköp är nödvändiga. Likaså att biblioteket
tillhandahåller ett utbud med kvalitet.

MÄTMETOD:









Antal bestånd av olika medietyper – för barn och vuxna
Antal nyförvärv av olika medietyper – för barn och vuxna
Antal utlån av olika medietyper – för barn och vuxna
Cirkulationstal per medietyp – för barn och vuxna
Antal låntagare totalt respektive aktiva – barn och vuxna
Antal reservationer
Antal övertidsvarningar, påminnelser och krav
Procentandel nöjda med utbudet av medier
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6.2

Verksamhetsmål 2

Erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Det digitala utbudet ökar för alla, vilket betyder att behovet av anpassade medier därmed kan komma
att minska. Men då den kommersiella marknaden inte producerar allt, kan alla som är i behov av
anpassade medier även fortsättningsvis möta ett attraktivt och tillgängligt utbud som lockar till läsning,
oavsett funktionsvariation. Personalen har goda kunskaper om anpassade medier och strävar efter att
öka sina kunskaper om kommunikation med hjälp av tecken, TAKK och AKK.
Utbudet av tekniska hjälpmedel ökar och biblioteket samarbetar med andra yrkesgrupper för att alla
barn och unga ska få tillgång till individuellt anpassade medier och rätt hjälpmedel. Den som på grund
av ålder eller funktionsvariation inte har möjlighet att själv ta sig till biblioteket, erbjuds så kallad
”boken kommer”- service.

MÄTMETOD:








Antal bestånd av anpassade medietyper – för barn och vuxna
Antal nyförvärv av anpassade medietyper – för barn och vuxna
Antal utlån och nedladdningar av anpassade medietyper – för barn och vuxna
Antal utlån av depositioner till äldreboenden
Antal utlån av hjälpmedel som DAISY-spelare och läsplattor
Antal låntagare av talböcker, boken kommer och egen nedladdning
Antal aktiviteter för målgruppen

6.3

Verksamhetsmål 3

Främja muntligt berättande, läslust och läsvanor samt kulturupplevelser
MÅLVISION 2018 – 2021
Såväl vuxna som barn och unga blir inspirerade till att läsa böcker i både tryckt och digital form.
Biblioteket erbjuder som komplement till fysiska och digitala medietips ett stort utbud av aktiviteter,
som t ex sagostunder, högläsning och temaaktiviteter för barn, LAN-kvällar och möten med
mästerspelare för unga samt bokcirklar, författaraftnar och utställningar för vuxna. Personalen
utvecklar med lyhördhet nya metoder för att främja ett fördjupat intresse för berättelser hos besökarna.
Varje människa bär också på en egen berättelse och på biblioteket finns nu möjligheter att själv
berätta.
Biblioteket har ett nära samarbete med förskolan om olika teman och bibliotekspersonalen besöker
förskolorna för att inspirera och instruera. Förskolorna besöker biblioteket regelbundet eller kopplar
upp sig digitalt mot biblioteket för att chatta med personalen eller t ex författare. Alla barn, med
utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, får möjlighet att utveckla en fullgod läsförmåga
och lustfyllda läsupplevelser. Biblioteket strävar efter att i samarbete även med barnhälsovården,
skolan och föreningar, nå barn och föräldrar som inte har för vana att besöka biblioteket.

MÄTMETOD:






Antal aktiviteter rörande muntligt berättande
Antal aktiviteter rörande läslust och läsvanor
Antal aktiviteter rörande kulturupplevelser
Antal deltagare per åldersgrupp
Procentandel nöjda med utbudet av program och aktiviteter
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6.4

Verksamhetsmål 4

Uppmuntra till kreativitet och eget skapande
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Biblioteket stimulerar till personlig utveckling för alla åldrar genom att erbjuda verkstäder där man kan
prova på olika tekniker och metoder. Kreativiteten sjuder och det finns många möjligheter för den som
gärna vill visa upp sina talanger. Den som vill berätta med hjälp av teknik kan givetvis arbeta med till
exempel foton, animation, film eller konstruera egna spel. Biblioteket arbetar med alla konstformer,
eftersom det är människors berättelser och människors uttrycksbehov som är det viktiga, inte formen.

MÄTMETOD:




Antal aktiviteter rörande kreativitet och eget skapande
Antal deltagare per åldersgrupp
Antal utställningar

6.5

Verksamhetsmål 5

Stödja intresse för digital delaktighet och livslångt lärandet
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Biblioteket utgör ett lokalt kunskapscentrum och arbetar för att stimulera nyfikenhet och vetgirighet.
Bibliotekets personal möter därför alla besökares intressen i ett inlyssnande referenssamtal och
erbjuder kompetent vägledning. Användarna får hjälp med strategier i sökteknik för att hitta rätt i
bibliotekets katalog, databaser och på internet. Människors förmåga till kritiskt tänkande blir alltmer
nödvändigt i en tid där desinformationen ökar och bibliotekets personal erbjuder hjälp att sovra.
Föräldrar kan känna sig trygga med att biblioteket tillhandahåller surfplattor med utvalda appar för
barn.
Utvecklingen av digital teknik sker med mycket hög hastighet och biblioteket ligger i framkanten. Här
kan man tillsammans med andra och med tillgång till ämnesexpert ta del av universitetens MOOCs
(Massive Open Online Courses). En stor del av lärandet har blivit upplevelsebaserat och på biblioteket
kan besökarna testa t ex 3D-skrivare och hologram samt förflytta sig till andra platser med hjälp av VR
– virtual reality. För den som ännu inte känner sig bekväm med att hantera sin dator eller smarta
mobil, erbjuder biblioteket hjälp till självhjälp för att alla både ska kunna ta del av information och
själva kunna vara med och dela och påverka i samhället. De digitala samhällstjänsterna blir allt fler
och biblioteket eftersträvar att underlätta för alla även genom teknisk hjälp och hjälp med
byråkratsvenskan.
Besökare möter dessutom en rad inbjudna ämnesexperter som vidgar vetandet och uppmuntrar barn
och föräldrar till ett lekfullt lärande. Barnen får i möten med representanter för olika yrken testa sina
framtidsdrömmar. Det finns också möjlighet för invånarna att själva visa upp sina kunskaper och
föreläsa för andra. Samtalscaféer stimulerar till åsiktsutbyte och ger möjlighet att ompröva den egna
förståelsen.

MÄTMETOD:








Antal användare per databas
Antal användningar av själbetjäningsautomaterna
Antal bokningar av datorer och laptops
Antal utskrifter, kopior och scanningar
Antal aktiviteter rörande digital delaktighet
Antal aktiviteter rörande livslångt lärande
Antal deltagare per åldersgrupp
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Procentandel nöjda med personalens hjälp med att hitta och söka information
Procentandel nöjda med personalens hjälp med att använda teknik och e-tjänster

6.6

Verksamhetsmål 6

Erbjuda en stimulerande biblioteksmiljö
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Besökarna hälsas välkomna till ett huvudbibliotek som är attraktivt för alla åldrar. Den som kliver in i
biblioteket blir glad och nyfiken på allt som erbjuds och miljön stimulerar till både kunskap och
kontemplation. Barnen känner att biblioteket är en plats att vara länge på, ungdomar har den plats de
behöver och studerande kan boka studierum för självstudier. Biblioteket är en bra plats att sitta och
studera och jobba på, men också en social mötesplats för likasinnade. Här finns en ljuddämpande
miljö med såväl tysta zoner som zoner för samtal. Ett café med utbud av kalla och varma drycker,
kakor, frallor, sallader och frukt förhöjer trivseln. Småbarnsföräldrar har tillgång till faciliteter som micro
och skötbord. Den forna skolgården har utvecklats till en fantasifull plats som inspirerar och stimulerar
barn och vuxna.
Huvudbiblioteket är beläget i centralorten, men alla kommunens invånare har tillgång till någon form
av biblioteksservice på rimligt avstånd. Genom en filial på hemorten, genom ett bibliotek på hjul eller
genom så kallade pop-up bibliotek på oväntade platser. Nya svenskar nås med ett trevligt
välkomstpaket med böcker på lätt svenska och alla nyinflyttade erbjuds lånekort och inbjuds till visning
av biblioteket. Alla invånare är väl bekanta med bibliotekets utbud och tjänster och känner sig
välkomna. Biblioteket är en demokratisk arena, en plats där tankar, åsikter och intressen utbyts.

MÄTMETOD:


Antal besökare på fysiska bibliotek

6.7

Verksamhetsmål 7

Tillhandahålla ett attraktivt och interaktivt 24-timmars bibliotek
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Bibliotekets öppettider hindrar ingen från att använda biblioteket dygnet runt. På bibliotekets
webbplats och sociala medier finns alla möjligheter att få värdefulla tips på böcker, musik, filmer och
andra medier. Besökaren kan i lugn och ro reservera på webbplatsen för att sedan hämta i biblioteket.
Har man lån som håller på att gå ut, kan de lätt förlängas via webben. Vissa databaser, t ex NE, kan
användas hemifrån.
Det händer mycket på biblioteket och på webbplatsen hittar man utförlig information om kommande
evenemang. Härifrån kan man ladda ner hela vårens och höstens program för både barn och vuxna.
Har man inte möjlighet att själv komma till biblioteket, kan man via webbplatsen få inspiration och
tillgång till olika meningsfulla aktiviteter och hobbies. QR-koder ute i samhället är ett annat sätt som
ger invånarna tillgång till bibliotekets utbud.

MÄTMETOD:





Antal nyheter på webbplatsen
Antal besökare på webbsidor
Antal inlägg på Facebook och Instagram
Antal följare på Facebook och Instagram
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6.8

Verksamhetsmål 8

Efterfråga och beakta användarnas behov och önskemål
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Kommunens invånare utnyttjar alla möjligheter att påverka bibliotekets verksamhet. Personalen är
lyhörd för inköpsförslag och reserverar respektive fjärrlånar medier efter önskemål. Både på det
fysiska biblioteket och på webbplatsen utnyttjas uppmaningen att komma med tips och förslag och inte
minst barnen ger personalen många uppslag till utveckling. Engagemanget i olika medborgardialoger
är stort och biblioteket förändras och förbättras efter användarnas behov. Personalen följer med i
trender och anpassar dem efter invånarnas intressen. Ett professionellt bemötande med personlig
service på generösa öppettider uppskattas av alla.
Biblioteket är också en arena där kommunens invånare har möjlighet att komma i kontakt med
företrädare för kommunala och regionala samhällstjänster. Att känna sig delaktig i det samhälle man
lever i är ytterst betydelsefullt och särskilt för ungdomar. På biblioteket har alla invånare möjlighet att
stärka sitt inflytande över utvecklingen i lokalsamhället.

MÄTMETOD:






Antal inköpsförslag
Antal fjärrlån till enskilda
Antal övriga förslag och synpunkter
Procentandel nöjda med personalens bemötande
Procentandel nöjda med personalens tips och förslag
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7 Utmaningar 2018 – 2021 och 2022
För att kunna realisera de visioner som finns för varje verksamhetsmål, står biblioteket inför ett antal
nya utmaningar jämfört med närmast föregående plan. Allt är möjligt, men inte utan reflektioner och
strategier och inte utan ökade ekonomiska och personella resurser. Den största utmaningen av alla är
att komma fram till vad verksamheten kan göra med de resurser som står till buds i de lägen det inte
är möjligt att tillföra nya resurser.

7.1

Utbud

Bibliotekets största utmaning vad gäller utbud är e-tjänsterna. Efterfrågan ökar alltmer och befintliga
resurser räcker inte för att täcka invånarnas behov. Här behövs en stor årlig förstärkning. Likaså skulle
alla landets bibliotek genom t ex ett gemensamt avtal för inköp behöva få ner priserna på e-böcker. Ett
annat alternativ värt att kämpa för är ett nationellt e-boksbibliotek.
Ökade resurser behövs emellertid även till de fysiska medierna som parallellt med det digitala utbudet
fortfarande kommer att efterfrågas. En annan utmaning är att diskutera kvalitetsbegreppet. De små
förlagen blir allt fler och egenutgivningen ökar, men litteraturen recenseras inte. Hur ska vi tänka kring
kvalitet? Hur ska vi kunna bedöma kvalitet? Här behöver biblioteket utveckla en strategi.

7.2

Tjänster

Att utmana mängden av olika s.k. filterbubblor är en stor uppgift för bibliotekets personal. Risken för att
den ökande informationsmängden i ett ökat antal kanaler tvingar in den enskilda individen i en
hanterbar filterbubbla är stor och möjligheterna att bilda sig en egen åsikt begränsas. Att få invånarna
att utnyttja den arena för de många rösterna som biblioteket ska vara, är en stor utmaning.
Invånarnas önskan om att kunna nå biblioteket när deras behov är som störst ökar och biblioteket ser
en utmaning i att vara tillgängliga för användarna via t ex en chattjänst. Med teknikens hjälp går det
lika lätt att visa och handleda en person i t ex informationssökning i dennes hem eller på dennes
arbetsplats som på plats i biblioteket.

7.3

Aktiviteter

Här måste vi utvidga vårt tänkande kring arrangemang och även se besökarna själva som möjliga
föreläsare och underhållare både i det fysiska biblioteket och på bibliotekets webbplats. Likaså
fundera på hur vi ska kunna hitta tid för att filma och redigera aktiviteter som föredrag och
författarbesök för att kunna visas via webbplatsen.

7.4

Teknik

Behovet av hjälp med både programvaror och hårdvaror för att kunna ta del av både bibliotekets
tjänster och av andra samhällstjänster ökar. Här är kontinuerlig utveckling av personalens kompetens
den största utmaningen. Teknik och program som t ex används av personer med funktionsvariationer
är inget naturligt inslag i bibliotekspersonalens vardag. Såväl programmering och spelifiering som ny
digital teknik som t ex virtuell verklighet och förstärkt verklighet, kräver nya kunskaper och framför allt
nya resurser för teknisk utrustning.
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7.5

Lokaler

I bibliotekets uppdrag ligger en självklar strävan att nå allt fler invånare i kommunen. Biblioteket ska
vara en serviceverksamhet för alla. Men allt eftersom bibliotekets verksamhet och popularitet växer,
krymper ytorna. Huvudbiblioteket i Älmhult har växt ur sina nuvarande lokaler och är i stort behov av
utökade ändamålsenliga ytor för ungdomar, studerande och aktiviteter av olika slag. Såväl flexibla ytor
som en tydlighet om ytornas användningsområden blir en utmaning.
Att erbjuda en attraktiv biblioteksservice för fler invånare på landsbygden och i glesbygden kvarstår
som en stor utmaning.

7.6

Marknadsföring

Att medvetandegöra alla invånare, oavsett egna specifika förutsättningar, om vad biblioteket kan
erbjuda och hjälpa till med är en stor utmaning. Alla kommuninvånare vill inte utnyttja bibliotekets
utbud och tjänster, men alla ska känna till vad biblioteket har att erbjuda. Behovet av rätt information
vid rätt tidpunkt till rätt grupp genom rätt kanal är stort.
En stor uppgift är också att fundera på om webbplatsen och sociala medier räcker som digitala kanaler
eller om vi behöver införa fler; kanske utveckla en egen biblioteksapp.

7.7

Samarbete

Samarbete med barnhälsovården, föreningar, studieförbund och andra kommunala enheter inom och
utom den egna förvaltningen ger ett mervärde för såväl kommunens invånare som för personalen,
men är också tidskrävande. Den största utmaningen är att få tiden att räcka till och fördela
personalresurserna rätt. Hur använder vi de personalresurser vi har bäst? Är det över huvud taget
möjligt att räcka till?
Samarbete med både interna och externa aktörer kan emellertid också underlätta ekonomiskt genom
att biblioteket t ex kan låna eller hyra modern teknik istället för att äga den själv. Detta gäller också
specifik teknisk kompetens.
Ett ökat samarbete med högre lärosäten och den forskning som bedrivs där, underlättar för invånarna
att känna sig i fas med samhällsutvecklingen och själva kunna ta aktiv del genom studier.
Att samhällstjänster överger den personliga servicen för digitalisering medför att bibliotekets behov av
samarbete med t ex migrationsverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skatteverket ökar,
då invånarnas behov av personlig hjälp kvarstår och också ökar.
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Tjänsteskrivelse
2021-12-10
Utbildningsförvaltningen
Jörn Engkvist
jorn.engkvist@almhult.se

1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan 2022, förlängning
Ärendenummer KFN 2021/16

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021” beslutades
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte 2021.
Flera omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas fram
under det gångna året, bland annat pandemin och ny bibliotekschef.
Den nu aktuella biblioteksplanens mål är emellertid fortfarande fullt giltiga och
kan ligga till grund för bibliotekets arbete även under 2022. En förlängning av
nuvarande biblioteksplan ger tid till verksamheten att arbeta fram en ny
biblioteksplan för tiden 2023-2026. Arbetet med ny biblioteksplan har inletts och
den planeras vara färdig för beslut hösten 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan 2022, förlängning. Daterad 2021-12-10
• Biblioteksplan 2018 – 2021

Ärendeberedning
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett strategiskt
dokument som pekar ut riktning och mål för biblioteksverksamheten på längre
sikt och omfattar alla biblioteksverksamheter i en kommun. Att kommunen har
en biblioteksplan utgör bland annat krav för att biblioteket ska kunna söka
statliga och regionala bidrag.
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021” beslutades
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte.
Flera omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas fram
under det gångna året, bland annat pandemin och ny bibliotekschef.
Den nu aktuella biblioteksplanens mål är emellertid fortfarande fullt giltiga och
kan ligga till grund för bibliotekets arbete även under 2022. En förlängning av
nuvarande biblioteksplan ger tid till verksamheten att arbeta fram en ny
biblioteksplan för tiden 2023-2026. Arbetet med ny biblioteksplan har inletts och
den planeras vara färdig för beslut hösten 2022.
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Tjänsteskrivelse
2021-12-10

2(2)

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills reviderad
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31

Jörn Engkvist

Roger Johansson

Verksamhetschef

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotekschef, Helena Strömqvist
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats.

1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar: Förlängning av nuvarande biblioteksplan.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
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Förteckning
DATUM 2021-11-26
DNR 2021/4
Kommunledningsförvaltningen

1(1)

Kommunstyrelsen

Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskott delegeringsbeslut för december
månad
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde januari månad 2022.
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje
månad.

1

Delegation1 Ärende

Beslut

beslutsfattare

1.22

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger
kommunledningsförvaltningens
samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att
utreda motionen och återkomma till
arbetsutskottets sammanträde senast i
mars.

KSAU

Motion om att flytta
tätortsgränsen till
Solviksvägens infart

Aktuell punkt i delegeringsordning
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beslutsdatum Dnr eller
motsvarande
2021-12-14
2021/227

Förteckning
DATUM 2021-12-29
DNR 2021/
Kommunledningsförvaltningen

1(2)

Kommunstyrelsen

Förteckning över delegeringsbeslut för ekonomi- och upphandlingsavdelningen
december 2021
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde januari månad 2022.
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött.

1

Delegation1 Ärende

Beslut

1.2

Beslut om utlämnande av
allmänna handlingar

Sekretessbedömning gjord av handlingar
Christina Utterström,
till Smålänningen avseende avtal Flexbuss ekonomichef
skolskjuts, avslag vissa delar.

4.2

Fatta tilldelningsbeslut
upphandling

Beslut anta leverantör vid upphandling av
olycksfallsförsäkring.

Christina Utterström,
ekonomichef

2021-12-09

Ink 2021/40

4.2

Underteckna avtal enligt
tilldelningsbeslut

Upphandlingskontrakt gällande
olycksfallsförsäkring med Svedea.

Christina Utterström,
ekonomichef

2021-12-27

Ink 2021/40

beslutsfattare

Aktuell punkt i delegeringsordning
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beslutsdatum Dnr eller
motsvarande
2021-12-09
2021/249

Förteckning
DATUM 2021-12-29
DNR 2021/

1.2

Beslut om utlämnande av
allmänna handlingar

2(2)

Sekretessbedömning gjord av handlingar
till Norstedts Juridik avseende JP Infonet
AB och Infosoc Rättsdata AB, avslag
vissa delar.
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Christina Utterström,
ekonomichef

2021-12-09

2021/265

Förteckning
DATUM 2021-12-10
DNR 2021/4
Kommunledningsförvaltningen

1(1)

Kommunstyrelsen

Förteckning över delegeringsbeslut för HR-avdelningen för november – december månad
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde januari månad 2022.
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje
månad.
Delegation1 Ärende
3.23
1.2

1

Beslut

beslutsfattare

Pension enligt 80-80-100Ansökan beviljas.
modellen
Beslut om begäran om allmän Begäran avslås.
handling - minnesanteckningar
och mötesanteckningar

Aktuell punkt i delegeringsordning
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Anna Elmgren, HR-chef

beslutsdatum Dnr eller
motsvarande
2021-11-29
2021/232

Anna Elmgren, HR-chef

2021-12-08

2021/250

Förteckning
DATUM 2021-11-26
DNR 2021/4
Kommunledningsförvaltningen

1(1)

Kommunstyrelsen

Förteckning över delegeringsbeslut för kanslienheten för november - december månad
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde januari månad 2022.
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje
månad.

1

Delegation1 Ärende

Beslut

beslutsfattare

1.2

Delar av begärda handlingar lämnas inte
ut.

Maria Johansson,
nämndsekreterare

Beslut avseende utlämnande
av handlingar byggnadsarbeten

Aktuell punkt i delegeringsordning
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beslutsdatum Dnr eller
motsvarande
2021-11-26
2021/230

Sammanträdesprotokoll
2021-11-09

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 114 Namnbyte för kostenheten
Ärendenummer TN 2020/85

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att namnbyte sker på kostverksamheten till
Måltidsavdelningen. Tekniska nämnden beslutar att namnbytet skall vara
genomfört i sin helhet den 2022-01-01.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kostverksamheten bildades 2007 och har sedan dess haft namnet Kostenheten.
Under en tid var Kostenheten organiserad under kommunledningsförvaltningen
men flyttade sedermera till Tekniska förvaltningen. Inom Tekniska förvaltningen
tituleras alla verksamheter ”avdelning” förutom Kostenheten som tituleras
”enhet”. För att uppnå en gemensam titulatur inom Tekniska förvaltningens
olika verksamheter föreslår Tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden fattar
beslut om namnbyte på kostverksamheten till Måltidsavdelningen.

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
• Tekniska nämndens beslut 2021-11-24, § 118

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ändringen ska vara genomförd i sin helhet 202201-01.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-09

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Samtliga avdelningar inom tekniska förvaltningen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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1 (5)

Beslut
Datum
2021-12-16

Ärendebeteckning
435-5848-2021

Råshult Södregård AB
rashultsodregard@gmail.com

Bidrag till årlig skötsel av kulturreservatet
Komministerbostället Råshult
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till den årliga skötseln av
Kulturreservatet Komministerbostället Råshult inom fastigheten
Råshult 2:1, Älmhults kommun:


Bidrag om 370 000 från anslaget 2021B lämnas till den årliga
skötseln av kulturreservatet Komministerbostället Råshult, enligt
uppställda skötsel- och kvalitetsmål i gällande skötselplan.

Detta beslut avser perioden 1 januari – 31 mars 2022. Utbetalning sker
under 2022.
I bidragsbeloppet ingår inte kostnad för moms.
Villkor för beslutet
Hur ska insatserna utföras och dokumenteras?
 Bidraget omfattar kostnader för skötselinsatser, material, verktyg,
maskiner och kunskapsuppbyggnad, både praktiskt och teoretisk,
som krävs för att upprätthålla skötselnivån enligt gällande
skötselplan för kulturreservatet.


Nedlagd arbetstid kan variera per månad under året och ska
framgå av er redovisning, som insänds i samband med att bidraget
rekvireras.



Ni ska delta vid besiktningar och möten med Länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet som rör skötseln av kulturreservatet.



Ni ska medverka vid framtagande av information och vid behov
bistå med kunskap vid utredningar, inventeringar och forskning,
som är kopplat till skötseln av kulturreservatet.



Ni är ansvariga för att åtgärder som utförs av underentreprenörer
eller andra personer som anlitas för att utföra arbeten i
kulturreservatet samt ska vara kontaktperson för till exempel
slöjdare och föreningar.

Postadress:351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
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2 (5)
435-5848-2021

Den redovisning för bidragets användning som lämnas till
Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndigheternas
verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget?
Bidraget kan utbetalas efter att:





Skötselåtgärder genomförts
Sammanställning av de vidtagna åtgärderna redovisats och sänts in
till Länsstyrelsen
Rekvisitions- och slutredovisningsblanketten med tidrapportering
sänts in till Länsstyrelsen
Vidtagna åtgärder besiktigats och godkänts av Länsstyrelsen.

Bidraget kan rekvireras från Länsstyrelsen kvartalsvis, dock senast
den 15 november 2021. Om rekvisition inte har kommit in till
Länsstyrelsen i tid, kan det medföra att bidraget inte betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Ni har fr o m den 15 mars 2021 ingått arrendeavtal med Stiftelsen
Linnés Råshult som nya arrendatorer för Råshults Södregård inom
kulturreservatet.
Er ansökan om bidrag till skötsel av markerna och trädgårdarna inom
kulturreservatet för 2022 inkom till Länsstyrelsen den 8 oktober 2021.
Länsstyrelsen begärde den 27 oktober 2021 komplettering gällande
redovisning av tidsåtgång och timkostnad för de olika
arbetsmomenten enligt skötselplanen. Ni inkom den 8 november 2021
med en skrivelse angående komplettering. Den 6 december 2021
kompletterades ansökan med beräkningsunderlag och tidsåtgång
gällande arbetsmoment som ingår i den årliga skötseln. Ni uppger att
ni inte söker jordbrukarstödet hos Länsstyrelsen utan enbart
kulturmiljöbidrag.
Totalt beräknas skötseln omfatta sammanlagt 2 398 timmar för år
2022. Timkostnaden är beräknad till 617, 13 kr per timme.

268

3 (5)
435-5848-2021

Beslut
2021-12-16

Uppskattat antal timmar för 2022, kostnad per skötselområde:
Arbetsmoment under ett
brukningsår

Beräknad
tidsåtgång, tim

Beräknad
kostnad, kr

Gårdstomten

1 127,4

695 600

Brukad åker

328,6

202 760

Ängsmark

647,6

399 600

Söderhagen

86

53 280

Hägnader

160,7

99 160

Turism & friluftsliv

47,9

29 600

Totalt

2 398,2 tim

1 480 000 kr

Motivering till beslutet
Komministerbostället Råshult blev 2002 Sveriges tionde
kulturreservat genom beslut av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet
är att bevara och levandegöra de rumsliga strukturerna vid Carl von
Linnés födelseplats, från tidigt 1700-tal. Detta ska göras så långt det är
möjligt, såväl vad det gäller de rumsliga aspekterna som det
kulturhistoriska innehållet. Detta görs genom långsiktigt hävda och
bruka kulturreservatet enligt de principer som rådde före den agrara
revolutionen.
Genom att de rumsliga strukturerna före laga skifte återskapas och att
hävden motsvarar den tidens hävd skapas också förutsättningar för att
de biologiska värdena ska bevaras.
Genom vård av kulturlandskapet är målet att kunna tillskapa ett titthål
in i 1700-talets landskap. Kulturreservatet komministerbostället
Råshult ska även i fortsättningen vårdas och utvecklas som ett av
länets viktigaste turistmål från kulturhistorisk synpunkt.
Av skötselplanen framgår hur kulturreservatet ska skötas enligt
uppställda skötsel- och kvalitetsmål. För kostnaderna för den årliga,
löpande skötseln fattar Länsstyrelsen årliga beslut om bidrag, i mån av
tillgängliga medel.
Detta beslut avser perioden 1 januari – 31 mars 2022.
Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en
hållbar samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de
nationella kulturmiljömålen:
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Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som
bevaras, används och utvecklas
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att
förstå och ta ansvar för kulturmiljön
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen

Samt de nationella miljömålen:




Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på 3§ förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Information
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta
bidrag.
Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att
alla berörda informeras om villkoren i detta beslut.
I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom
uppgifter om säljare, kund, belopp och datum även framgå vad
fakturan avser, varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och
art, säljarens registreringsnummer för moms mm. Ytterligare
information finns på www.skatteverket.se.
För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i
20 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer.
Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas.
Om ni har frågor kan ni kontakta Julia Chirokova på telefon 0102237357. Ni kan även skicka e-post till
julia.chirokova@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets diarienummer
5848-2021.
Information om andra ersättningar och bidrag
Hela skötselbidraget för 2022 uppgår till totalt 1 480 000 kr. Detta
beslut omfattar perioden 1 januari-31 mars 2022 om 370 000 kr.
Resterande belopp om 1 110 000 kr beslutas under 2022.
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Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag eller andra statliga
ersättningar eller bidrag.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Heidi Vassi med handläggare
Julia Chirokova som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Rekvisitionsblankett
2. Blankett för månadsrapport

Kopia till:
Älmhults kommun, info@almhult.se
Stiftelsen Linnés Råshult, linnesrashult@almhult.se
Landsbygdsavdelningen, jordbrukarstöd,
maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se
Miljövårdsavdelningen, naturvårdsförvaltning,
jesper.witzell@lansstyrelsen.se
Miljövårdsavdelningen, naturskyddsenheten,
Elisabet.ardo@lansstyrelsen.se
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 181 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen efter Lina Yosefi (L)
Ärendenummer KS 2021/211

Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Magnus Arvidsson (C) till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
efter Lina Yosefi (L).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-11-22, § 164, Lina Yosefi (L) från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att välja
ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) nominerar Magnus Arvidsson (C) till uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Magnus Arvidsson (C)
För åtgärd
Lina Yosefi (L)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Älmhult-Information
06 dec 2021 07:24:03 +01:00
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

-----Ursprungligt meddelande----Från: Lizzie Northvillage <moonlight_860@yahoo.se>
Skickat: den 5 december 2021 21:07
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen
Prioritera rätt - välj välfärden
Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras
stora resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt
och se till att pengarna gör nytta.
De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på
alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner
sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa
arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna.
Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar.
Så är det också i vår kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker.
I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen
att göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till:
- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och
arbetskläder – är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med
familjeliv och fritid.
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger
utrymme för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder
som ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa
fruktkorgen, dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt
upphöra.
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Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte
finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i
kommunstyrelsen att prioritera.
Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.
Skickat från min iPhone
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From:
Sent:
To:
Subject:

Älmhult-Information
Wed, 15 Dec 2021 11:27:26 +0000
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

Från: Kristina Sahlberg <elix1965@gmail.com>
Skickat: den 15 december 2021 12:21
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen
Prioritera rätt - välj välfärden
Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras stora
resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och se till att
pengarna gör nytta.
De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på alltför
många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner sammanlagt 50
miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa arbetsförhållanden.
Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. Resultatet: färre välfärdsarbetare
ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så är det också i vår kommun. Det kräver
bot och bättring från kommunens politiker.
I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen att göra
rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en åtgärdsplan för
kommunstyrelsen att ta ställning till:
- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder – är
det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv
och fritid.
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme för
återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som
ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa fruktkorgen, dra in
gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra.
Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte finns.
Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i kommunstyrelsen att
prioritera.
Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Älmhult-Information
Tue, 14 Dec 2021 06:30:53 +0000
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

Från: Inger Giselsson <inger.giselsson55@gmail.com>
Skickat: den 13 december 2021 16:20
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen
Prioritera rätt - välj välfärden
Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras stora
resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och se till att
pengarna gör nytta.
De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på alltför
många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner sammanlagt 50
miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa arbetsförhållanden.
Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. Resultatet: färre välfärdsarbetare
ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så är det också i vår kommun. Det kräver
bot och bättring från kommunens politiker.
I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen att göra
rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en åtgärdsplan för
kommunstyrelsen att ta ställning till:
- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder – är
det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv
och fritid.
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme för
återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som
ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa fruktkorgen, dra in
gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra.
Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte finns.
Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i kommunstyrelsen att
prioritera.
Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Älmhult-Information
14 dec 2021 06:27:32 +01:00
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

-----Ursprungligt meddelande----Från: Lizzie Northvillage <moonlight_860@yahoo.se>
Skickat: den 13 december 2021 20:43
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen
Prioritera rätt - välj välfärden
Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras
stora resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt
och se till att pengarna gör nytta.
De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på
alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner
sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa
arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna.
Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar.
Så är det också i vår kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker.
I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen
att göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till:
- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och
arbetskläder – är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med
familjeliv och fritid.
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger
utrymme för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder
som ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa
fruktkorgen, dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt
upphöra.
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Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte
finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i
kommunstyrelsen att prioritera.
Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.
Skickat från min iPhone
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Älmhult-Information
13 dec 2021 08:07:20 +01:00
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

-----Ursprungligt meddelande----Från: monika nilsson <moninilsson@hotmail.com>
Skickat: den 11 december 2021 08:28
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen
Prioritera rätt - välj välfärden
Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras
stora resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt
och se till att pengarna gör nytta.
De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på
alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner
sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa
arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna.
Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar.
Så är det också i vår kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker.
I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen
att göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till:
- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och
arbetskläder – är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med
familjeliv och fritid.
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger
utrymme för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder
som ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa
fruktkorgen, dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt
upphöra.
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Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte
finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i
kommunstyrelsen att prioritera.
Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Älmhult-Information
Fri, 10 Dec 2021 10:22:38 +0000
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

Från: Lars Johansson <lars.johansson@almhult.se>
Skickat: den 10 december 2021 11:18
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen

Skrivelse till kommunstyrelsen Prioritera rätt - välj välfärden Riksdagen har nyligen
beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras stora resurser till
landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och se till
att pengarna gör nytta. De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor
pengar till kommunerna. Men på alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde
alla Sveriges regioner och kommuner sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett
läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till.
Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. Resultatet: färre välfärdsarbetare ska
göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så är det också i vår
kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker. I och med den nu
beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen att göra
rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till: - Anställda i välfärden ska ha rätt till
ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder – är det redan beslutat
ska det också fungera i praktiken. - Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare.
Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv och fritid. - Rätt bemanning så att
det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme för
återhämtning och där fler får trygga anställningar. - Stryka alla befintliga och/eller
planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som ansvarar för
välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa fruktkorgen, dra
in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra.
Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att
pengar inte finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu
upp till er i kommunstyrelsen att prioritera. Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl
ni har lyckats.
Mvh
Lars Johansson arbetsplatsombud
Hemtjänst Östra
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Älmhult-Information
07 dec 2021 07:25:23 +01:00
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

-----Ursprungligt meddelande----Från: arkelstorparen@gmail.com <arkelstorparen@gmail.com>
Skickat: den 7 december 2021 06:25
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen
Prioritera rätt - välj välfärden
Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras
stora resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt
och se till att pengarna gör nytta.
De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på
alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner
sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa
arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna.
Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar.
Så är det också i vår kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker.
I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen
att göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till:
- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och
arbetskläder – är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med
familjeliv och fritid.
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger
utrymme för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder
som ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa
fruktkorgen, dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt
upphöra.
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Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte
finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i
kommunstyrelsen att prioritera.
Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.
Skickat från min iPhone

283
11

Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-11-19

§ 67

Dnr 2021-00065

Redovisning av uppföljning av avfallsplanen.
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala
föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.
Kommunstyrelsen i SSAM:s ägarkommuner har beslutat om att uppdra
åt Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam
avfallsplan för de kommuner som är delägare i SSAM.
Södra Smålands avfall och miljö har upprättat en gemensam plan på
förebyggande och hantering av avfall 2020-2025; Lessebo, Markaryds,
Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner. SSAM ansvarar för årlig
uppföljning samt samordning av arbetet med avfallsplanen.
Redovisningen avser uppföljning av åtgärder genomförda 2020.
Beslutsunderlag
Uppföljning av avfallsplan 2020
Beslut skickas till
För kännedom
Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare
Kommunstyrelse i respektive ägarkommun

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (1)
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Uppföljning avfallsplan för Lessebo,
Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults
kommuner, gällande år 2020
På väg mot ett SMÅLAND UTAN AVFALL, Plan för förebyggande och hantering av avfall 2020–2025
antogs av kommunfullmäktige i kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult
under hösten 2020. SSAM ansvarar för samordning och uppföljning av planen. Föreliggande
sammanställning följer upp de mål och åtgärder som genomfördes under den del av 2020 då
planen var beslutad. Åtgärder som genomförts under 2021 ingår ej i redovisningen. Definitioner
av mål, indikatorer och åtgärder framgår av avfallsplanen. Årtal efter åtgärderna inom parentes
avser när åtgärden ska genomföras enligt beslutad plan.

Mål 1: Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom
kommunorganisationerna och i samhället i övrigt.
Delmål
1.1: Återanvändning ska öka i kommunorganisationerna.
1.2: Matsvinnet i kommunorganisationen ska minska med 50 % till 2025.
Indikator:
Indikator

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

1.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs

2.

Antalet pågående
processer* per
kommun som leder till
förebyggande av avfall
(antal)

Kommun

0

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

3

Ingen
uppgift

Indikator
följs ej
upp

3.

Total mängd matavfall
per portion i
kommunorganisationen
(g/portion)

Kommun

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

65

85

Ingen
uppgift

Indikator
följs ej
upp

4.

Antal upphandlingar
med
avfallsminimerande

Kommun

11

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Indikator
följs ej
upp

Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00 Org. nr. 559077-5853 Bg. nr. 5306-8425
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krav eller kriterier
(antal)
5.

Insamlat
hushållsavfall/invånare
(kg/invånare)

SSAM

Indikator
följs ej upp

Indikator
följs ej upp

Indikator
följs ej upp

Indikator
följs ej
upp

Indikator
följs ej upp

Kommentar:
Mål 1, indikator 2: ett förtydligande har gjorts i samband med uppföljningen: ”en process ska vara
beslutad politiskt eller av förvaltnings- eller kommunchef och vara av större och genomgripande
karaktär. Initiativ som sker på enskilda arbetsplatser räknas inte in i indikatorn. ”
Mål 1, indikator 3: förtydligande har gjorts i samband med uppföljningen: ”indikatorn avser
matsvinn inte, total mängd matavfall.”
Mål 1, indikator 4: förtydligande har gjorts i samband med uppföljningen: ”till upphandlingar
räknas kommunspecifika och kommunövergripande upphandlingar”.
Åtgärder
Åtgärd

Ansvar
för
statistik
Kommun

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Nej

Nej.
Utrednin
g pågår

ja

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

1b Utreda ansvar och organisation i
kommunorganisationen kring strategiskt
arbete med minimering och förebyggande
av avfall. (2021)

Kommun

Ja

Nej,
utrednin
g pågår

Ja

Ja
(engån
gsartikl
ar,
sandso
pningss
and
mm)
Nej

Nej

1c Ställa krav och/eller införa kriterier vid
minst två upphandlingar per år i
”Inköpssamverkan i Kronobergs län” på
avfallsminimering; en av dessa ska under
planperioden vara upphandling inom ITområdet. (2025)

Kommun

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

1d Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser med syfte att
förebygga avfall och öka återanvändning.
(Årligen)

SSAM
och
kommun

Ja

Ja

Ja

Nej

Delvis

Ja

1e Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt
material för att höja kunskap och inspirera
till beteendeförändring för ökat
avfallsförebyggande i skolor, ideella
organisationer och liknande. (2021)

SSAM

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvari
g för
genomf
örande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

ja

1f Införa system för cirkulering av
kommunägda möbler och inventarier i
kommunerna. (2022)

Kommun

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

1a * Påbörja arbetet med att aktivt
förebygga avfall inom minst ett
verksamhetsområde. (2022 senast påbörjat)

Södra Smålands avfall och miljö
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1g Implementera Livsmedelsverkets
nationellt antagna metodik för att minska,
mäta och följa upp matsvinnet. (2021)

Kommun

Nej

Delvis

Ja

Ja

Delvis

1h * Efterfråga, utvärdera och använda
återbrukat byggmaterial i minst ett projekt
vid ny- eller ombyggnation av kommunägda
bostäder och lokaler. (2021 senast påbörjat)

Kommun

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

Nej

1i a. Inventera återbrukbart material vid
rivning av kommunägda fastigheter (eller
delar av fastigheter). Inventeringen ska ingå
som en del i såväl rivningsinventeringen
som i rivningsplanen. (2023)

Kommun

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

1i b. Genomföra inventering av framtida
byggnations och rivningsprojekt i
kommunägda fastigheter för att identifiera
återbruksmöjligheter och lämpliga
matchningar. (2023)

Kommun

Nej

Nej

Delvis

Nej

Ja

Södra Smålands avfall och miljö
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Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Mål 2: Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 %
per person till 2025
Indikator:
Indikator

1.

2.

3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Uppföljning av den
totalt insamlade
mängden mat- och
restavfall per invånare
och år (kg/person och
år)*
Uppföljning av den
totalt insamlade
mängden brännbart
grovavfall per invånare
och år (kg/person och
år)*

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

SSAM

212 kg

193 kg

201 kg

215 kg

211 kg

215 kg

SSAM

39 kg

42 kg

56 kg

32 kg

46 kg

37 kg

Åtgärder
Åtgärd

2a Erbjuda 100 % av villor och fritidshus
fyrfackinsamling till 2025.

2b Införa källsortering vid 100 % i de
kommunala bostadsbolagens fastigheter.
(2023)

Ansvar
för
statistik
SSAM

Kommun
ägda
bostadsoch
fastighets
bolag
SSAM

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Delvis

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja, alla
har fått
erbjudand
e

Nej (finns
inga
kommun
ägda
fastigehts
bolag)
Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Delvis

Ja

Ja

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Nej

Nej

Nej

Delvis

Delvis

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
ja

2d* Införa källsortering av matavfall,
förpackningar och returpapper i samtliga
kommunägda samhällsfastigheter.
Källsortering ska vara tillgänglig för
personal, brukare och besökare. (2022)
2e* Införa källsortering i gatu- och parkmiljö
i centrumkärnorna i tätorter med över 3000
invånare. (2022)

Kommun

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Delvis

Kommun

Delvis

Nej

Nej

Delvis

Nej

2f Införa textilinsamling på alla ÅVCanläggningar. (2020)

SSAM

Ej
ansvari
g för

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej ansvarig
för

2c Främja utökad källsortering och
insamling av farligt avfall hos privata
fastighetsägare och verksamhetsutövare
genom information och rådgivning. (2022)

Södra Smålands avfall och miljö
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2g Införa insamling av återbruksmaterial på
alla ÅVC-anläggningar. (2020)

SSAM

2h Genomföra pilotprojekt gällande
fastighetsnära insamling av textil i
allmännyttiga bostadsområden. (2021)

Kommun
ägda
bostadsoch
fastighets
bolag
SSAM

2i Kompostera och tillverka jord av den del
av trädgårdsavfallet som är lämpligt för
ändamålet. (2021)

genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Nej

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ja

genomfö
rande

genomfö
rande

genomför
ande

genomföra
nde

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

ja

Nej (finns
inga
kommun
ägda
fastighets
bolag)
Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Nej

Ja

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

2j Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot ökad
återvinning och ökad återbruksinsamling.
(Årligen)

SSAM

2k Medverka till att etablera en verksamhet
där material från bygg- och rivningssektorn
återbrukas. (2022)

SSAM

2l* Informera i samband med handläggning
av rivningslov om att inventering av
återanvändbart material bör göras. (2021
senast påbörjat)
2m Utöva tillsyn över planerad och faktisk
hantering av avfall inklusive schaktmassor
som del i den ordinarie
tillsynsverksamheten. (2023)

Kommun
+ SSAM

kommun

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Ja

2n Ställa krav i kommunorganisationernas
samtliga bygg och rivningsupphandlingar på
att rivningsavfallet ska källsorteras minst
enligt Byggföretagens riktlinjer för basnivå,
plus ytterligare en avfallsfraktion. Efterfråga
återvinning och återanvändning av jord- och
schaktmassor. (hela planperioden)
2o* Samverka med aktörer inom serveringsoch butiksledet för att genomföra åtgärder
med syfte att minska matsvinnet. (2021
senast påbörjat)

Kommun

Nej

Ja

Nej

Ja

Delvis

SSAM

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Nej

2p Renheten på insamlat matavfall följs och
redovisas i procent en gång årligen. (Hela
planperioden)

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja
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Mål 3: Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in
separat för biologisk behandling senast 2025
Indikator:
Indikator

1.

2.
3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Källsorteringsgrad för
matavfall (%)
Total insamlad mängd
matavfall (ton)

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Ej ansvarig
för
uppföljn

Ej ansvarig
för uppföljn

Ej ansvarig
för uppföljn

Ej ansvarig
för
uppföljn

Delvis

SSAM

51

0

42

Ej
ansvarig
för
uppföljn
56

27

32

SSAM

497

24

610

5 634

522

7 287

Åtgärder
Åtgärd

3a Genomföra årliga strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot ökad
insamling av matavfall.

Ansvar
för
statistik
SSAM

3b Arbeta strategiskt för att öka mängden
insamlat matavfall hos verksamheter och
offentlig förvaltning.

SSAM

3c Arbeta strategiskt för att öka mängden
insamlat matavfall i flerbostadshus.

SSAM

3d Genomföra plockanalyser i samtliga
kommuner i lämplig omfattning. (2021-2025)

SSAM

3e* Informera restauranger om möjligheten
och miljövinsten med att sortera ut
matavfall och fettavfall. (2022)

SSAM

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Delvis

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Nej
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Mål 4: Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska
Delmål
4.1 Mängden farligt avfall i restavfallet ska inte överstiga 15 g/hushåll och vecka.
4.2 Nedlagda deponier i hela kommunerna ska inventeras och riskklassas enligt nationella
riktlinjer. För prioriterade deponier ska åtgärds- och kontrollprogram tas fram.
4.3 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 100 % av de renhållningsrelaterade transporterna ske
med förnyelsebara bränslen senast 2025.
4.4 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska bränsleförbrukningen minska med 5 % från 2020 till
2025 i de renhållningsrelaterade transporterna.
Indikator:
Indikator

1.

2.

3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Mängden farligt avfall i
restavfallet följs upp
med plockanalys av
restavfall (g/hushåll
och vecka)
Bränsleförbrukningen
från sophämtning,
transporter på
återvinningscentraler,
borttransport av avfall
(m3 disel/ton insamlat
avfall, m3 HVO/ton
insamlat avfall, m3
biogas/ton insamlat
avfall)

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Ja

Nej

Delvis

Nej

Delvis

SSAM

2,69

2,15

2,89

7,82

0,54

-

SSAM

796 089
kWh för
insamling
mat och
restavfall

190 612
kWh för
insamling
mat och
restavfall

334 090
kWh för
insamling
mat och
restavfall

3 138 291
kWh för
insamling
mat och
restavfall

229 053
kWh för
insamling
mat och
restavfall

-

Åtgärder
Åtgärd

4a* Inventera och riskklassa nedlagda
deponier med det underlag som finns
tillgängligt. Med hjälp av tillgängligt
underlag som finns tillgängligt. Med hjälp av
tillgängligt underlag ska en
prioriteringsordning göras utifrån risk men
även utifrån behov av exploatering. (2025)
4b Inventera fordon i SSAM:s organisation
och se över krav på bränsle i avtal med
entreprenörer. (2021)

4c Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot att
det farliga avfallet samlas in på ett korrekt
sätt. (2022)

Ansvar
för
statistik
Kommun

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

SSAM
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Ja

förand
e

genomfö
rande
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genomfö
rande

genomför
ande

Mål 5: Nedskräpningen i kommunerna ska minska
Delmål
5.1 Kommuninvånarnas kunskap om problemet med nedskräpning ska öka och fler väljer att inte
skräpa ner.
Indikator:
Indikator

1.

2.

3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Skräpmätning enligt Håll
Sverige Rents metod
(kg/m2)
Resultat om attityder
kopplade till
nedskräpning i SCB:S
medborgarundersökning

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

Kommun

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Kommun

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ej
ansvarig
för
uppföljn
Ej
ansvarig
för
uppföljn
Ej
ansvarig
för
uppföljn

Åtgärder
Åtgärd

Ansvar
för
statistik
Kommun

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Ja

Nej

Nej

Ja

5b Genomföra skräpmätning på utvalda
platser i kommunerna för att följa
utvecklingen och effekten av insatser för att
minska nedskräpningen. (2022, 2024)

Kommun

Delvis

Nej

Nej

Nej

Delvis

5c Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt
material, riktat till skolor, ideella föreningar
och liknande, för att höja kunskap och
inspirera till beteendeförändring för
minskad nedskräpning. (2022)
5d Genomföra en större kampanj riktad till
allmänheten för att uppmärksamma
problemet med nedskräpning. (2022)

Kommun

Nej

Ja

Nej

Nej

Delvis

Kommun

Ja

Ja

Delvis

Nej

Ja

5e Infoga Håll Sverige Rents tilläggsfrågor
om nedskräpning i SCB:s
medborgarundersökning. (2021, senast
påbörjad)

Kommun

Delvis

Delvis

Delvis

Nej

Ja

5f Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot
minskad nedskräpning. (2021, senast
påbörjad)

Kommun

Ja

Ja

Delvis

Nej

Ja

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

5a Genomföra utredning av hur
organisationen ska utformas för att arbeta
med förebyggande och åtgärdande av
nedskräpning i kommunerna. (2021)
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Älmhult-Information
27 dec 2021 07:18:41 +01:00
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Skrivelse till kommunstyrelsen

-----Ursprungligt meddelande----Från: Rose-Marie <rosinygren@gmail.com>
Skickat: den 25 december 2021 10:57
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen
Prioritera rätt - välj välfärden
Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras
stora resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt
och se till att pengarna gör nytta.
De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på
alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner
sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa
arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna.
Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar.
Så är det också i vår kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker.
I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen
att göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till:
- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och
arbetskläder – är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med
familjeliv och fritid.
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger
utrymme för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder
som ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa
fruktkorgen, dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt
upphöra.

294

Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte
finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i
kommunstyrelsen att prioritera.
Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.
Skickat från min iPhone
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 184 Utvärdering av riktlinjer för markprisättning
Ärendenummer KS 2020/125

Sammanfattning av ärendet
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef informerar om utvärdering av riktlinjer
för markprissättning.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 186 Riktlinjer för markprissättning
Ärendenummer KS 2020/125

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta förslag till riktlinjer för markprissättning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för
markprissättning.
Syftet med riktlinjerna är att Älmhults kommun prissätter marken på ett sätt som
bättre speglar marknadsförhållandena i Älmhults kommun samt når
kostnadstäckning för de åtgärder som kommunen vidtar för att exploatera mark
till försäljning. Detta innebär då bättre förutsättningar att nå en mark- och
exploateringsbudget i balans.
Förslaget innebär att huvudprincipen för prissättning av mark vid
marköverlåtelse sker till marknadsmässigt pris som baseras på extern värdering
av marken. Undantag från huvudregeln redovisas i förslaget till riktlinjer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-12-01, § 254, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till riktlinjer för markprissättning.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsen 2020-12-01, § 254
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 151
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-09
• Förslag till riktlinjer för markprissättning, daterat 2020-10-27

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

297

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-01

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 254 Riktlinjer för markprissättning
Ärendenummer KS 2020/125

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för markprissättning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. Kommunstyrelsen utvärderar riktlinjerna för markprissättning i slutet av
2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för
markprissättning.
Syftet med riktlinjerna är att Älmhults kommun prissätter marken på ett sätt som
bättre speglar marknadsförhållandena i Älmhults kommun samt når
kostnadstäckning för de åtgärder som kommunen vidtar för att exploatera mark
till försäljning. Detta innebär då bättre förutsättningar att nå en mark- och
exploateringsbudget i balans.
Förslaget innebär att huvudprincipen för prissättning av mark vid
marköverlåtelse sker till marknadsmässigt pris som baseras på extern värdering
av marken. Undantag från huvudregeln redovisas i förslaget till riktlinjer.
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 151
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-09
• Förslag till riktlinjer för markprissättning, daterat 2020-10-27
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

299

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-01

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen utvärderar riktlinjerna för
markprissättning i slutet av 2021.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

300

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 185 Utvärdering av riktlinjer för mark och
exploatering
Ärendenummer KS 2019/66

Sammanfattning av ärendet
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, informerar om utvärdering av riktlinjer
för mark och exploatering.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

301

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 187 Riktlinjer för mark och exploatering
Ärendenummer KS 2019/66

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta förslag till riktlinjer för mark och exploatering.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (SFS 2014:899) ska varje kommun anta riktlinjer för markanvisningar.
Enligt plan- och bygglagen, PBL 6 kap. 39 §, ska varje kommun också ha
framtagna riktlinjer för exploateringsavtal.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mark
och exploatering i enlighet med ovan angivna lagkrav. Riktlinjerna anger hur
Älmhults kommun arbetar med såväl exploateringsavtal som markanvisningar. I
dokumentet beskrivs vilka förfaranden Älmhults kommun använder för
markanvisningar samt hur och när exploateringsavtal tas fram. Vidare beskrivs
även hur Älmhults kommun prissätter mark för marköverlåtelse.
Förslaget innebär i korthet att exploateringsavtal tecknas när genomförande av
en detaljplan sker på mark ägd av privat fastighetsägare. Kostnader och ansvar
såväl inom som, i förekommande fall, utanför planområdet regleras i avtalet och
riktlinjerna för hur detta sker anges i förslaget.
Gällande markanvisningsavtal innebär förslaget att tre olika metoder för
markanvisning kan ske och riktlinjerna för hur dessa hanteras samt när varje
metod kan bli aktuell anges i förslaget. Hantering av markanvisningsavgift ingår
även riktlinjer för markanvisningsavtal.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-12-01, § 255, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till riktlinjer för mark och exploatering.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsen 2020-12-01, § 255
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 152
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

302

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04
• Förslag till riktlinjer för mark och exploatering, daterat 2020-11-10

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

303

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-01

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 255 Riktlinjer för mark och exploatering
Ärendenummer KS 2019/66

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för mark och exploatering.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. Kommunstyrelsen utvärderar riktlinjer för mark och exploatering i slutet av
2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (SFS 2014:899) ska varje kommun anta riktlinjer för markanvisningar.
Enligt plan- och bygglagen, PBL 6 kap. 39 §, ska varje kommun ha framtagna
riktlinjer för exploateringsavtal.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mark
och exploatering i enlighet med ovan angivna lagkrav. Riktlinjerna anger hur
Älmhults kommun arbetar med såväl exploateringsavtal som markanvisningar. I
dokumentet beskrivs vilka förfaranden Älmhults kommun använder för
markanvisningar samt hur och när exploateringsavtal tas fram. Vidare beskrivs
även hur Älmhults kommun prissätter mark för marköverlåtelse.
Förslaget innebär i korthet att exploateringsavtal tecknas när genomförande av
en detaljplan sker på mark ägd av privat fastighetsägare. Kostnader och ansvar
såväl inom som, i förekommande fall, utanför planområdet regleras i avtalet och
riktlinjerna för hur detta sker anges i förslaget.
Gällande markanvisningsavtal innebär förslaget att tre olika metoder för
markanvisning kan ske och riktlinjerna för hur dessa hanteras samt när varje
metod kan bli aktuell anges i förslaget. Hantering av markanvisningsavgift ingår
även riktlinjer för markanvisningsavtal.
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-01

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 152
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04
• Förslag till riktlinjer för mark och exploatering, daterat 2020-11-10

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen
utvärderar riktlinjer för mark och exploatering i slutet av 2021.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarre (S) och Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 186 Information om Medarbetarundersökning
2021 - kommunledningsförvaltningen
Ärendenummer KS 2021/203

Sammanfattning av ärendet
Susann Pettersson, kommunchef, informerar om resultatet av
medarbetarundersökningen för kommunledningsförvaltningens del.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 187 Utvärdering av pandemin Covid -19
Ärendenummer KS 2020/168

Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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