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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 97 Månadsuppföljning för oktober 2019
Ärendenummer MOB 2019/25
Ärendenummer EDP M-2017-1338

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna prognos efter oktober.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt prognos efter oktober.
Prognosen för driften visar på ett nollresultat. Investeringsbudgeten beräknas
visa ett överskott på 450 tkr. Hela överskottet bedöms behövas under nästa år.

Beslutsunderlag
• Prognos efter oktober daterad 2019-11-07
_____
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Elisabeth Steen Ekstedt
Mon, 9 Dec 2019 08:18:22 +0000
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Distribution av beslut
90 Prognos efter oktoberBeslu.pdf, Kultur- och fritid Prognos efter .pdf

Meddelande till KSAU 21/1.
Med vänlig hälsning E

Från: Älmhult-Ekonomi <ekonomi@almhult.se>
Skickat: den 6 december 2019 15:11
Till: Ann-Sofie Gangesson <ann-sofie.gangesson@almhult.se>; Camilla Hallberg
<camilla.hallberg@almhult.se>; Daniel Akilisson <daniel.akilisson@almhult.se>; Elisabeth Steen Ekstedt
<elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se>; Erika Eliasson <erika.eliasson@almhult.se>; Filip Lazarov
<Filip.Lazarov@almhult.se>; Jeanette Karlsson <jeanette.karlsson@almhult.se>; Marie-Louise
Magnusson <marie-louise.magnusson@almhult.se>; Patrik Alm <patrik.alm@almhult.se>; Ulf Jansson
<ulf.jansson@almhult.se>
Ämne: VB: Distribution av beslut

Från: matilda.dunfjall@almhult.se <matilda.dunfjall@almhult.se>
Skickat: den 6 december 2019 14:17
Till: Älmhult-Ekonomi <ekonomi@almhult.se>
Ämne: Distribution av beslut

4

KFN 2019/7
Sammanträdesprotokoll
2019-11-28

2019.322
Sidnummer,
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 90 Prognos efter oktober
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna prognos efter oktober.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt prognos efter oktober.
Prognosen för driften pekar på ett överskott på 1 011 000 kronor. Prognosen för
investeringar visar på ett överskott på 673 000 kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14
 Prognos efter oktober daterad 2019-11-12
_____
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-11-14
2019-11-12
Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se
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Årsprognos med nämndens driftresultat
UTFALL
Driftsredovisning, tkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Resultat

PROGNOS

Utfall
Utfall
Budget Budgetav181031
191031
191031
vikelse
-5 694
-6 081
-1 768
4 313
10 872
11 898
11 980
82
18 718
20 935
20 318
-617
23 896
26 752
30 530
3 778

Utfall
Prognos Budget Budgetav2018
2019
2019
vikelse
-4 987
-6 110
-2 122
3 988
13 261
14 039
14 383
344
25 163
27 697
24 376
-3 321
33 437
35 626
36 637
1 011

Nämnd
Gemensamma kostnader
Allmän kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Bibliotek
Ungdomsverksamhet
Kulturskola

138
-13
1 634
12 223
6 092
1 838
1 984

133
339
2 344
13 498
5 390
2 681
2 367

149
566
2 773
14 484
6 974
2 861
2 723

16
227
429
986
1 584
180
356

160
436
2 664
16 481
8 208
2 480
3 008

178
425
2 930
17 387
8 370
3 435
2 901

178
680
3 333
17 375
8 370
3 435
3 266

0
255
403
-12
0
0
365

TOTALT, drift

23 896

26 752

30 530

3 778

33 437

35 626

36 637

1 011

Periodens utfall (januari – oktober)
Budget 2019 Redovisat t o m okt Förbrukning i procent
Nämnd
178
133
75
Gemensamma kostnader
680
339
50
Allmän kulturverksamhet
3 333
2 344
70
Fritidsverksamhet
17 375
13 497
78
Bibliotek
8 370
5 390
64
Ungdomsverksamhet
3 435
2 681
78
Kulturskola
3 266
2 368
73
Totalt
36 637
26 752
73
Som syns av tabellen ovan är utfallet efter oktober betydligt lägre än budget. Vid jämn
förbrukning över hela året är riktpunkten efter september att 83 procent av budgeten bör
vara förbrukad.
Anledningen till den låga förbrukningen är högre intäkter än planerat. Till detta finns
flera förklaringar. En stor del av skillnaden förklaras av bidraget från Kulturrådet till
biblioteket på 2 000 tkr. Dessutom har nämnden fått ett bidrag från Socialstyrelsen för
sommarlovsaktiviteter. Det har också kommit in bidrag för natur- och kulturaktiviteter
vid Helgeå samt bidrag för en förstudie av området vid södra Möckeln. Samtliga dessa
intäkter förväntas också resultera i ökade kostnader på helåret vilket också syns på att
posten för övriga kostnader visar ett underskott. De bidrag som inte förbrukas kommer
att föras med till nästa år.
Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna i fas med budgeten. Den mindre
skillnad som finns beror på en ej tillsatt tjänst inom kulturverksamheten.
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För perioden finns ett underskott på övriga kostnader. Totalt sett har 72 procent av
bidragen betalats ut i år, under 2018 låg procentsatsen på 67. Under oktober månad
betalades bland annat stödet till studieförbunden ut.
Helårsprognos
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett överskott på 1 011 tkr. Förändringen sen
senaste budgeten består i en annan bedömning av kostnaden för konstfonden.
Bufferten under gemensamma kostnader på 255 tkr beräknas inte behöva användas
under året.
Kulturverksamheten beräknas visa ett överskott på 403 tkr. Förklaring är att
lönekostnaden för en halvtidstjänst inte kommer att användas under året vilket genererar
ett överskott i sin helhet på 250 tkr. Bidragen till kulturföreningarna ser ut att visa ett
mindre överskott. Älmhultsfestivalen beräknas visa ett överskott med knappt 100 tkr
vilket är kopplat till eftersläpade intäkter från fjolårets festival.
Prognosen visar ett litet underskott inom fritidsverksamheten på totalt 12 tkr på grund
av lokalhyror av inomhushallar blev större än budgeterat. Budgeten för simhallen
beräknas däremot generera ett mindre överskott kopplat till lönekostnader.
Biblioteket kommer att genomföra besparingar för att kunna hålla sin budget genom att
köpa in färre böcker samt minska sin städning.
Fritidsgården ser ut att hålla budget.
Kulturskolan ser ut att generera ett överskott på 365 tkr kopplat till lägre bemanning
under vårterminen samt högre intäkter beroende på fler inskrivna barn.

Årsprognos för nämndens investeringar
Projekt
Ansvar: Kultur och fritidsnämnden | Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projekt

Budget helår 2019 Utfall jan-okt 2019

Prognos 2019

Avvikelse

24001 - Anp lokaler Blohme

150 000

0

150 000

24002 - Överflytt Folkets hus

500 000

0

500 000

24011 - Citat

100 000

24660 - Bökhults badplats tillgänglighet
24670 - Lokalanpassning, mötesplatser

124 000

-24 000

788 072

888 000

-888 000

0

935 000

788 072

1 012 000

673 000

935 000

Summa Investeringsprojekt

1 685 000

Av de fem budgeterade projekten beräknas tre inte att användas under året. Troligtvis
kommer dessa projekt att genomföras under 2020 och därmed behöver nämnden begära
att få föra med budgeten. Däremot har projektet för Bökhults badplats genomförts.
Totalt innebär det ett planerat överskott på 673 tkr.
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Bidrag
Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut. Allt som betalats under
månaden är markerat med gult.

Förening/mottagare

Belopp

ABF

Typ av bidrag

19 500,00 Stöd till studieorganisationer

ABF KRONOBERG

245 449,00 Stöd till studieorganisationer

Bollklubben Dacke

848,00 Aktivitetsstöd

Bollklubben Dacke

1 000,00 Anläggningsbidrag

Brandkårens Veteranförening

2 000,00 Investeringsbidrag

Byggnadsföreningen folkets hus

210 000,00 Anläggningsbidrag

Byggnadsföreningen folkets hus

40 000,00 Anläggningsbidrag

Byggnadsföreningen folkets hus

40 000,00 Anläggningsbidrag

Byggnadsföreningen folkets hus

5 000,00 Arrangemangsbidrag

Byggnadsföreningen folkets hus

15 000,00 Arrangemangsbidrag

Byggnadsföreningen folkets hus

10 000,00 Arrangemangsbidrag

Båtklubben Näset

10 000,00 Anläggningsbidrag

Delary Idrottsförening

3 000,00 Delary badplats

Delary Idrottsförening

496,00 Aktivitetsstöd

Delary Idrottsförening

26 000,00 Annläggningsbidrag

Delary Idrottsförening

3 500,00 Badplats

Delarybygdens Bollklubb

40 000,00 Anläggningsbidrag

Delarybygdens Bygdeförening

50 000,00 Mötesplats

Diö Båtklubb

10 000,00 Anläggningsbidrag

Diö GOIF Hockey

45 648,00 Aktivitetsstöd

Diö GOIF Hockey

29 952,00 Aktivitetsstöd

Elmhults Sportsclub

10 000,00 Anläggningsbidrag

Eneryda Bygderåd

2 000,00 Årets ljusby

Eneryda Gymnastikförening

60 000,00 Mötesplats

Eneryda Gymnastikförening

4 256,00 Aktivitetsstöd

Eneryda Gymnastikförening

5 552,00 Aktivitetsstöd

Eneryda Idrottsförening

5 872,00 Aktivitetsstöd

Eneryda Idrottsförening

1 792,00 Aktivitetsstöd

Eneryda Idrottsförening

64 000,00 Anläggningsbidrag

Eneryda NSF scouter

11 056,00 Aktivitetsstöd

Eneryda NSF scoutkår

9 168,00 Aktivitetsstöd

Eneryda NSF scoutkår

25 000,00 Anläggningsbidrag

Eneryda NSF scoutkår

2 000,00 Ledarutbildningsbidrag

Folkuniversitetet

3 408,00 Stöd till studieorganisationer

Folkuniversitetet

15 000,00 Stöd till studieorganisationer

Föreningen Eneryda Volley

31 696,00 Aktivitetsstöd
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4 000,00 Anläggningsbidrag

Föreningen Eneryda Volley

32 960,00 Aktivitetsstöd

Föreningen Eneryda Volley

2 500,00 Lovaktivitet

Föreningen Eneryda Volley

15 000,00 Sommarlovsaktiviteter

Föreningen Stenbrohults konsti

200 000,00 Anläggningsbidrag

Göteryds Bollklubb

4 464,00 Aktivitetsstöd

Göteryds Bollklubb

44 000,00 Anläggningsbidrag

Göteryds Bollklubb

5 000,00 Badplats

Göteryds Bollklubb

2 352,00 Aktivitetsstöd

Göteryds hembygdsförening

30 000,00 Anläggningsbidrag

Göteryds hembygdsförening

5 000,00 Arrangemangsbidrag

Hallaryds Hembygdsförening

20 000,00 Anläggningsbidrag

Hallaryds IF

69 000,00 Anläggningsbidrag

Häradsbäcks Idrottsförening

8 944,00 Aktivitetsstöd

Häradsbäcks Idrottsförening

22 000,00 Härlidens ip, Häradsbäck

Härlunda Församlings Hembygdsförening

12 000,00 Anläggningsbidrag

Härlunda Intresseförening

50 000,00 Mötesplats

Härlunda Intresseförening

1 500,00 Badplatser

IBN RUSHD Studieförbund

3 204,00 Stöd till studieorganisationer

IF Friskis & Svettis

18 736,00 Aktivitetsstöd

IF Friskis & Svettis

14 256,00 Aktivitetsstöd

IF Friskis & Svettis

80 000,00 Anläggningsbidrag

Judhults bygdegårdsförening

20 000,00 Investeirngsbidrag

Judhults bygdegårdsförening

40 000,00 Anläggningsbidrag

Kultur- och samhälle Liatorp

5 000,00 Arrangemangsbidrag

Kulturens bildningsförbund

2 710,00 Stöd till studieorganisationer

Kulturföreningen Alma

6 500,00 Arrangemangsbidrag

Kulturföreningen Alma

6 500,00 Arrangemangsbidrag

Kurd Älmhult Fotbollsförening

2 288,00 Aktivitetsstöd

Kurd Älmhult Fotbollsförening

2 000,00 Investeringsbidrag

Liatorps Idrottsförening

41 360,00 Aktivitetsstöd

Liatorps Idrottsförening

28 528,00 Aktivitetsstöd

Liatorps Idrottsförening

17 725,80 Föreningslönebidrag

Liatorps Jaktskytteklubb

5 000,00 Anläggningsbidrag

Liatorps Medborgarhusförening

60 000,00 Anläggningsbidrag

Liatorps Samhällsförening

1 500,00 Arrangemangsbidrag

Liatorps Samhällsförening

5 500,00 Mötesplats

Medborgarskolan

37 175,00 Stöd till studieorganisationer

Möckelns FVO

10 000,00 Skötsel kanotled

NBV Sydost

33 369,00 Stöd till studieorganisationer

NBV Sydost

14 180,00 Stöd till studieorganisationer
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672,00 Aktivitetsstöd

OK Älme

20 000,00 Anläggningsbidrag

OK Älme

910,00 Idrottsskola

OK Älme

15 000,00 Investeringsbidrag

OK Älme

9 000,00 Investeringsbidrag

OK Älme

3 600,00 Aktivitetsstöd

Pjätteryds Gymnatik och IF

7 488,00 Aktivitetsstöd

Pjätteryds Gymnatik och IF

5 552,00 Aktivitetsstöd

Pjätteryds Gymnatik och IF

46 000,00 Anläggningsbidrag

Pjätteryds Hembygdsförening

12 000,00 Anläggningsbidrag

Scenliv i Osby

15 000,00 Kulturstöd

Sensus studieförbund

33 753,00 Stöd till studieorganisationer

Sensus studiefö

17 500,00 Stöd till studieorganisationer

Spjutaretorpsbygdens kulturförening

2 000,00 Investeringsbidrag

Spjutaretorpsbygdens kulturförening

5 000,00 Arrangemangsbidrag

Studiefrämjandet

41 503,00 Stöd till studieorganisationer

Studieförbundet vuxenskolan

13 675,00 Stöd till studieorganisationer

Studieförbundet vuxenskolan

147 754,00 Stöd till studieorganisationer

Studieförbundet vuxenskolan

15 000,00 Stöd till studieorganisationer

Södra 4H

1 248,00 Aktivitetsstöd

Södra 4H

3 728,00 Aktivitetsstöd

Södra 4H

5 000,00 Anläggningsbidrag

Virestad Skytteförening

1 184,00 Aktivitetsstöd

Virestad Skytteförening

10 000,00 Anläggningsbidrag

Virestad Skytteförening

976,00 Aktivitetsstöd

Virestads Hembygdsförening

12 000,00 Anläggningsbidrag

Virestads Idrottsförening

11 264,00 Aktivitetsstöd

Virestads Idrottsförening

52 000,00 Anläggningsbidrag

Virestads samhällsföreing

5 500,00 Välje badplats

Virestads samhällsförening

10 000,00 Badplats

Väglasjöarnas fiskevårdsområde

3 500,00 Anläggningsbidrag

Älmhult Beasts

16 528,00 Aktivitetsstöd

Älmhult Beasts

1 385,00 Idrottsskola

Älmhult Beasts

21 536,00 Aktivitetsstöd

Älmhult Discgolfklubb

2 016,00 Aktivitetsstöd

Älmhult Diskgolfklubb

5 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhult Handbollsklubb

4 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhult Handbollsklubb

12 528,00 Aktivitetsstöd

Älmhult Handbollsklubb

9 552,00 Aktivitetsstöd

Älmhult Handbollsklubb

2 500,00 Ledarutbildningsbidrag

Älmhult Linnébygdens ridklubb

45 664,00 Aktivitetsstöd

Älmhult Linnébygdens ridklubb

37 792,00 Aktivitetsstöd

Älmhult Linnébygdens ridklubb

30 561,73 Föreningslönebidrag

Älmhult Linnébygdens ridklubb

150 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Badmintonklubb

41 360,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Badmintonklubb

31 328,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Badmintonklubb

690,00 Idrottsskola

Älmhults Flygklubb

7 500,00 Investeringsbidrag

Älmhults Flygklubb

5 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Golfklubb

1 325,00 Idrottsskola

Älmhults Golfklubb

13 120,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Golfklubb
Älmhults Golfklubb
Älmhults Golfklubb

5 248,00 Aktivitetsstöd
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Älmhults Gymnastikförening

25 696,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Gymnastikförening

24 544,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Hembygdsförening

14 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Idrottsklubb

7 080,00 Idrottsskola

Älmhults Idrottsklubb

207 760,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Idrottsklubb

145 648,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Idrottsklubb

50 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Idrottsklubb

100 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Idrottsklubb

60 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Idrottsklubb

75 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Innebandyklubb

58 272,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Innebandyklubb

58 544,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Jaktskytteklubb

5 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Judoklubb

12 816,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Judoklubb

9 008,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Konstförening

10 000,00 Arrangemangsbidrag

Älmhults Kung Fu

3 856,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Kung Fu

9 024,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Pistolskytteklubb

30 000,00 Investeringsbidrag

Älmhults Pistolskytteklubb

15 000,00 Fritidsanläggningar under

Älmhults Pistolskytteklubb

10 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Pistolskytteklubb

1 088,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Rödakorsförening

20 000,00 Integration till föreningar

Älmhults Simsällskap

7 328,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Simsällskap

17 152,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Skytteförening

10 448,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Skytteförening

12 960,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Skytteförening

10 000,00 Anläggningsbidrag

Älmhults Teaterförening

10 000,00 Arrangemangsbidrag

Älmhults Teaterförening

110 000,00 Arrangemangsbidrag

Älmhults Äventyrsförening

592,00 Aktivitetsstöd

Älmhults Äventyrsförening

748,00 Aktivitetsstöd
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Personal
I diagrammet nedan syns tillgänglig tid och arbetad tid på kultur- och fritidsnämnden
under månaderna januari till oktober. Gapet mellan tillgänglig och arbetad tid består av
semester, sjukdom, vård av sjukt barn och föräldraledighet. I oktober månad
motsvarande tillgänglig tid 30,3 årsarbetare och arbetad tid 24,7 årsarbetare. Under
oktober månad i fjol var tillgänglig tid 27,6 årsarbetare.

I diagrammet nedan syns sjukfrånvaron under månaderna januari till september. I
september uppgick sjukfrånvaron till 1,9 %. Detta kan jämföras med kommunens totala
sjukfrånvaro som var 7,1 % i augusti.
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From:
Elisabeth Steen Ekstedt
Sent:
Mon, 9 Dec 2019 11:05:07 +0000
To:
Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:
VB: Distribution av beslut
Attachments:
174 Månadsrapport oktober 2019.pdf, Tjänsteskrivelse Månadsrapport UN.pdf,
Månadsrapport oktober 2019 UN 191.pdf

Som meddelande till ksau den13/1

Från: Älmhult-Ekonomi <ekonomi@almhult.se>
Skickat: den 4 december 2019 13:49
Till: Ann-Sofie Gangesson <ann-sofie.gangesson@almhult.se>; Camilla Hallberg
<camilla.hallberg@almhult.se>; Daniel Akilisson <daniel.akilisson@almhult.se>; Elisabeth Steen Ekstedt
<elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se>; Erika Eliasson <erika.eliasson@almhult.se>; Filip Lazarov
<Filip.Lazarov@almhult.se>; Jeanette Karlsson <jeanette.karlsson@almhult.se>; Marie-Louise
Magnusson <marie-louise.magnusson@almhult.se>; Patrik Alm <patrik.alm@almhult.se>; Ulf Jansson
<ulf.jansson@almhult.se>
Ämne: VB: Distribution av beslut

Från: Eva-Marie.Andersson@almhult.se <Eva-Marie.Andersson@almhult.se>
Skickat: den 4 december 2019 10:51
Till: Älmhult-Ekonomi <ekonomi@almhult.se>
Ämne: Distribution av beslut
Hej!
Expediering av beslut UN § 174 Månadsrapport oktober 2019.
Vänligen
Eva-Marie

17

UN 2018/40
2019.1993

Sammanträdesprotokoll
2019-11-27

2019-12-04

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 174 Månadsrapport oktober 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2019.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till månadsrapport per oktober 2019 för utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden prognostiserar efter oktober ett resultat om 472 907 tkr
jämfört med budgeterade 460 923 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse
om 11984 tkr. Jämfört med månadsrapport per september har prognosen
förbättrats med 743 tkr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Månadsrapport UN per oktober 2019, daterad 2019-11-20
 Månadsrapport oktober 2019 UN, daterad 2019-11-20
_____
Beslutet skickas till
Förvaltningschef, Roger Johansson
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Ekonomistyrningsenheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

UN 2018/40
2019.1994

Tjänsteskrivelse
2019-11-20
Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Patrik.alm@almhult.se
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2019-11-20

Utbildningsnämnden

Månadsrapport per oktober 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till månadsrapport per oktober 2019 för utbildningsnämnden.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Månadsrapport UN per oktober 2019, daterad 2019-11-20
 Månadsrapport oktober 2019 UN, daterad 2019-11-20

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har beslutat att följa upp ekonomin med förenklade
månadsrapporter utöver delårsboksluten.
Utbildningsnämnden prognostiserar efter oktober ett resultat om 472 907 tkr
jämfört med budgeterade 460 923 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse
om 11984 tkr. Jämfört med månadsrapport per september har prognosen
förbättrats med 743 tkr.
Utbildningsnämnden gav i september utbildningsförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på volymanpassningar motsvarande prognostiserat
underskott per delårsrapport 2 år 2019 senast i samband med
nämndssammanträdet i oktober. Redovisning sker under rubriken åtgärder i
månadsrapporten.
Med anledning av utbildningsnämndens prognostiserade underskott genomförs
en rad direkta åtgärder, samtidigt som en översyn fortsätter för att undersöka
förutsättningarna för ytterligare besparingar.
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2019.

Patrik Alm

Roger Johansson

Controller

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Förvaltningschef, Roger Johansson
Verksamhetschef fsk, Jenni Karlsson
Verksamhetschef grsk/fth, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Ekonomistyrningsenheten
Kommunstyrelsen
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UN 2018/40
Månadsrapport oktober - 2019
2019-11-20
Utbildningsförvaltningen

Månadsrapport oktober - 2019

Utbildningsnämnden
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2. Månadsprognos med nämndens driftresultat
3. Åtgärder vid befarade avvikelser
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1. Volymer
Antal invånare jämfört med befolkningsprognos
Nedan redovisa faktiskt antal invånare per månad under 2019 (mörkblå staplar).
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2019 enligt
befolkningsprognos gjord hösten 2018. Den vågräta linjen visar befolkningsprognosen
(gjord hösten 2017) som var underlag för budget 2019.
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Förskola – antal inskrivna barn
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna barn per månad under 2018 och
2019 i kommunens egna förskolor samt i enskilda förskolor. Som jämförelse
redovisas budgeterat antal barn under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är
en snittsiffra för året.
I nedan redovisade antal barn i egen regi ingår barn från andra kommuner. I
september 2019 var de 19. I september fanns 6 barn i förskola i annan kommun
och 11 barn i pedagogisk omsorg, vilka inte finns med i nedanstående diagram.
Antal inskrivna barn i förskola per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)
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budget 2019, snitt under året 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103
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Fritidshem – antal inskrivna elever
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och
2019 i kommunens egna fritidshem samt i enskilda fritidshem. Som jämförelse
redovisas budgeterat antal elever under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är
en snittsiffra för året.
I nedan redovisade antal barn i egen regi ingår barn från andra kommuner. I
september 2019 var de 33. I september fanns 8 barn i fritidshem i annan
kommun.
Antal inskrivna barn i fritidshem per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)
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budget 2019, snitt under året 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149
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Grundskola – antal inskrivna elever
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och 2019 i kommunens egna
grundskolor samt i friskolor. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2019 som en linjär
linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för året. I nedan redovisade antal elever i egen regi ingår barn från
andra kommuner. I oktober 2019 var de 59. Samtidigt fanns 16 elever i andra kommuner och 19 elever i
grundsärskola.
Antal inskrivna elever i grundskola per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)
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Haganässkolan
Av eleverna på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i oktober 89
stycken från annan kommun, d v s 17 %.
Antal inskrivna elever i gymnaiseskola per månad
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Antal elever inom Komvux, Haganässkolan
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2. Månadsprognos med nämndens driftresultat
Verksamhet

Bokslut
2018

Budget
2019

Nämnd och styrelseverksamhet
955
1 365
Ledning
7 474
8 708
Förskola
95 051 109 275
Öppen förskola (Familjecentral)
1 283
1 397
Fritidshem
18 097
23 516
Grundskola
174 230 210 668
Grundsärskola
9 212
10 068
Gymnasieskola
66 818
80 807
Gymnasiesärskola
2 488
2 348
Grundskola vuxenutbildning
1 970
2 006
Övergripande vux
5 328
7 601
Gymnasial vuxenutbildning
970
1 060
Särvux
329
1 178
Yrkesvux
554
839
Svenska för invandrare
-2 065
87
Summa
382 694 460 923

Prognos
sep 2019

692
6 852
109 837
1 209
24 297
224 260
10 612
80 634
3 122
1 674
7 524
1 143
784
1 324
-314
473 650

Prognos Avvikelse mot Avvikelse mot
okt 2019 budget 2019 prognos sep 2019

727
6 676
110 031
1 245
25 284
222 076
10 103
80 905
3 217
1 995
7 294
1 293
730
1 401
-70
472 907

638
2 032
-756
152
-1 768
-11 408
-35
-98
-869
11
307
-233
448
-562
157
-11 984

-35
176
-194
-36
-987
2 184
509
-271
-95
-321
230
-150
54
-77
-244
743

Utbildningsnämnden prognostiserar efter oktober ett resultat om 472 907 tkr
jämfört med budgeterade 460 923 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse
om 11 984 tkr. Jämfört med månadsrapport per september har prognosen
förbättrats med 743 tkr.
En av orsakerna till prognostiserat underskott är utbetalning av
lönerevisionsmedel till friskolorna, vilken inte ingår i kompensationen för
löneökningar från kommunstyrelsen, kostnaden uppgår till 518 tkr.
Av tilldelat volymbidrag på 24,9 mkr har största delen gått till grundskolan
vilket även inneburit en högre elevpeng till friskolorna med 1,3 mkr.
En annan del av underskottet utgörs av icke budgeterade kostnader för ITkostnader och lokalkostnader. Det finns även personalkostnader i form av
stödresurser där intäkter senare kommer att minska effekten något.

30

Månadsrapport oktober - 2019
2019-11-20

11(11)

3. Åtgärder vid befarade avvikelser
Med anledning av utbildningsnämndens prognostiserade underskott genomförs
en rad direkta åtgärder, samtidigt som en översyn fortsätter för att undersöka
förutsättningarna för ytterligare besparingar.
Tjänsten som administrativ chef på utbildningsförvaltningen har under hela 2019
vakanshållits, med anledning av det ekonomiska läget. För att även framöver
spara pengar slås tjänsten som administrativ chef ihop med tjänsten som
verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning. Besparing 30 % tjänst.
På Haganäs görs en omorganisation gällande rektorstjänsterna. En tjänst som
biträdande tjänst försvinner och samtidigt utökas en rektorstjänst från 70 % till
100 %. Besparing 70 % tjänst.
Tjänsten som samordnare KIR/Komvux återbesätts inte. Besparing 100 % tjänst.
All fortbildning, som inte redan är beviljad, fryses. Besparing ca 400 tkr.
Dessa besparingar är utöver de som beslutades i samband med delårsrapport 1.
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att se över ytterligare möjligheter till
besparingar och rapporterar fortlöpande till utbildningsnämnden.
I samband med beslut om internbudget för 2020 i december, kommer
besparings- och effektiviseringsåtgärder att föreslås för att få en budget i balans
för 2020.
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse utbyggnad Ryforsgården
Sammanfattning
Utbildningsnämnden föreslår i beslut UN 2018/116 att kommunstyrelsen fattar
beslut om att hyresavtal tecknas med den ideella föreningen Ryforsgården som
innebär att föreningen bygger ut lokalen. Detta i syfte att kunna inrymma
förskolans verksamhet samlat i Ryforsgården och därigenom frigöra lokalyta i
Ryfors skola. Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är en effektiv
lösning för lokalsituationen i Ryfors och föreslår kommunstyrelsen att fatta
beslut om att nytt hyresavtal tecknas med föreningen Ryforsgården som löper på
10 år för en total lokalyta om 620 m2 till en årlig kostnad om 420 tkr. Hyran
belastar utbildningsnämnden och för år 2020 ryms kostnaden inom
utbildningsnämndens anslag för oförutsedda utgifter. För år 2021 och framåt
beaktas hyreskostnaden i budgetarbetet.

Beslutsunderlag
-

Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-12-19
Tjänsteskrivelse utbildningsförvaltningen UN 2018/116
Sammanträdesprotokoll utbildningsnämnden UN 2018/116
Skrivelse från föreningen Ryforsgården daterad 2019-10-30
Befintligt hyresavtal mellan föreningen Ryforsgården och Älmhults kommun

Ärendet
Utbildningsnämnden har behandlat ärende gällande utbyggnad av Ryforsgårdens
förskola i Ryfors, ärendenummer UN 2018/116. Fastigheten ägs av den ideella
föreningen Ryforsgården.
Utbildningsnämnden hyr lokaler av den ideella föreningen Ryforsgården om ca
370 m2 för förskoleverksamhet. Denna yta är inte tillräcklig för förskolans
verksamhet och förskolan i Ryfors är därmed lokalmässigt i nuläget uppdelad
mellan Ryforsgården och Ryfors skola. Detta innebär att lokalyta i Ryfors skola
används till förskolans verksamhet. Samtidigt är det viktigt att kunna nyttja
Ryfors skola som en möjlig extra lokalresurs för grundskolan F-6 i perioder med
ansträngd lokalsituation på grundskolorna i centralorten som ett led i en effektiv
lokalhantering.
Utifrån detta föreligger förslag från utbildningsnämnden att nytt hyreskontrakt
tecknas som innefattar att Ryforsgården byggs till av föreningen i omfattning
som möjliggör att hela förskoleverksamheten ryms i Ryforsgårdens lokaler. Den
ideella föreningen Ryforsgården har bekräftat att de kan åta sig uppdraget att
bygga till fastigheten med ca 225 m2 samt upprusta köket och utemiljön.
Tillbyggnad om 45 m2 har redan skett utan att nytt hyresavtal har tecknats
varvid föreningen Ryforsgården vill teckna ett nytt avtal om totalt 620 m2 med
föreslagen årshyra om 420 tkr.
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Lösningen innebär att lokalyta frigörs på Ryfors skola som då kan nyttjas som
extra lokalresurs för grundskola F-6. Vidare är det utifrån verksamhetens
perspektiv gynnsamt att samla förskoleverksamheten i en lokal.
Området för Ryforsgården är inte planlagt varför befintlig byggnad ej befinner
sig i planlagt område. Grannhörande måste ske i bygglovsskedet.
Utbildningsnämnden föreslår att kostnaderna för år 2020 hanteras inom
nämndens anslag för oförutsedda utgifter och att den ökade hyreskostnaden för
år 2021 och framåt beaktas i budgetarbetet.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är en effektiv lösning för att hantera
lokalsituationen i Ryfors samtidigt som det erbjuder möjligheten att nyttja
Ryfors skola som extraresurs för grundskoleverksamhet F-6.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen fattar beslut
om att hyresavtal tecknas med föreningen Ryforsgården om hyra av ca 620 m2
där hyresavtalet löper på 10 år, indexuppräknas med KPI och i övrigt följer de
villkor som stipuleras i befintligt hyresavtal.

Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att hyresavtal tecknas med den ideella föreningen
Ryforsgården att hyra 620 m2 i syfte att inrymma förskolans verksamhet.
Hyresavtalet löper om 10 år, indexuppräknas med KPI och följer i övrigt de
villkor som är stipulerade i befintligt hyresavtal. Hyran belastar
utbildningsnämnden och för år 2020 hanteras kostnaden inom
utbildningsnämndens anslag för oförutsedda utgifter. För år 2021 och framåt
beaktas hyreskostnaden i budgetarbetet.

Susann Pettersson

Paul Robertsson

Kommunchef

Planeringschef

Beslutet skickas till
- Kommunledningsförvaltningen
- Utbildningsnämnden
- Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-04

2019-11-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 178 Utveckling Ryfors förskola
Ärendenummer UN 2018/116

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen, punkt 1.
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt tekniska nämnden att teckna hyresavtal
med Ryforsgården ideella förening, som innebär en utbyggnad av
Ryforsgården.
2. Utbildningsnämnden beslutar att hyresökningen 2020 hanteras genom
utbildningsnämndens anslag för oförutsedda utgifter.
3. Utbildningsnämnden föreslår att den ökade hyreskostnaden för 2021 och
framåt beaktas i budgetarbetet.

Beslutsnivå
Punkt 1 Kommunstyrelsen
Punkt 2–3 Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förskolan i Ryfors är idag uppdelad mellan Ryforsgården och Ryfors skola. I
och med att en del finns i skolan innebär det att möjligheterna att använda skolan
som möjlig extra lokalresurs för grundskolorna i Älmhult starkt begränsas. För
förskolans verksamhet skulle det innebära en kvalitetshöjning att kunna erbjuda
en samlad verksamhet. Ryforsgården ideella förening har erbjudit sig att bygga
till Ryforsgården för utökad förskoleverksamhet. Utbildningsförvaltningen
föreslår därför att nytt hyreskontrakt, som inkluderar en utökad yta motsvarande
en avdelning, tecknas.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20.
 Brev från Ryforsgården ideella förening daterad 2019-10-30.
 Förslag 1 tillbyggnad
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-11-20
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se
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2019-11-20

Utbildningsnämnden

Utbyggnad av Ryforsgården
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
Förskolan i Ryfors är idag uppdelad mellan Ryforsgården och Ryfors skola. I
och med att en del finns i skolan innebär det att möjligheterna att använda skolan
som möjlig extra lokalresurs för grundskolorna i Älmhult starkt begränsas. För
förskolans verksamhet skulle det innebära en kvalitetshöjning att kunna erbjuda
en samlad verksamhet. Ryforsgården ideella förening har erbjudit sig att bygga
till Ryforsgården för utökad förskoleverksamhet. Utbildningsförvaltningen
föreslår därför att nytt hyreskontrakt, som inkluderar en utökad yta motsvarande
en avdelning, tecknas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20



Brev från Ryforsgården ideella förening daterad 2019-10-30



Förslag 1 tillbyggnad

Ärendeberedning
Förskolan i Ryfors har idag en delad verksamhet mellan Ryforsgården och
Ryfors skola. Den del av verksamheten som idag finns i skolan, skulle i och med
en tillbyggnad av Ryforsgården kunna flyttas dit. En tillbyggnad av
Ryforsgården är ekonomiskt fördelaktig utifrån den föreslagna hyresnivån,
jämfört med andra lokallösningar. Det gynnar också förskolans verksamhet att
inte vara splittrad mellan två olika lokaler.
Genom att flytta förskolan helt till Ryforsgården frigörs yta på skolan, som
kommer att behöva användas för skol- och fritidshemsverksamhet. Den goda
elevutvecklingen i Älmhult har lett till att behovet av lokaler har ökat. Beslut är
fattat om en ny grundskola i Älmhult. Paradisskolan beräknas vara klar att tas i
bruk hösten 2022. Fram till dess kommer Ryfors skola att behöva användas för
att ta emot elever från Älmhult. Kommunstyrelsen har redan fattat beslut om att
Ryforsskolan, som i vanliga fall är en F-3 skola kommer att vara en F-6 skola till
den nya skolan är klar att tas ibruk
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Tjänsteskrivelse

201

2019-11-20
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Ur ett barnrättsperspektiv är det gynnsamt att alla barn på förskolan i Ryfors
finns i gemensamma lokaler.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt tekniska nämnden att teckna
hyresavtal med Ryforsgården ideella förening, som innebär en utbyggnad
av Ryforsgården.
2. Utbildningsnämnden beslutar att hyresökningen 2020 hanteras genom
nämndens anslag för oförutsedda utgifter.
3. Utbildningsnämnden föreslår att den ökade hyreskostnaden för 2021 och
framåt beaktas i budgetarbetet.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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UN 2018/116
2019.2004
2019-10-30

Älmhults kommun

Angående tillbyggnad av Ryforsgårdens förskola i Ryfors
Härmed bekräftas att ideella föreningen Ryforsgården kan påta sig uppdraget
att utföra en tillbyggnad om cirka 225 m2 till den tidigare befintliga byggnaden.
I uppdraget skulle även ingå byte av köksinredning, ny spis och ny matta i kök
och grovkök, samt upprustning av utemiljö. Bifogar kopia av enklare ritning.
Tillbyggnaden kan vara klar till den 1 augusti 2020 såvida erforderliga kommunala
beslut har fattats i rimlig tid.
Ett löpande hyresavtal finns gällande den ursprungliga byggnaden från år 1991 om
cirka 370 m2. Tillbyggnad har gjorts om cirka 45 m2 utan att nytt hyresavtal har
tecknats.
För att det skall vara möjligt att genomföra tillbyggnaden vill föreningen teckna
hyresavtal på kommande totala ytan om 620 m2 för en föreslagen årshyra om beräknat
420,000 kronor. Hyresavtalet bör vara på minst 10 år, indexuppräknat, och för övrigt på
liknande villkor som befintligt hyresavtal.
Ryfors den 30 oktober 2019
Vänliga hälsningar

Karl-Inge Johansson, ordförande
c/o Ideella föreningen Ryforsgården
Ramnäs 142, 343 97 Älmhult
Mobil 070 5530169
E post : karlinge56@gmail.com
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Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 180 Detaljplan för del av Bökhult 2:1 - Norra
Ringvägens förlängning - antagande
Ärendenummer KS 2017/89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för del av Bökhult 2:1
(Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun och skickar
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § planoch bygglagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för del av
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun,
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken.
Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att
skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell,
konferenslokaler, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar
och pumpstation. Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré
till Älmhult västerifrån. För att möjliggöra framtida expansion av västra Älmhult
planeras en gata genom planområdet.
Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen, som anger
markanvändningen inom planområdet som en ny stadsdel med blandad
bebyggelse.
Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, i korsningen
Hallandsvägen och förlängning av Norra Ringvägen.
Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen. Planförslaget är i antagandeskedet. Kommunfullmäktige antar
detaljplanen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag




Plankarta daterad 2019-12-11
Planbeskrivning daterad 2019-12-11
Samrådsredogörelse daterad 2019-10-15

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
Datum
Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan
arpine.minasyan@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse KS Planärenden
Ärendenummer KS 2017/89

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att
skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell,
konferenslokaler, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar
och pumpstation.
Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult
västerifrån. För att möjliggöra framtida expansion av västra Älmhult planeras en
gata genom planområdet.
Älmhults kommun växer och det behövs en planberedskap för områden med
bred användning. Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att
exploateras mest.
Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen, som anger
markanvändningen inom planområdet som en ny stadsdel med blandad
bebyggelse.
Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, i korsningen
Hallandsvägen och förlängning av Norra Ringvägen.
Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen. Planförslaget är i antagandeskedet. Kommunfullmäktige antar
detaljplanen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag





Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
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Tjänsteskrivelse
Datum

2(2)

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för Del av Bökhult 2:1
(Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun och skickar
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § Planoch bygglagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för Del av
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun,
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § Miljöbalken.
Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Arpine Minasyan

Susann Pettersson

Stadsarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
Miljö- och byggförvaltning
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2017/89
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Kommunledningsförvaltningen
Arpine Minasyan
0476-551 54
Arpine.minasyan@almhult.se

Detaljplan för
Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens
förlängning), i Älmhult, Älmhults kommun

Planbeskrivning
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Inledning

Orienteringskarta

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa
möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler,
återvinningsstation, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar och
tekniska aläggningar.
Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån.
Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen.
Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska
vara välfungerande samtidigt som det redan idag finns behov av liknande funktioner i den
västra delen av Älmhult.
Norra Ringvägen ska trafikförsörja den nya stadsdelen i nordvästra Älmhult väster om vägen
samt bostadsområdet Paradiset och skola/förskola öster om vägen. Den kommer att avlasta
Ljungbyvägen mot centrum. Norra Ringvägens anslutning till väg 120 kommer att vara en
port västerifrån till tätorten och därför är trafiksäkerheten och tillgängligheten viktiga frågor
när det gäller utformningen av anslutningen.
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Uppdrag
Kommunstyrelsen gav 2015-11-10 § 220 miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en
detaljplan för Västra Bökhult, som omfattar ett bostadsområde, skola och förskola.
Kommunstyrelsen tog 2016-08-16 § 151 ett beslut om komplettering av planuppdrag.
Uppdraget kompletterades med det aktuella området för att möjliggöra utbyggnaden av Norra
Ringvägen samt för att skapa möjlighet för ovannämnda markanvändningar.
Miljö- och byggnämnden tog 2017-04-10 § 41 ett beslut om att förslaget ska skickas ut på
samråd.
2019-01-01 övertog kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner
från miljö- och byggnämnden. (Kommunstyrelsen reglemente daterat 2018-11-15 fastställt i
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 272).
Kommunstyrelsen tog 2019-10-15 §197 ett beslut om att förslaget ska skickas ut på
granskning och att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planprocessen
Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen.
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Kommunen kungjorde samrådsförslaget. Kungörelsen anslogs på kommunens anslagstavla
och i ortstidningar.
Under samrådet gavs myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs
av planförslaget möjlighet att komma in med synpunkter. Inkomna synpunkter har
sammanställts i en samrådsredogörelse.
Granskning har sket mellan 23 oktober och 17 november 2019. Syftet med granskningen är
att återigen ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningsförslaget har kungörts eftersom
förslaget har ändrats väsentligt.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Handlingar
Planhandlingar






Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning med behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastigetsförteckning (publiceras inte på internet utan finns att tillgå i kommunen,
på grund av personuppgiftslagen)
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Utredningar
 Inventering och bedömning av naturvärde V.Bökhult och Hökhult. Underlag till
detaljplaner i Älmhults kommun, kronobergs län. Tyréns, 2016-03-02.
 Geoteknisk undersökning för V Hökhult och V Bökhult i Älmhult. Tyréns, 201603-09.
 Rapport, Teknisk PM geoteknik. Tyréns, 2016-03-09.
 Rapport, övergripande dagvattenutredning Bökhult/Hökhult. Tyréns, 2015-12-21.
 Översiktligt planeringsunderlag/geoteknik, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns,
2019-05-06.
 Sammanfattande VA-utredning för projekt: Västra Bökhult etapp 2, Paradiset 3
samt del av Bökhult 2:1, Tyréns, 2017-08-23.
 Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns,
2019-05-09.
 Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens
förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF Infrastructure, ljud Vibrationer,
Växjö 2019-09-13.
 Verksamhetsbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra
Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF Infrastructure, ljud
Vibrationer,Växjö 2019-12-05.

Samtliga handlingar finns tillgängliga i Älmhults kommun samt på kommunens webbplats:
www.almhult.se/detaljplaner unde fliken pågående detaljplaner.

Planförutsättningar
Översiktsplan
I översiktsplanen anges markanvändningen inom planområdet som ett nytt område för
blandad bebyggelse. Norra Ringvägen är utpekat som gata mellan stadsdelar.
Blandad bebyggelse är bebyggelse där bostäder ingår eller kan ingå. Kontor, handel, skolor,
vårdcentraler, idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre fritidsanläggningar
ingår också i den blandade bebyggelsen.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen då
syftet är blandad bebyggelse som går att kombinera med bostäder.
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Planområdet

Utsnitt från Översiktsplan Älmhults kommun (Nordvästra del)
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Fördjupade översiktsplanen (samrådsförslag, ej antagen)

Planområdet

Utsnitt från Fördjupade Översiktsplanen Älmhults tätort (Samrådsförslag), 2019-05-16
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Kommunen håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Älmhult tätort. Då dokumentet
inte är antaget så kan det endast tolkas som arbetsmaterial som visar kommunens nuvarande
viljeriktning och övergripande planer.
Planområdet planeras som ett första steg av en större helhet. Älmhults kommun avser att
lokalisera merparten av närmaste decenniets stadsutbyggnad väster om Älmhult tätort.
Merparten av nya västra Älmhult planeras att servas via kopplingen väg 120 / Norra
Ringvägen. Ingen vägkoppling skapas ner mot Klöxhults nya bostadsområde i dagsläget.
Planområdet avses bli direkt kopplat mot Vena och Vilans bostadsområde, Vena Mosse
(rekreationsområde) samt det övergripande bil- och cykelnätet. En snabb cykelförbindelse
genom planområdet till centrum möjliggörs. Öster om Norra Ringvägen, finns även planerade
ny skola och förskola samt idrottsplats, strax norr om Vena Mosse.
Mötet mellan Norra Ringvägen och väg 120 markerar Älmhult tätorts nya yttre västra gräns
och är därmed en viktig port för tätorten från E4:ans logistikkorridor. Kommunen bedömer att
porten blir tätortens nya tätortsgräns och att sträckan härifrån bör belysas fram till östra porten
vid väg 23.

Planområdet

Idéskiss, Vena storområde, 2019-05-16

Andra planer
Planområdet är inte sedan tidigare planlagt. Detaljplanen Norregårds kyrkogård (D97) kan
beröras av planförslaget. Ändringar inom denna detaljplan kan handla om att möjliggöra
utbyggnad av Norra Ringvägen. Detaljplanerna D181 Del av Bökhult 2:1, Västra Bökhult i
Älmhult och P2018-3 ”Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult” avgränsar
planområdet.

Plandata
Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, i korsningen Hallandsvägen och
förlängning av Norra Ringvägen. Det gränsar i söder mot Hallandsvägen, i norr mot Vena
mosse, i öster och i väster mot naturmark.
Planområdet omfattar cirka 22 ha och består av fastigheterna, Majtorp 1:1 och Bökhult 2:1,
Bökhult 3:1, Svanaboda 3:1, Svanaboda 4:1, Klöxhult 15:1 och Klöxhult 16:1. Kommunen
äger alla fastigheterna utom Klöxhult 16:1.
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Området har utökat ca 4 ha efter samrådet då parkområde ”aktivitetspark” och bostäder
tillkommit.

Pågående markanvändning
Planmrådet är inte exploaterat, utan sköts som produktionsskog av Älmhult kommun.

Natur och topografi
Planområdet utgörs till största del av hårt brukad gran- och tallskog med inslag av mossar.
En inventering och bedömning av naturvärde har utförts (Tyréns, 2016-03-02). Inom
planområdet finnns det inga naturvärdsklassade objekt.
Vena mosse som ligger strax norr om planområdet och väster om Norra Ringvägens
förlängning är ett område som har naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Detta knutet till
hydrologiskt intakt våtmark med våtmarksstrukturer såsom blött laggkärr som omger torrare
mosse. Gungflyn, död ved, plattkroniga tallar och mosens storlek bidrar till biotopvärdet.

Naturvärdeklass 3

Utsnitt från ”Inventering och bedömning
av naturvärde, Tyréns, 2016-03-02”

Bild tagen inom område Vena mosse (från
”Inventering och bedömning av naturvärde,
Tyréns, 2016-03-02”)

Geotekniska och hydrologiska förhållanden

Högsta cirka +170

lägsta cirka +156
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Höjdkarta (Tyréns 2015)

Terrängen är kuperad där höjdpartierna består av moränlandskap och lågpartierna består av
torv med våtmarksväxtlighet. Genomgående lutning är i nordlig riktning med höjdpunkter i
nordväst på ca +166 och lågpunkt i norr på ca +154.

Blåa linjer visar modellerade avrinningsvägar vid skyfall. En del av linjerna är öppna diken. Översikt över
avrinningsområden, där gul linje visar avrinningsområdesgräns för berört dike. Röd linje markerar ungefärlig
detaljplanegränsen och grön skrafferad yta markerar Vena mosse.

I områdets norra del ligger Vena mosse. Precis öster om mossen rinner ett vattendrag som
avleds mot Möckeln (se ytavrinningen på höjdkartan). Det öppna diket som rinner söderifrån
under Hallandsvägen i en trumma och vidare norrut öster om Vena mosse blir påverkat av
planförslaget. Det påverkade diket har ett utlopp i mossen. Vid skyfall rinner diket vidare som
ytlig avrinning norrut längs mossens östra kant och vidare österut under den planerade norra
ringvägen (Dagvattenutredning, Tyréns 2017).
Vattenförekomster finns inte klassade i VISS (vatteninformationssystem Sverige).
Kommunen har inte heller hittat någon information om dikningsföretag.
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Riksintressen och områdes-/bebyggelseskydd
Möckeln, som är recipient för ytvattenavrinning från merparten av planområdet, är
vattenskyddsområde då den är en dricksvattentäkt.

Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader är riktvärdena för
trafikbuller 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad och 50 dBA ekvivalent
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.
Planen möjliggör även kontorslokaler, tillfälligt vistelse som saknar krav på ljudnivå vid
fasad. Däremot finns gällande krav på inomhusvärden för buller, vilket regleras i bygglovet.
Farligt gods
Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods.
Radon
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet enligt SGU:s kartunderlag.
Markstrålningen (gammastrålningen) är direkt förknippad med uranhalten i berggrunden och
därmed också radon. Uranhalten tyder på att planområdet är ett normalriskområde vad gäller
radon. Förenklat kan man säga att uraninnehållet i berggrunden sönderfaller till bly, radium
och slutligen radon. Det är därför vi kan se ett samband mellan uran och radon.
Särskilda åtgärder krävs därmed ej.

PLANOMRÅDET

Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten

Skred- och rasrisk
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Inom området föreligger ingen generell skred- eller rasrisk.
Markföroreningar
Planområdet innehåller ingen förorenad mark. Tidigare markanvändning ger ingen anledning
att tro att marken skulle vara förorenad.

Kultur och rekreation
Planområdet består av naturmark idag men används inte specifikt för friluftsliv och
rekreation. Planområdet avgränsas med Vena mosse i norr. Det går inte några motionsstigar
inom planområdet. Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt
Fornminnesregistret (FMIS).

Stads- och landskapsbild
Planområdet är inte exploaterat, därför kommer utbyggnaden av området att innebära en
förändring av stads- och landskapsbild.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger på cirka 2 km avstånd från centrum med offentlig och kommersiell
service.

Gator och trafik
Hallandsvägen (väg 120 ) går direkt söder om planområdet. Det finns inga utbyggda vägar
och gator inom planomrodet.

Teknisk försörjning och ledningar
Det finns inga ledningar inom planområdet.
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Planförslag
Föreslagen markanvändning

Illustration, som ger en bild hur planområdet kan se ut.

Användning av allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser. En allmän plats betyder ett område som i
detaljplanen är avsett för ett gemensamt behov. I användningen allmän plats ingår även
anläggningar och byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk eller som är att se som
ett naturligt inslag i den bestämda användningen.
-

-

-

VÄG = Vägområde för trafik mellan olika områden inom tätorten. Vägen omfattar
förlängning av Norra Ringvägen. Anslutningen med väg 120 utformas med en
cirkulationsplats. Vägområdet innefattar en separerat gång- och cykelväg. Plantering
kan finnas inom vägområdet. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet.
VÄG = Landsväg (LV 120).
GATA = en huvudgata som kommer att fortsätta vidare genom Vena område, binda
ihop lokalgator inom en stadsdel och ha karaktär av en stadsgata. Gatuområdet
innefattar en separerat gång- och cykelväg med en trädplantering. Annan plantering
kan finnas inom vägområdet som ett komplement till trädplanteringen. Hållplats med
väderskydd kan ingå i vägområdet. (se sektionen GATA a)
GATA1 = en lokalgata avsedd främst för trafik som har sitt mål vid gatan och har
karaktär av en stadsgata. Gatuområdet innefattar en separerat gång- och cykelväg med

60

PLANBESKRIVNING
2019-12-11

-

-

-

-

15(40)

en trädplantering. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet. (se sektioenn
Gata1 d)
GATA2 = en gata för målpunktstrafik.
NATUR = ett naturområde som planeras söder om Vena mosse för att möjliggöra
grönt stråk och rekreation längs med Vena mosse. Komplement anläggningar för
naturområdets användning, som till exempel gång- och cykelvägar, gångstigar,
motionsslingor, utrymmen för omhändertagande av dagvatten samt mindre byggnader
som behövs för platsens skötsel och bruk kan finnas. Inom naturområdet får
byggnader för teknisk försörjning uppföras.
NATUR1 = ett brett naturområde som planeras i mitten av planområdet och som
möjliggör fördröjning och infiltration av dagvatten. Komplementanläggningar för
naturområdets användning, som till exempel gångstigar, motionsslingor samt mindre
byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk kan finnas. Inom naturområdet
får byggnader för teknisk försörjning uppföras.
PARK1 = Anlagt parkområde för aktivitetspark som kräver skötsel. Inom
aktivitetsparken ska det finnas kullar i olika höjder och utformningar. Massorna som
återstår efter massbalansering inom planområdet kan användas för att skapa dessa
kullar. Lekplats kan finnas inom parkområdet. Komplementanläggningar som behövs
för platsens skötsel och bruk som förvaringsmöjligheter kopplat till parkens serviceoch skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre ytor för idrott, scener,
kiosker, toaletter med mera kan ingå i användningen park.
ÅTERVINNING = Återvinningsstation, som tillämpas för lokalt behov för sortering
av återvinningsmaterial. Området ska inte färdigställas och ska vara naturmark så
länge det inte finns behov för en återvinningsstation.
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En kvartersmark betyder mark som enligt detaljplanen inte är allmän plats eller
vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål.
Följande användningar finns inom kvartersmark.
-

B = Bostäder som innefattar boende med varaktig karaktär. I användningen ingår
vanliga bostäder, olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och
seniorbostäder, gruppbostäder, träningsbostäder samt boenden som innefattar viss
omsorg, om inte vårdinslaget är för stort. I användningen ingår bostadskomplement av
olika slag. Det kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller
gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola som är inrymd i
ett flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement.

-

O = Tillfällig vistelse som innefattar tillfällig övernattning på hotell, vandrarhem,
pensionat eller liknande men inte campingstugor. I användningen kan det även ingå
också olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell.
I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som
till exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats.

-

C = Centrum som innefattar en kombination av olika verksamheter som handel,
service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör vara lätta att nå. Det kan
vara till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, banker,
apotek, hantverk och annan service, vuxenutbildning, lättare former av vård och
hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård, post, polisstation mm.

-

K = Kontor som omfattar anläggningar för kontor- och tjänsteverksamhet och
liknande verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Kontor- och
tjänsteverksamhet ska inte medföra störning av betydelse för omgivningen, till
exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad
utsträckning. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de
personalutrymmen som behövs.

-

R = Besöksanläggningar som innefattar besöksintensiv verksamhet. Det kan till
exempel vara idrotts- och sportanläggningar (idrottsplats, sporthall, simhall) och
byggnader för kulturella ändamål (museer, konsthall och liknande verksamheter). I
användningen ingår även sådant som kan ses som komplement till
besöksanläggningen. Det kan till exempel vara mindre butiker, restauranger,
servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats. Användningen ska inte omfatta
större besöksanläggningar som exempelvis nöjesparker, konserthus, teatrar och
mässhallar.

-

Z = Verksamheter som omfattar serviceverksamheter (till exempel fordonservice med
bilförsäljning), lager, lättare verkstadsaktivitet, tillverkning med tillhörande
försäljning, lager och verkstäder, verksamheter med behov av lokaler för material eller
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster
ingår och andra verksamheter av likartad karaktär. I användningen ingår även
komplement till verksamheten så som kontor, gator, anläggning för teknisk
försörjning. Verksamheterna ska ha en begränsad omgivningspåverkan. Det innebär
att verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller
andra typer av störningar kan lokaliseras här. Verksamheterna får inte ge upphov till
olägenhet för boende. Verksamheter med större påverkan som kräver tillstånd enligt
miljöbalken ska inte lokaliseras inom området för verksamheter planområdet.
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-

H = Detaljhandel innefattar handel med varor och tjänster till framförallt
privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och
sällanköpshandel. Till tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå men även service
och hantverk av olika slag till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. I
användningen ingår, förutom butiksytan, tillhörande kontor, personalrum,
personalrestaurang och lager för handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och
kundvagnsgarage ingår.

-

G = Drivsmedelförsäljning som innefattar försäljning av drivmedel och
kompletterande handel och service i mindre omfattning. Det kan vara till exempel
biltvätt eller försäljning av verktyg och dagligvaror.

-

G1= Vägrestaurang kan finnas inom kvartersmark.

-

E = Tekniska anläggningar för spillvattenpumpstation.

-

E1 = Teknisk anläggning för tryckstegringsstation.

-

E2 = Teknisk anläggning för dricksvattenkiosk.

-

P = Parkering omfattar självständig markparkering.

-

P1= Parkering omfattar självständigt parkeringshus.

Egenskapsbestämmelser
Allmän platsmark
Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyddas.
Utformning
c-plats1
damm1
parkering1
dike1
plantering1
kvartersmark
Utnyttjandegrad
e1 = utnyttjandegraden regleras i planen som ”högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per
fastighetsarea”.
e4 och e5 = reglerar lägsta byggnadshöjden.
Begränsningar i markens utnyttjade
Prickmark = innebär att byggnader inte får uppföras. Generellt är det 4 meter från gatumark.
Korsmark = innebär att bara komplementbyggnader får uppföras.
Placering
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p1 = Huvudbyggnad ska placeras i linje med prickmark och parallellt med gatan.
p2 = Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Utformning
f1 = Innebär att entrévåning ska vara förhöjd så att rumshöjden är minst 2,70 meter. Denna
bestämmelse gör det möjligt offentliga lokaler på bottenvåningar.
f2 =Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter.
f3 = innebär att balkong får finnas inom prickmark.
Placering
p1 = Huvudbyggnad ska tangentera inre egenskapslinje för prickmark som vetter mot gata.
p2 = Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Utförande
b1 = innebär att minst 25% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig för vatten.
Markens anordnande och vegetation
n1 = Markytan får inte användas för parkering.
n2 = Markytan får inte hårdgöras.
Höjd på byggnader
Höjd på byggnader regleras med byggnadshöjd.

Stads och landskapsbild
Genomförandet av detaljplanen kommer att förändra stads- och landskapsbilden eftersom
området inte är exploaterat. Park, natur, vattendammar, gator med trädplanteringar samt
byggnader för bostäder, kontors- och kommersiella verksamheter service och mindre
idrottsanläggningar kommer att utforma området. Se illustrationen.

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik med en trädplantering planeras längs med alla gator. Norra Ringvägen
omfattar också en separerat gång- och cykelväg. Tillgängligheten inom gång- och
cykelområdet som till ex. viloplatser ska beaktas.
Kollektivtrafik
Längs med Västra Ringvägen finns det anlagda busshållplatser. Hållplats med väderskydd kan
ingå i gatuområdet.
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Biltrafik
Kommunen är huvudman för allmänna gator inom planområdet. Området ska trafikmatas via
Norra Ringvägen, som binder ihop Ljungbyvägen med väg 120. Anslutningen med väg 120
utformas med en cirkulationsplats (se Norra Ringvägens anslutning till väg 120).
För att möjliggöra framtida expansion av västra Älmhult planeras en stadsgata genom
planområdet. Denna gata kommer att fortsätta i östvästlig riktning genom
exploateringsområdet och vidare västerut till ett framtida exploateringsområde Vena. En gata
inom planområdet planeras för att möjliggöra VA-anslutningar och effektivare
fastighetsindelningar. En gata för målpunktstrafik har också planerats.
Parkering
Gällande parkeringsnorm för Älmhults kommun ska tillämpas om ingen annan utredning eller
mobilitetsåtgärder redovisas. Parkering ska i första hand ordnas inom den egna fastigheten.

Norra Ringvägens ansluting till väg 120
Trafikverket tog fram en åtgärdsvalsstudie för att utreda framtida säker och effektiv
trafikförsörjning av nordvästra delen av Älmhult. Åtgärdsvalsstudien ger underlag för val av
korsningstyp i anslutning med väg 120 samt föreslår andra åtgärder som hanterar trafikbrister
i den kommande utvecklingen av Västra Älmhult.
Väg 120 är utpekat i det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor,
godstransporter samt dagliga personresor vilka ställer krav på framkomlighet. Samtidigt som
tillgängligheten till ny huvudgata och trafiksäkerheten i orten är högprioriterad eftersom
Norra Ringvägen ska trafikförsörja de nya stadsdelarna i nordvästra Älmhult och delvis det
befintliga bostadsområdet Paradiset.
Det övergripande målet för studien är trafiksäker och trygg anslutning till väg 120 där
framkomligheten på väg 120 fortsatt skall vara god och tillgängligheten i stråket inte får
påverkas negativt. Följande detaljerade mål har identifierats:





Framkomlighet på väg 120 skall prioriteras
Tillgängligheten till den nya huvudgatan skall vara god
Den nya korsningspunkten skall vara trafiksäker.
Föreslagna åtgärder ska i övrigt minimera negativ miljöpåverkan.

Bedömningen är att Norra Ringvägen ska anslutas till väg 120 med cirkulationsplats med
tre ben utifrån samhällsekonomiska, fördelnings och transportpolitiska mål.
Övriga åtgärder som kommer att hanteras utanför detaljplanen
Möjligheten för en trafiksäker cykelpassage provas i senare skede.
Justering av hastighetsgräns från cirkulationsplats till nästa skyltad hastighet prövas i särskild
ordning.
Cirkulationsplats möjliggör ett eventuellt fjärde ben för direkt anslutning till väg 120 från
området söder om väg 120. Detta kommer att vara en framtidsfråga.
67

PLANBESKRIVNING
2019-12-11

22(40)

Åtgärd som inte innebär byggande av väg (typfall 1)
Väglagen har olika krav på hur den fysiska planläggningen ska genomföras, beroende på
åtgärdens storlek, möjlighet till alternativa lokaliseringar, omgivningspåverkan,
miljöpåverkan med mera.
En åtgärd innebär inte byggande av väg i lagens mening om den är liten och okomplicerad på
en befintlig anläggning, medför marginell ytterligare påverkan på omgivningen och om
marken kan tas i anspråk frivilligt. Det behövs därför ingen vägplan för sådan åtgärd och kan
anpassas typfall 1.
Om åtgärden avser befintlig väg och är liten och okomplicerad
Planområdet ligger i direkt anslutning till en statlig väg 120. Norra Ringvägen är en
kommunal huvudgata som långsiktigt ska trafikförsörja nordvästra Älmhults utbyggnad som
även innefattar planområdet.

Utsnitt från Fördjupade Översiktsplanen Älmhults tätort (Samrådsförslag)

Åtgärden handlar om Norra Ringvägens anslutning till den befintliga vägen, väg 120. Norra
Ringvägen är utpekad i översiktsplanen och i samrådsförslaget till den fördjupade
översiktsplanen och är delvis byggd. Anslutningspunkten ligger i en naturlig förlängning av
den befintliga vägsträckan och med avseende på Vena mosse och Norregårds kyrkogård har
ingen alternativ placering gjorts möjligt.
Anslutningspunkten hamnar marginellt utanför vägområdet på mark som ägs av Älmhults
kommun. Området är inte planlagt i dagsläget varför ingen intressekonflikt finns.
Åtgärden anses som liten och okomplicerad på en befintlig väg.
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Mark som ägs av kommunen
Mark som ägs av kommunen

Mark som ägs av kommunen
Mark som inte ägs av kommunen

Utsnitt från förprojekteringen av väganslutning

Påverkan på omgivningen
En inventering och bedömning av naturvärde som har utförts (2016-03-02) visar att det finns
inga naturvärdsklassade objekt inom området. Planområdet utgörs till största del av hårt
brukad gran- och tallskog med inslag av mossmark.
Enligt Länsstyrelsens bedömning är det osannolikt att det finns fornlämningar inom området
varför exploateringen av området inte kräver tillstånd enligt 2 kapitlet i kulturmiljölagen
(1988:950).
Kommunen har tagit fram en bullerutredning för planområdet. Bullerberäkningar visar att
ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla kravet
gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden inte överskrids. Kommunen
har tagit fram en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i
Älmhult” (2018-06-19). Planerade markanvändningar ligger utanför rekommenderade
skyddsavstånd.
Trafiksäkerheten ökar och tillgängligheten till den nya stadsdelen med blandad bebyggelse
(bostäder, skolor, förskolor, idrottsplatser, handel och verksamheter) förbättras avsevärt med
cirkulationsplatsen. Norra Ringvägens anslutning till väg 120 kommer att vara en port
västerifrån till Älmhults tätort varför gestaltningen av cirkulationsplatsen är viktigt för visuell
upplevelse men också för trygghetsupplevelse.
Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån föreliggande planbeskrivning och
bifogad behovsbedömning. Således kommer inte någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
att upprättas.
Information
Inom planområdet finns ett dike som ska ledas om och som kräver anmälan. Detta dike ligger
utanför väganslutningen, men ska ledas om längs med Norra Ringvägen. Kommunen har fått
ett preliminärt godkännande från Länsstyrelsen. Längs med väg 120 går kommunala VAöverföringsledningar som ska beaktas vid byggarbetet.
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VA-ledning

Mark som inte ägs
av kommunen
Utsnitt från plankartan (med förprojekteringen)

Markåtkomstbehov
Anslutningspunkten hamnar marginellt utanför befintligt vägområde på mark som ägs av
Älmhults kommun. Inga andra sakägare finns inom området för anslutningen.

Grönstruktur
Vena mosse kommer att vara ett viktigt rekreationsområde i Västra Älmhult med
motionsslingor. Mossen kan bidra till att stärka områdets ekosystem. Död ved kan med fördel
placeras kring mossen.
Naturmark planeras i den nordöstra delen av exploateringsområdet för att skapa ett grönt stråk
mellan väg och Vena mosse. Naturmarken möjliggör även fördröjning av dagvatten. I den
nordvästra delen av planområdet planeras ett parkområde ”aktivitetspark” med
rekreationsmöjligheter. Inom aktivitetsparken ska det finnas kullar i olika höjder och
utformning som kan byggas med de massor som återstår efter massbalansering inom
planområdet. Naturmark i den centrala och i sydöstra delen av planområdet utnyttjas för
anläggning av dagvattendammar med renande och fördröjande funktion samtidigt som de ger
ökad attraktivitet till området.

Service, offentlig och kommersiell
Planen medger blandad bebyggelse med service och kommersiella byggnader samt alla
verksamheter som ingår i centrum och ska vara lätta att nå.

Teknisk försörjning
El
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E.on har områdeskoncession för området. För områdets elförsörjning kommer nya
matarkablar förläggas. Nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon,
samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. Ett minsta
avstånd på 5 meter ska upprätthållas mellan transformation och brännbar byggnadsdel eller
brännbart upplag.
Avfallshantering
Avfallshanteringen ska följa ”Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun”. Avfallshantering
ska ske inom fastigheten. En återvinningsstation möjliggörs inom planområdet.
Fjärrvärme
Diskussion ska inledas med E.on om möjligheten till fjärrvärme inom området.
Elektroniska kommunikationer
Elektroniska kommunikationer kommer att anordnas inom området.
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 och dricksvatten ska anslutas till befintligt VA i väg 120 (Hallandsvägen). VA
ledningar dimensioneras inte bara för vattenförbrukning inom planområdet utan också för
framtida expansion nordväst om planområdet.
Planområdet ligger i en svacka i närheten av Vena mossen. Marken stiger mot ”Vena
området” och mot väg 120, vilket gör att det inte är möjligt att avleda spillvattnet med
självfall. Därför behöver en spillvattenpumpstation anläggas. Kommunen planerar att anlägga
en tryckstegringsstation som försörjer planområdet när behov uppstår.
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.
Se även Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 201905-09.

Dagvattenhantering
Planområdet ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar. Dämningsnivå för
dagvattensystemet är 0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkten.
System för dränering av husgrunder skall anläggas så att dämning mot husgrund inte kan ske
när dagvattensystemets kapacitet överskrids. Höjdsättning av färdigt golv måste anpassas så
att tillräckligt skydd erhålls. Höjdsättning av färgigt golv behandlas i bygglovsprocessen.
En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns som utreder
påverkan på miljökvalitetsnormerna på recipienten Möckeln och vilka åtgärder som ska
vidtas.
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Utsnitt från Teknisk PM-VA, som redovisar dagvattenledningar med ljusgröna linjer, flödesriktning med
flödespilar och fördjupade diken med oranga linjer.

För att minska risken för spridning av föroreningar till Vena Moss och Möckeln ska allt
dagvatten från handelsområdet fördröjas och renas i dagvattenmagasin och fördjupade diken.
Två dammar med översvämningszoner är föreslagna inom Handelsområdet. Utsläppskravet
från dammarna är bestämt till 3,5 l/s och ha och de är dimensionerade för 100-års regn.
Utloppet från magasinen sker via en ledning försedd med flödesregulator (kapacitet 39 l/s)
vidare till öppet dike med utlopp i Vena mosse. Den totala beräknade permanenta vattenytan i
dammarna är ca 5770 m2 och beräknad reducerad area i avrinningsområdet är ca 7,8 ha, vilket
ger 740 m2 vattenyta/ha reducerad area. Detta är dubbelt så mycket som rekommenderas
enligt Larm.
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Principskiss över utjämningsdiken med fördrölningsvallar.

Dagvattnet längs Norra Ringvägens förlängning ska förslagsvis fördröjas i fördjupade diken
längs vägen. Dikena anläggs med trapetsformad botten och fördröjningsvallar med jämna
mellanrum. För att vallarna inte ska utgöra ett hinder inom sidoområdet anläggs dessa med
flack lutning på minst 1:4 mot mötande trafikanter. Fördröjningsvallarnas höjd, h, har vid
beräkningar av magasineringsvolym ansatts till 0,5 m. Denna höjd kan varieras mellan 0,3 m
och max 0,5 m. Den övre gränsen är viktig för att diket då det är vattenfyllt inte ska utgöra ett
vattenhinder, vilket i så fall skulle kräva räcke. Dikenas innerslänt utformas gräsbeklädda med
matjord som är viktig för dess reningsfunktion. Vallarna utförs med fördel med ett mindre
erosionskänsligt material, exempelvis makadam. Eftersom vallarna består av ett
genomsläppligt material bör dessa underlagras av ett tätskikt, exempelvis tätduk. För att
vägen ska vara dränerad även då utjämningsvolymen i diket utnyttjas till fullo ska avståndet
mellan vägterass och vallens överyta vara minst 0,3 m.
Möjlighet till infiltration i undersökningsområdet med sandmorän är svår att bedöma utifrån
den översiktliga geotekniska undersökningen. Grundvattennivån i de lågt liggande områdena
har påträffats nära markytan, infiltrationen är därmed på dessa ställen begränsad (Tyréns,
2019). Därför har de fördjupade dikena enbart beräknats ha en fördröjande förmåga och ingen
infiltrationskapacitet. Dagvattnet kommer dock att infiltrera ned i marken och igenom det
genomsläppliga materialet i fördröjningsvallarna och vidare mot utsläppspunkten i dike.
Dagvattnet från Norra Ringvägen ska samlas upp i vägdike på vägens västra sida. Med jämna
mellanrum anläggs trumma under vägen som avleder dagvattnet till fördjupade diken på
vägens östra sida. De fördjupade dikena anläggs på vägens östra sida för att inte riskera
dränering av Vena mosse. Vägdikena på den västra sidan anläggs med en låg vall mot
mossen, där vägen tangerar mossen, så att dikesbotten hamnar ovan marknivån i mossen.
Detta minimerar risken för dränering av mossen.
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Dagvattnet från svackdiket mellan GC väg och norra ringvägen avleds via kupolbrunnar till
trummor under vägen och vidare till fördjupade diken. I lågpunkten för vägen avleds
dagvattnet efter fördröjning till vattendraget vid längdmätning 420 under Norra ringvägen.
Avrinningskoefficient för vägen beräknas vara 0,8. I Tabell 7 redovisas beräknad avrinning
(l/s) vid 10 respektive 100 års regn från de olika längdmätningarna längs vägen. Beräknad
erforderlig utjämningsvolym per meter dike är 0,7 m3 per meter. Fördjupade diken med
bottenbredd 1,2 m, släntlutning 1:3 och ett djup av 0,5 m (dvs 0,5 m höga vallar) har beräknad
fördörjningsvolym på 0,7 m3 per meter och ska förslagsvis anläggas längs Norra Ringvägen.
På grund av mycket ont om plats mellan tomtgränsen inom handelsområdet och Norra
Rinvägen förläggs diket i kulvert D800 enligt Figur 12. Vald dimension 800 mm är
motsvarande dimension som befintlig trumma under väg 120 har idag. Enligt
dagvattenutredningen (Tyréns 2017) ska trumman längre nedströms där diket går i västlig
riktning under Norra ringvägen vara en 1000 mm. Därför görs bedömningen att en 800
trumma bör ha tillräcklig flödeskapacitet. Eventuellt tas mer utförliga flödesberäkningar fram
vid detaljprojekteringen.
Trumman ska avslutas strax nedströms Vena vägen, där den mynnar i befintligt öppet dike.
Där diket har sitt utlopp i Vena mosse är dikessektionen väldigt odefinierad.
Kommunen har anmält om vattenverksamhet till Länsstyrelsen för åtgärderna i diket.

Bilden visar förslag på omläggning av öppet dike. Befintligt öppet dike är markerat med ljusblå linje. Nytt dike
är markerat med mörkblå linje och ny kulvert D 800 mm är markerat med ljusgrön linje.
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Dagvatten från parkeringsytor ska renas innan det når det kommunala ledningsnätet.
Drivmedelsförsäljning innebär en risk för utsläpp av föroreningar till Möckeln. En
oljeavskiljare bör anläggas som skyddsåtgärd för hantering av förorenat vatten i områden med
planerad drivmedelsförsäljning. Efter oljeavskiljaren ska dagvattnet ledas ut i de planerade
dammarna.

Konsekvenser
Behovsbedömning
Graden av miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan kan komma att medföra ska
alltid bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser
göras.
Miljöbedömning
Utifrån föreliggande planbeskrivning och bifogad behovsbedömning anses planen inte
medföra betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) att upprättas, utan miljöpåverkan kommer att redovisas inom denna planbeskrivning i
enlighet med 4 kap. 33 § första stycket 4, plan- och bygglagen.

Miljökonsekvenser för natur och vattenområden
Riksintressen och skyddade områden
Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå.
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses
inte medföra så stora mängder ökad trafik att detta påverkas.
Miljökvalitetsnormer för vatten
De miljökvalitetsnormer som finns för yt- och grundvatten ska beaktas vid planering av ny
bebyggelse. Kommunen är huvudman för vatten och avlopp inklusive dagvatten.
Den största risken för förorening av dagvatten kommer från det planerade
verksamhetsområdet samt möjlighet till drivmedelsförsäljning inom planområdet. Det är av
största vikt att föroreningar inte når sjön Möckeln, som är en dricksvattentäkt (lst 2017).
Kommunen planerar åtgärder inom planområdet och Norra ringvägens förlängning, för att
inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. Dessa åtgärder beskrivs i avsnittet ”Dagvatten”.
Se även ”En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns”
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Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Nej

Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen

Nej

Miljögifter

Ja

Försurning

Ja

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Ja

Annat betydande miljöproblem

Ej klassad

Miljöproblem Möckeln enligt VISS

Kvalitetskrav

Kommentar

God ekologisk status 2021

Vattenförekomsten uppnår ej god ekologisk status då
gränsvärdet för det särskilt förorenande ämnet arsenik
överskrids.

God Kemisk Ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus ska uppnås i Möckeln med
undantag – Mindre stränga krav för Kvicksilver och
kvicksilverföroreningar samt Bromerade difenyleter

Kvicksilver och
kvicksilverföroreningar

Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Bromerade difenyleter

Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt
omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som
motsvarar god kemisk ytvattenstatus.

Miljökvalitetsnormer och kvalitetskrav enligt VISS

Kommunen har det övergripande ansvaret för dagvattenhanteringen i Älmhults tätort och kan
vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas, såväl från befintliga områden som det nu
planerade. Enligt kommunens policy för fordonstvättar är det oacceptabelt att, för egna
privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet, tvätta med
rengöringsmedel eller avfettningsmedel på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande
hårdgjord yta, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, annat ytvatten eller förorena
vattentäkt.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt Fornminnesregistret (FMIS).
Den norra delen av området är i närheten av den kända fornlämningen L1953:578 / Raä
Stenbrohult 44:1, fossil åkermark. Denna fornlämning förundersöktes emellertid delvis
nyligen inom ramen för ärende 431-3563-2018. Resultatet av denna motiverade inte fortsatta
insatser i området och den bedömdes i förundersökningen som väl avgränsad.
Topografin är inte heller sådan att Länsstyrelsen ser anledning till ytterligare antikvariska
insatser i området. Skulle man dock under grävning i området påträffa fornlämningar, skall
arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Hälsa och säkerhet
Buller
Då bostäder tillkommit i planförslaget efter samrådet gjorde kommunen en bullerutredning
”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning
i Älmhult Älmhults kommun”.
Bullerberäkningen av vägtrafikbuller uppretades efter trafikutredningen för framtida prognos
för biltrafiken för 2040. Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde.
Alla bostäder har möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett
område där riktvärden inte överskrids. Se även ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del
av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF
Infrastructure, ljud Vibrationer, Växjö 2019-09-13”.

Ljudutbredningskarta 1,5 meter övan mark samt dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafik -Prognosår
2040
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Ljudutbredningskarta 1,5 meter övan mark samt maximal ljudnivå från vägtrafik -Prognosår 2040

Ljudutbredningskarta 1,5 meter övan mark, maximal ljudnivå, vägtrafik -Prognos 2040
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Farligt gods
SWECO ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder
för farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19.
Avståndet mellan vägbanekant för Hallandsväg och område som ger byggrätt är 30 meter. Ett
dike längs Hallandsvägen kan samla upp vätskeutsläpp och ger avledningsmöjlighet, för att
undvika att vätskeutsläpp rinner i riktning mot fasad.
Vid planering tekniska anläggningar och parkeringar ska det finnas 10 meter skyddsavstånd
från väg 120 om platsanpassad riskutredning inte görs för området och inga riskreducerande
åtgärder redovisas. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt. Detta säkerställdes i planen
genom prickmark (marken får inte förses med byggnad) och med bestämmelse n1 (marken för
inte användas för parkering).
Dike/slänt

Skyddsavståndet mäts från dikets mitt/släntfot
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Planerade verksamheter ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd men för
kontorsbyggnader och centrumbebyggelse som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt
längs med väg 120 ska byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas,
för att blandad bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse.

Byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse”
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•
Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. Om det
inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis kraftigt ökade
driftskostnader, försämrad luftkvalitet).
•
Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan.
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, men entréer
kan även vara placerade på sida mot transportleden.
•
Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst
brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med specialverktyg för
rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som vetter mot transportleden.
Området möjliggörs för bland annat drivmedelförsäljning. Närmsta tillfälligt vistelse som
hotell ligger på ett avstånd om 25 meter från området där drivmedelförsäljning tillåts.
Boverket skriver i publikationen Bättre plats för arbete att avståndet bör vara 100 meter där 50
meter motiveras av riskhänsyn och resterande skyddsavstånd beror på buller, lukt,
ljusstörningar och luftföroreningar. Hur stort skyddsavstånd som behövs beror bl.a. på lokala
förutsättningar. Sprängämnesinspektionens författningssamling innehåller allmänna råd om
hur föreskrifterna av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid bensinstationer.
Sprängämnesinspektionen rekommenderar ett skyddsavstånd på 25 meter från lossningsplats
för bensintankfordon till bostad, samlingslokal, kontor, servering med mera.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ger möjligheter för positiva ekonomiska konsekvenser genom att skapa fler
arbetsplatser samt ett effektivt markutnyttjande.

Sociala konsekvenser
Förslaget ger möjlighet för fler arbetsplatser samt mötesplatser som aktivitetspark. Området
kommer att vara centralt när stadsdelen Västra Älmhult byggs och här finns möjligheten till
kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Området har utvecklat gång- och
cykelnät och möjlighet till kollektivtrafik.
Jämställdhets- och barnperspektivet i planeringen
Den fysiska planeringen ska ge förutsättningar för att uppnå likvärdiga förutsättningar för alla.
Funktioner som, parkområde med aktiviteter och lekplats, service, verksamheter, skola och
förskola finns på tryggt och trafiksäkert gång- eller cykelavstånd. Vid Norra Ringvägen och
vid huvudgatan planeras busshållplatser. Kollektivtrafiken kan öka tillgängligheten till olika
målpunkter. Planförslaget möjliggör bra gång- och cykelkopplingar till framtida
exploateringsområden och till centrum. Dessa ska vara attraktiva och belysta för att upplevas
som trygga av både kvinnor och män. Blandad bebyggelse med flera användningar gör
området aktivt under större del av dygnet och bidrar till social kontroll och ökad trygghet.
Aktivitetsparken kan vara en mötesplats för alla och ska gestaltas så att det ska finnas
möjligheter till olika funktioner (aktiviteter) ungdomar av båda könen.
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Beskrivning av genomförandet
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförande
Genomförande tiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för genomförandet/ utbyggnaden av de delar av detaljplanen som utgör
allmän platsmark. Respektive exploatör ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs
av kvartersmark. Kommunen ansvarar genom tekniska förvaltningen för att tillsammans med
exploatör samordna frågor om markköp, fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal. Nya
fastigheter kan anslutas till dricksvattennätet när kapaciteten för dricksvatten är tillräckligt.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, såsom gator, park och naturområden.
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp.
Medfinansierings och samverkansavtal
Innan detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal mellan kommun och Trafikverket tecknas
som reglerar finansiering, genomförande och framtida drift och underhåll av Norra
Ringvägens anslutning till väg 120.

Fastighetsfrågor
Kommunen och exploatörer ska efter planen vunnit laga kraft ansöka om fastighetsbildning.
Inom kvartersmark bildas nya fastigheter genom avstyckning och fastighetsreglering. Den
mark som ska ingå i allmän platsmark ska tillhöra kommunen ägd park- eller
gatumarksfastighet.
Planområdet omfattar även en del av fastigheten Klöxhult 16:1 (norr om väg 120), som inte
ägs av kommunen (se kartbilaga till fastighetsförteckning). Kommunen avser att
fastighetsreglera genom byte av mark så att den delen av fastigheten Klöxhult 16:1 som är
inom planområdet förs över till fastigheten Bökhult 2:1. Lika stor del av Bökhult 2:1 reglera
till Klöxhult 16:1, söder om RV 120.
Fastighetsindelning
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser.
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför
planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna
genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området.
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Tekniska

Inom planområdet,
mark som äger
kommunen
Älmhult Bökhult 2.1
Älmhult Bökhult 3:1
Älmhult Klöxhult 15:1
Älmhult Klöxhult 16:1
Älmhult Majtorp 1:1
Älmhult Svanaboda 3:1
Älmhult Svanaboda 4:1

Fastighetsägaren
bekostar utbyggnad
av allmänna platser
(gator, torg, park,
grönområden),
ledningar,
dagvatten

Anläggandet av
gator, grönområdet,
ledningar, dagvatten

Försäljning av
byggbar mark

Inom planområdet,
mark som inte äger
kommunen
Älmhult Klöxhult 16:1

Fastigheten regleras
genom byte av mark
så att den delen av
fastigheten Klöxhult
16:1 som är inom
planområdet förs
över till fastigheten
Bökhult 2:1. Lika
stor del av Bökhult
2:1 reglera till
Klöxhult 16:1,
söder om RV 120.

Utanför planområdet
Älmhult Kapellet 1

Påverkas inte

Påverkas inte

Påverkas inte

Älmhult Paradiset 1

Påverkas inte

Påverkas inte

Påverkas inte

Ekonomiska frågor
Planekonomi, inlösen och ersättning med mera
Kommunen kommer att ha investeringskostnader i form av markberedning samt utbyggnad av
tekniska strukturer i form av gator och ledningsnät med mera Kommunen kommer att få
intäkter i form av markförsäljning, VA- anslutningsavgifter.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar, dokumentation och kontroll m.m.
Räddningstjänstens insatstid till planområdet är över 15 minuter varför utrymning ska kunna
ske utan hjälp av räddningstjänsten. Området ska vara försett med brandpostnät enligt VAV P
76. I sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som stigarledningar ställer på
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brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i
samband med bygganmälan. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom
området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren
ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna
detaljutformningen för anslutningen Norra Ringvägen med väg 120. Trafikverket ställer krav
på bl.a. anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska
utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vågar och gators
utformning). Ansökan om anslutning måste ske inför genomförandeskedet för anslutningen.

Medverkande
Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp,
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt mijö- och byggförvaltningen.
Kommunledningsförvaltning
11 december 2019

Paul Robertsson

Arpine Minasyan

Planeringschef

Stadsarkitekt
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Behovsbedömning
Behovsbedömning
Detaljplan för Pumpen 1

Berörs Påverkan
ej

Kommentarer

Ingen Liten Måttlig Stor
Riksintressen
Naturvård

X

Rörligt friluftsliv

X

Kulturmiljövård

X

Naturvårdsintressen
Naturreservat

X

Natura 2000

X

Biotopskydd

X

Natur
Kronobergs natur

X

Ängs- och hagmarksinv.

X

Våtmarksinventering

X

Sumpskogsinventering

X

Nyckelbiotopsinventering X
Växt- och djurliv
Strandskydd

X
X

Påverkan på vatten
Grundvatten

X

Ytvatten

X

Dricksvattentäkt

X

Dagvatten

X

Kulturmiljö och
landskapsbild
Fornminnen

X

Kulturmiljöprogram

X

Kulturhistorisk miljö

X
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Genom hårdgjorda ytor
förändras den naturliga
infiltrationen av
dagvatten.
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Landskapsbild

X
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Ny exploatering
innebär förändring på
landskapsbild.

Hälsa
Buller
Föroreningar luft, mark,
vatten

X

Lukt

X

Radon

X

Strålning

X

Kraftledningar

X

X

Planen ger upphov till
trafik.

X

Liten trafikökning

Säkerhet
Trafik
Explosion

X

Översvämning

X

Ras och skred

X

Trygghet

X

Miljö
Miljökvalitetsnormer
Miljömål

X

Motverkar inte

X

Hållbar utveckling

X

Detaljplanen bör bidra
till en ekonomisk,
social och ekologisk
hållbar utveckling.
Bland annat genom
den centrumnära
lokaliseringen av olika
användningar och
möjlighet att skapa nya
arbetstillfällen.

Kommunens bedömning
Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) behöver inte upprättas.
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Planprocessen
Förslag till ny detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i Älmhult har
varit på samråd från 12 juni till 14 augusti 2017. Under samrådet gavs myndigheter,
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planförslaget möjlighet att
komma in med synpunkter. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i den här
samrådsredogörelsen. Efter granskning antas detaljplanen av kommunfullmäktige.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.
Detaljplanen är nu i granskningsskedet. Syftet med granskningen är att återigen ge möjlighet
till insyn och påverkan. Granskningsförslaget kungörs eftersom förslaget har ändrats
väsentligt.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa
möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler,
återvinningsstation samt drivmedelförsäljning. I granskningshandlingen tillkom användningar
bostäder, centrum, besöksanläggningar och tekniska anläggningar.
Med synpunkter
Namn

Inkommit

Länsstyrelsen

2017-08-03

Lantmäteriet

2017-07-05

Trafikverket

2017-08-14

Region Kronoberg

2017-07-05

Skogsstyrelsen

2017-06-22

Tekniska förvaltning
(räddningstjänsten)

2017-06-20

Socialnämnden

2017-07-03

Telia Company AB (Skanova)

2017-06-12

E-ON Energidistribution AB

2017-07-07

Inkomna yttranden och svar
Länsstyrelsen
Sammanfattande synpunkter
Hanteringen av flera frågor bör vidareutvecklas i planförslaget, så som förändring av
landskapsbilden, utbyggnaden av Norra ringvägen, närheten till Vena mosse, buller samt
masshantering. Texten i planbeskrivningen gällande fornlämningar behöver uppdateras och
områdets fornlämningsbild behöver klarläggas.
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Gällande överprövningsgrundande frågor behöver kommunen bättre hantera närheten till väg
120, som är en rekommenderad led för farligt gods, och de risker det kan innebära. Även
bedömningen av miljökvalitetsnormer för vatten behöver ses över och för att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna inte försämras måste dagvattenhanteringen bearbetas ytterligare i
planförslaget.
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning
Kommunen har i planbeskrivningen redovisat hur det aktuella planförslaget förhåller sig till
kommunens gällande översiktsplan antagen 2016. Länsstyrelsen anser att förslaget följer
översiktsplanens intentioner.
Området är inte tidigare detaljplanelagt. Detaljplanen Norregårds kyrkogård
(D97) antagen 2001 kan beröras av planförslaget. Genomförandetiden för denna plan gick ut
2016-03-30.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § Plan- och bygglagen
Bebyggelse
Kommunen anger att utbyggnaden av området kommer att innebära en förändring på stadsoch landskapsbilden, då området idag inte är exploaterat. Länsstyrelsen anser att kommunen
med fördel kan utveckla resonemanget kring hur denna förändring kan påverka stads- och
landskapsbilden och vilka effekter det kan ge. Särskilt viktigt är det med tanke på
planområdets läge vid infartsvägen till Älmhult och möjligheten att skapa den tydliga och
tilltalande entré till staden som kommunen nämner i planförslagets syfte. Länsstyrelsen vill
här även betona vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid estetisk
utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande landskapsbild.
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har reserverat ett område för återvinning samt att
drivmedelsförsäljning har begränsats till att beröra enbart en del av planförslaget.
Trafik och kommunikation
Det aktuella planförslaget hanterar en eventuell utbyggnad av Norra Ringvägen, vilket
förutsätter en anslutning till väg 120. Efter samråd med Trafikverket vill Länsstyrelsen påpeka
vikten av att det finns ett färdigt förslag för vägens placering och anslutning till väg 120 till
granskningsskedet. Då väg 120 tillhör det statliga vägnätet förutsätter Länsstyrelsen att
förslaget tas fram i samråd med Trafikverket.
Länsstyrelsen uppmärksammar att kommunen inte har behandlat frågan gällande gång- och
cykelvägar till planområdet. Enligt miljömålet God bebyggd miljö ska kollektivtrafiksystem
vara miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det ska finnas attraktiva, säkra och
effektiva gång- och cykelvägar. Lokalisering och utformning av infrastruktur ska dessutom
vara anpassad till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning samt
klimatpåverkan. För att säkerställa att detta uppnås bör kommunen redan i ett tidigt skede
redogöra för hur det kan tillgodoses. Länsstyrelsen anser att det är av extra vikt i det aktuella
planförslaget då det berör ett större exploateringsområde i utkanten av Älmhults tätort där det
kan genereras ett större antal arbetstillfällen.
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Länsstyrelsen uppmärksammar även att planbestämmelsen T1 (gator får anläggas) på
plankartan regleras under kvartersmark medan det i planbeskrivningen på s. 10 beskrivs som
användning av allmänna platser.
Naturvärden och grönstruktur
Igenväxningen av öppna mossar på grund av bl.a. kvävenedfall är idag ett problem som
motverkar miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Vena mosse, som gränsar till
planområdets norra del, ligger i närheten av ett område med relativt hög koncentration av
värdekärnor för öppen våtmark och skulle kunna bidra till att stärka områdets ekosystem.
Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen att det är av vikt att planen inte ökar
igenväxningen av Vena mosse genom tillförsel av näringsämnen.
Om kommunen önskar genomföra naturvårdsåtgärder i samband med exploateringen,
rekommenderar Länsstyrelsen att dessa är inriktade på att öppna upp mossen. Det är också
lämpligt att död ved från avverkningen inom planområdet placeras kring mossen. I övrigt vill
länsstyrelsen betona vikten av att minimera körskador från avverkningen eftersom detta kan
ha mycket negativ påverkan på mossen.
Buller
Planbeskrivningen hänvisar till förordning, 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader
men inom planområdet planeras inte för bostäder. I stället bör planbeskrivningen hänvisa till
riktlinjer för nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur som angavs i
infrastrukturproposition 1996/97:53. Dessa riktvärden används normalt vid
infrastrukturprojekt.
Naturvårdsverket anger riktvärdet ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn för
rekreationsområden i tätort. En typ av rekreationsområde är kyrkogårdar, vilket det är planlagt
för öster om aktuellt planförslag. Enligt den bilagda uppdaterade bullerutredningen, som
redovisar prognosticerad trafikmängd 2040 tillsammans med utbredningskartor, klaras dessa
riktvärden.
Dagvattenhantering
Kommunen anger i planbeskrivningen att de är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten,
samt att all anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser.
Kommunen anger även att fördröjning av dagvatten ska ske inom den egna fastigheten och
dagvatten från parkeringsytor ska renas innan det når det kommunala ledningsnätet.
Kommunen har tagit fram en dagvattenutredning.
Länsstyrelsen anser dock att kommunen inte tillräckligt har redovisat förutsättningarna för
dagvattenhantering i planbeskrivningen. Det är av största vikt att föroreningar inte når sjön
Möckeln, som är en dricksvattentäkt. Den bifogade dagvattenutredningen hanterar
närliggande utbyggnadsområden för bostadsbebyggelse, men berör inte det aktuella
planförslaget. Ett verksamhetsområde och drivmedelsförsäljning innebär en större risk för
föroreningar än vid planering av bostadsområden. Riskerna för föroreningar och möjliga
reningsåtgärder bör därför tydligare redovisas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen bör
även tydligare redovisa hur det aktuella planförslaget förhåller sig till dagvattenutredningen,
samt vilken eventuell påverkan det aktuella planförslaget kan ha för de slutsatser som dragits i
dagvattenutredningen. Av planbeskrivningen bör även framgå vilka förutsättningar det finns
för dagvattenhantering, vilken lösning som har valts och hur den kan genomföras.
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Kommunen har infört en egenskapsbestämmelse om att högsta byggnadsarea per
fastighetsarea är 40 %, vilket Länsstyrelsen anser är positivt. I ett verksamhetsområde kan
dock behovet av parkering vara stort och det finns risk för en stor andel hårdgjord yta.
Länsstyrelsen saknar därför reglering av dagvatten på plankartan för att på så sätt skapa goda
förutsättningar för att avvattna kvartersmark och allmänna platser. Det kan exempelvis vara
egenskapsbestämmelse för hur stor del av ytan som ska vara genomsläpplig för dagvatten.
Länsstyrelsen uppmärksammar att en stor andel hårdgjord yta torde leda till högre flöden och
ett större behov av magasin än de områden för bostadsbebyggelse som dagvattenutredningen
hänvisar till.
Kommunen anger i planbeskrivningen att den naturmark som anläggs i planområdets norra
del mot Vena mosse kan möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten. Länsstyrelsen
saknar en planbestämmelse på plankartan som reglerar detta.
Länsstyrelsen uppmärksammar att bensinstationer är exempel på verksamheter där
skyddsåtgärder som oljeavskiljare behövs för hantering av förorenat dagvatten.
Masshantering
Då det aktuella planförslaget berör ett större område med oexploaterad mark bör det framgå
av planbeskrivningen hur eventuella massor som uppstår under byggnationen ska hanteras.
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11§ miljöbalken
Kommunen har i en behovsbedömning, enligt kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen,
kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon
betydande miljöpåverkan. En MKB har därmed inte upprättats.
För punkten Fornminnen i behovsbedömningen anges att dessa ”Berörs ej”. Här bör i fältet
Kommentarer, anges att ”uppgifter om fornminnen är hämtade ur FMIS vilka inte är
heltäckande. Fornlämningsbilden ska därför klarläggas genom ansökan till länsstyrelsens
kulturmiljöfunktion, enligt 2 kap kulturmiljölagen”.
Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken
Enligt länsstyrelsens EBH-databas finns inga misstänkt förorenade områden inom
planområdet. Länsstyrelsen anser att detta bör redovisas i planbeskrivningen.
Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen
Detaljplanen berör inte några idag kända fornlämningar. Uppgifterna i fornminnesregistret
(FMIS) är dock inte heltäckande och då detaljplanen innebär att ett större markområde tas i
anspråk, ska kommunen inkomma med en ansökan till länsstyrelsens kulturmiljöfunktion för
att få fornlämningsbilden för området klarlagd, enligt 2 kap kulturmiljölagen.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap 10 § Plan- och bygglagen
Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken
Möckeln, som är recipient för ytvattenavrinning från merparten av planområdet, är
vattenskyddsområde då det är en dricksvattentäkt. Se kommentarer under rubrikerna
”Miljökvalitetsnorm” samt ”Dagvattenhantering”.
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Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken
följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen redovisar kommunen
miljökvalitetsnormer, men Länsstyrelsen saknar ett förtydligande för vilket vatten de berör.
Kommunen anger att föroreningshalterna för Norra ringvägen är låga och att behovet av
rening därifrån är lågt, och gör bedömningen att miljökvalitetsnormerna inte påverkas
negativt. Länsstyrelsen anser dock att den största risken för förorening av dagvatten kommer
från det planerade verksamhetsområdet samt möjlighet till drivmedelsförsäljning inom
planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunen därför bör uppdatera texten om påverkan på
miljökvalitetsnormerna. Kommunen måste även förtydliga hanteringen av dagvatten, se mer
under rubriken ”Dagvattenhantering”.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion.
Väg 120, som gränsar till planområdets södra del, är rekommenderad väg för farligt gods. I
planbeskrivningen redovisar kommunen rekommenderade skyddsavstånd enligt ”RIKTSAM”
som har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne län samt rapporten ”Riktlinjer för planläggning
intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” framtagen av Länsstyrelsen i
Stockholms län. Kommunen anger att de följer Länsstyrelsen i Stockholm läns
rekommendationer.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tidigare angett att behovsbedömningen av riskhänsyn i
förhållande till transporter med farligt gods bör utgå från riktlinjerna i ”RIKTSAM”. Att dessa
riktlinjer ska tillämpas av Älmhults kommun framkommer även av kommunens översiktsplan
antagen år 2016. Om kommunen vill göra avsteg från dessa riktlinjer bör det motiveras varför.
Om planläggningen sker utifrån de rekommenderade skyddsavstånd som anges i
”RIKTSAM” behöver generellt inte någon särskild riskanalys göras. Länsstyrelsen
uppmärksammar att även om det byggnadsfria avståndet på 30 m från väg 120 uppfylls, så har
flertalet användningsområden placerats närmare vägen än enligt gällande skyddsavstånd
enligt ”RIKTSAM”. Kommunen måste därför antingen se över placeringen av de olika
användningsområdena eller ta fram en riskanalys som kan motivera avsteg från
skyddsavstånden samt visa att en tillfredställande skyddsnivå kan upprätthållas för planerad
bebyggelse till följd av lokala förhållanden eller genom krav i planen på särskilda
skyddsåtgärder. Vid behov ska dessa regleras genom planbestämmelse.
Länsstyrelsen uppmärksammar att även de skyddsavstånd som anges i de riktlinjer som
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram underskrids. Kan kommunen motivera att dessa
riktlinjer ska användas i det aktuella planförslaget bör planläggningen ses över för att uppfylla
dessa riktlinjer, främst gällande placeringen av detaljhandel och tillfällig vistelse. Annars
behöver kommunen ta fram en riskanalys enligt ovan.
2019-01-23 komplettering, fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen
Ni har den 25 oktober 2017 inkommit med en förfrågan om samråd angående planerna för
ovan nämnda område. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i ett samråd om detta område 2017
(Dnr 402-3074-2017) och då konstaterat att det ej finns några kända fornlämningar inom
området. Den 22 augusti meddelade Länsstyrelsen ånyo er att det inom området ej finns några
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idag kända fornlämningar, men att det historiska kartmaterialet behövdes analyseras innan
Länsstyrelsen kunde yttra sig slutgiltigt.
Nu har vi även hunnit titta på det historiska kartmaterialet. Av detta framgår att det inte går att
belägga bebyggelse inom området från tiden före år 1850.
Den norra delen av området är i närheten av den kända fornlämningen
L1953:578/Raä Stenbrohult 44:1, fossil åkermark. Denna fornlämning förundersöktes
emellertid delvis nyligen inom ramen för ärende 431-3563-2018. Resultatet av denna
motiverade inte fortsatta insatser i området och den bedömdes i förundersökningen som väl
avgränsad.
Topografin är inte heller sådan att Länsstyrelsen ser anledning till ytterligare antikvariska
insatser i området.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att exploateringen av området ej kräver tillstånd enligt 2
kapitlet i kulturmiljölagen (1988:950). Skulle man dock under grävning i området påträffa
fornlämningar, skall arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Planbeskrivning kompletterades med text kring förändring av landskaps- och
stadsbild. Hänvisningar gjordes till kommunens pågående arbete med den fördjupade
översiktsplanen för Älmhult tätort.
- Kollektivtrafik och gång- och cykelväg avses hanteras i planförslaget. Plankarta och
planbeskrivning uppdateras. Text kring områdets koppling till tätorten uppdaterades.
Interna gator ändras till allmän platsmark GATA. Plankarta och planbeskrivning
uppdaterades.
- En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns som utreder
påverkan på miljökvalitetsnormerna på recipienten Möckeln och vilka åtgärder som
ska vidtas. Hanteringen av vattenfrågan samt dess påverkan på Vena mosse
kompletterades. Kompletteringen innefattar både hantering av vattenmängder,
föroreningar/näringsämnen samt bedömda effekter på Vena mosse vid ledning av
vatten från området. En egenskapsbestämmelse som reglerar markens
genomsläpplighet infördes på plankartan. Planbeskrivning kompletteras med att död
ved kan med fördel placeras kring mossen.
- Massor som återstår efter massbalansering inom planområdet kan användas för att
anlägga kullar i olika höjder och utformning inom aktivitetsparken. Höjder och
utformning av kullar kommer att projekteras i samband med projekteringen av
planområdet.
- Då bostäder tillkommit i planförslaget efter samrådet gjorde kommunen en
bullerutredning ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra
Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun”. Beräkningar visar att
ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla
kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden inte överskrids.
- Planbeskrivningen kompletterades med text under rubriken Farligt gods. ”SWECO
ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för
farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. Planerade verksamheter ligger utanför
rekommenderade skyddsavstånd men för kontorsbyggnader och centrumbebyggelse
som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt längs med väg 120 ska
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byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad
bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse.

Lantmäteriet
Planbeskrivning:
T1 är inte allmänna platser utan är enskild kvartersmark. Ska gatorna vara allmänna eller
enskilda? Blir inte samstämmigt mellan plankarta och beskrivning.
För som det är nu får man bilda gemensamhetsanläggning för gatorna med deltagande
fastigheterna som bildas inom kvartersmarken enligt plankartan. Och beskrivning i
fastighetsrättsligafrågor saknas för gemensamhetsanläggningen.
Saknas gör även förklaring att allmän platsmark kan lösas in för Klöxhult 16:1 på begäran av
kommun eller fastighetsägare.
Se över formulering "inom planområdet, mark som äger kommunen".
Plankarta:
Fastighetsbeteckningarna bör förtydligas i grundkartan.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Gator ska vara allmän platsmark. Plankartan och planbeskrivningen uppdaterades till
granskningen.
- Fastighetsbeteckningarna förtydligades i grundkartan.
- Planområdet omfattar även en del av fastigheten Klöxhult 16:1 (norr om väg 120),
som inte ägs av kommunen. Planbeskrivningens genomförandefrågor kompletterades
med text om att kommunen avser att fastighetsreglera genom byte av mark så att den
delen av fastigheten Klöxhult 16:1 som är inom planområdet förs över till fastigheten
Bökhult 2:1. Lika stor del av Bökhult 2:1 reglera till Klöxhult 16:1, söder om RV 120.

Trafikverket
Sammanfattning
För att i detaljplanen klargöra hur Norra Ringvägen kan anslutas till väg 120 föreslår
Trafikverket en gemensam åtgärdsvalsstudie innan granskningsskedet. Planen bör också
säkerställa GC-vägar till området.
Med föreslagen verksamhet ska planen kompletteras med buller- och riskutredningar.
Byggnadsfritt avstånd
Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 120. För att långsiktigt säkra funktionen har
Länsstyrelsen beslutat att minsta byggnadsfria avstånd för väg 120 är 30 m från vägområdet.
Vi bedömer att planen uppfyller detta avstånd.
Risker
Väg 120 är rekommenderad för transporter med farligt gods. I planbeskrivningen hänvisas till
RIKTSAM och rapport från länsstyrelsen i Stockholm. Med tanke på att bl a verksamhet med
tillfällig vistelse tillåts inom kvartersmark utan restriktioner i planen är det svårt att följa ert
resonemang om att rekommendat10ner i de rapporter ni hänvisar till
uppfylls.
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Trafikverket anser att en riskanalys bör tas fram som visar på nödvändiga åtgärder för att
hantera risksituationen och att nödvändiga åtgärder ska säkerställas i planbestämmelser. I det
arbetet bör kommunen inhämta och beakta Länsstyrelsens och Räddningstjänstens
synpunkter. Underlag och bedömning bör ingå i planbeskrivningen. Eventuella åtgärder
säkras med planbestämmelse.
Gång och cykel
Planområdet ligger strax väster om Älmhults tätort. I samband med att området planläggs bör
kommunen planlägga gång- och cykelvägar, dels norrut längs Norra Ringvägen mot Bökhult
och dels österut längs väg 120 mot Älmhults centrum.
Anslutning
Detaljplanen förutsätter en anslutning till väg 120. I detaljplaneprocessen tar Trafikverket
ställning till anslutningens placering samt val av korsningstyp. Planförslaget är fortfarande
öppet vad gäller anslutningspunkt, vilket måste låsas inför granskningsskedet. Möjlighet att
ansluta, korsningsval och andra åtgärder som påtagligt berör funktionen i det statliga
infrastruktursystemet ska föregås av en åtgärdsvalsstudie där berörda aktörer deltar. Berörs
järnväg och större vägar bör studien drivas av Trafikverket med aktiv medverkan från
kommunen.
Väg 120 är utpekat i det funktionellt prioriterade vägnätet. Här menar Trafikverket att
nationell och regional framkomlighet väger tyngre än lokal tillgänglighet. I ert förslag
förlängs Norra Ringvägen ner till väg 120, i planbeskrivningen föreslås en cirkulation.
Trafikverket har tydligt påtalat att en cirkulation är en trafiklösning som vi inte anser lämplig
för en viktig väg med värnad framkomlighet. Kommunen har här en annan syn och ser till den
lokala nyttan.
För att klargöra vad som är en rimlig avvägning mellan lokal utveckling och övergripande
framkomlighet föreslår vi en åtgärdsvalsstudie som klargör placering och korsningsval, denna
studie ska göras innan granskningsskedet. Behov av vägplan för genomförande av anslutning
är beroende av vald korsningstyp. Innan detaljplanen antas måste ett genomförandeavtal
tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Av avtalet ska ansvarsgränser avseende ägande,
drift och underhåll klargöras. Åtgärder kopplat till exploatering ska finansieras av
kommunen/exploatören.
I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna
detaljutformningen för anslutningen. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri
och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för
genomförande gällande VGU (Vågar och gators utformning).
Kontakt med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart,
som du finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken
detaljplan anslutningen tidigare behandlats. Det måste också framgå av planhandlingarna för
den nu aktuella detaljplanen att ansökan om anslutning måste ske inför genomförandeskedet
för anslutningen.
Buller
Planförslaget omfattar även tillfällig vistelse som möjliggör hotell och vandrarhem, konferens
etc. Samma riktvärden som gäller för bostäder bör för hotell gälla inomhus i enlighet med SS
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25268. En bullerutredning för år 2040 måste därlör tas fram. Om utredningen visar att det
behövs åtgärder för att klara bullersituationen ska detta regleras i
planbestämmelser. Trafikverket menar också att det i planbestämmelserna måste vara helt
klart att det inte kan bli permanenta bostäder. De nödvändiga åtgärder som kan krävas
(bullerskydd) ska bekostas av exploatören och/eller kommunen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Då bostäder tillkommit i planförslaget efter samrådet gjorde kommunen en
bullerutredning ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra
Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun”. Beräkningar visar att
ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla
kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden inte överskrids.
- Planbeskrivningen kompletterades med text under rubriken Farligt gods. ”SWECO
ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för
farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. Planerade verksamheter ligger utanför
rekommenderade skyddsavstånd men för kontorsbyggnader och centrumbebyggelse
som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt längs med väg 120 ska
byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad
bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse.
- Avståndet mellan vägbanekant för Hallandsväg och område som ger byggrätt är 30
meter. Vid planering av tekniska anläggningar och parkeringar ska det finnas 10
meter skyddsavstånd från väg 120 om platsanpassad riskutredning inte görs för
området och inga riskreducerande åtgärder redovisas. Detta säkerställdes i planen
genom prickmark (marken får inte förses med byggnad) och med bestämmelse n1
(marken för inte användas för parkering).
- Gång- och cykelväg avses hanteras inom planområdet. Plankarta och planbeskrivning
kompletterades kring frågan. Text kring områdets koppling till tätorten uppdaterades.
- Planbeskrivningen kompletterades med en rubrik ”Norra Ringvägens anslutning till
väg 120” som sammanfattar åtgärdsvalsstudien som Trafikverket tagit fram och
anpassningen av typfall 1.
- Planbeskrivningen kompletterades med text angående genomförandeavtal.

Region Kronoberg
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Älmhults kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på planförslaget men vill lyfta betydelsen av
hållbara transportlösningar, sociala konsekvenser samt goda förutsättningar för
kollektivtrafiken.
Synpunkter
Region Kronoberg ser positivt på att planläggning sker av nya
verksamhetsområden för att stimulera det lokala näringslivet och öka
attraktiviteten för Älmhult som ort.
Den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, har målet att
klimatpåverkan ska minska. Det nya verksamhetsområdet innebär att flera
arbetsplatser skapas vilket är positivt men Region Kronoberg ser då gärna att
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möjligheten till hållbara transportlösningar till och från området beaktas i
planeringsprocessen. Exempelvis god tillgänglighet till kollektivtrafik och att
planområdet enkelt och säkert kan nås med cykel. Det nya verksamhetsområdet bör också
knytas samman med stationsområdet i Älmhult.
Region Kronoberg ser gärna att sociala konsekvenser av planförslaget beskrivs
tydligare. Exempelvis hur människor idag använder naturområdet som tas i
anspråk och hur exploateringen i så fall påverkar dem. Även hur planförslaget
påverkar barn bör belysas.
Kollektivtrafik
Det framgår inte av planförslaget huruvida området kan komma att försörjas med
kollektivtrafik i framtiden. Det framgår exempelvis inte om det finns några
inplanerade busshållplatser.
Om Norra Ringvägen i framtiden trafikeras med buss är det viktigt att det vid
planeringen tas hänsyn till bland annat vägens utformning med tanke på
framkomlighet för buss.
En tänkbar kollektivtrafik längs med Norra Ringvägen kan trafikförsörja
Nordvästra Älmhult, däribland det planerade handels-och verksamhetsområdet som detaljplan
för Del av Bökhult 2:1 presenterar.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Kollektivtrafiken samt gång- och cykelväg avses hanteras inom planområdet.
Plankarta och planbeskrivning kompletterades kring frågan. Text kring områdets
koppling till tätorten uppdaterades.
- Planbeskrivningen kompletterades med planförslagets framtida sociala effekter samt
jämställdhets- och barnperspektivet. Planområdet nyttjas inte idag i någon större
kapacitet av allmänheten, därmed sker ingen betydande påverkan på dagens nyttjande
av naturen.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har tagit del av förslaget och har inget att erinra för planerna.

Tekniska förvaltningen
Vatten och avlopp
VA-avdelningen vill framföra följande synpunkter på granskningshandlingen för Del av
Bökhult 2: I (Norra Ringvägens förlängning) daterad 2017-03-30. Den text som är skriven i
granskningshandlingen under vatten och avlopp sid 12, ska ersättas med
nedanstående text. En förutsättning för exploateringen är att kapaciteten för
dricksvattenproduktion i Älmhults vattenverk ökas.
Vattenförsörjning och avlopp
Ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten
och avlopp. All anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för
brukande av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen (ABV A). Sprinkler får inte
kopplas direkt till kommunalt dricksvatten.
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Dag- och dräneringsvatten
Planområdet ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar. Dämningsnivå för
dagvattensystemet är 0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkten.
System för dränering av husgrunder skall anläggas så att dämning mot husgrund inte kan ske
när dagvattensystemets kapacitet överskrids. Höjdsättning av färdigt golv måste anpassas så
att tillräckligt skydd erhålls.
Om man inte accepterar att vatten dämmer bakåt in i husdräneringen kan nivåskillnaden
mellan färdigt golv och marknivån vid förbindelsepunkten behöva uppgå till i
storleksordningen 0,75 m för konstruktion med platta på mark. Vid s.k. krypgrund blir
nivåskillnaden till färdigt golv större för att säkerställa kraven. En alternativ utformning är
pumpning av husgrundsdräneringsvattnet till dagvattenledningen även för källarlös
bebyggelse. Vid av högt golvgrundvattenstånd kan pumpning vara orealistisk. Höjdsättning
av färdigt golv behandlas i bygglovsprocessen.
Avrinningen från fastigheterna och dess serviser är dimensionerade för ett 10-årsregn med
klimatfaktor. Hårdgörningsgraden är beräknad till 70 för %. All hårdgörning utöver detta
måste fördröjas inne på fastigheten innan det leds till det kommunala dagvattennätet.
Gata/park
Gatu-/park granskningshandlingen avdelningen för vill framföra synpunkter på
granskningshandlingen för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning) daterad 201703-30.
Att i planen finns område eller yta alternativt planlagd byggnation/gestaltning (höjd/vall) för
den mängd torvmassor som behövs flyttas i samband med byggnation.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Planområdet kommer att exploateras år 2021. Planbeskrivningen kompletterades med
en text ”Nya fastigheter kan anslutas till dricksvattennätet när kapaciteten för
dricksvatten är tillräckligt”
- Planbeskrivningen uppdaterades med en text så som föreslagits under rubriken
”Vattenförsörjning och avlopp” och ”Dag- och dräneringsvatten” förutom
nivåskillnaden mellan färdigt golv och marknivån vid förbindelsepunkten.
- Kommunen tagit fram VA utredning ”Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra
Ringvägens förlängning, Tyréns, 2019-05-09”. Dagvattendammar dimensionerades
för 100-års regn och utsläppskravet från dammarna är bestämt till 3,5 l/s och ha.
- Massor som återstår efter massbalansering inom planområdet kan användas för att
anlägga kullar i olika höjder och utformning inom aktivitetsparken. Höjder och
utformning av kullar kommer att projekteras i samband med projekteringen av
planområdet.

Räddningstjänsten
Bakgrund
Miljö-och byggförvaltningen i Älmhults kommun har begärt yttrande rörande planförslag för
Del av Bökhult 2: 1 (samrådshandling), daterad 2017-03-30. Mot bakgrund härav inkommer
Älmhults kommuns räddningstjänst med yttrande enligt nedan.
Yttrande
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I gällande översiktsplan för Älmhults kommun (ÖP2016) anges att Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen, förkortat RIKTSAM, ska vara vägledande för planering och byggande
längs leder för farligt gods.
Vid fastställande av skyddsavstånd till transportvägar för farligt gods har man sedan tidigare
inom Älmhults kommun använt sig av RIKTSAM. Det förefaller inkonsekvent att använda
olika riktlinjer för olika detaljplaner inom samma kommun och tätort.
Med anledning av ovan anser Älmhults kommuns räddningstjänst att man i planförslaget ska
applicera skyddsavstånd enligt RIKTSAM. I det fallet medges följande användning av
kvartersmark.
30-70 meter från farligt godsled
•
H -Handel (sällanköpshandel)
•
J -Industri
•
G -Bilservice
•
U -Lager (utan betydande handel)
•
E -Tekniska anläggningar
•
P -Parkering
70-150 meter från farligt godsled
•
B -Bostäder (småhusbebyggelse)
•
H -Handel (övrig handel)
•
K -Kontor (i ett plan, dock ej hotell)
•
U -Lager (även med betydande handel)
•
Y -Idrotts-och sportanläggningar (utan betydande åskådarplats)
•
C-Centrum
•
R-Kultur
Mer än 150 meter från farligt godsled
•
B -Bostäder (flerbostadshus i flera plan)
•
K -Kontor (i fler plan, inkl. hotell)
•
D-Vård
•
S-Skola
•
Y -Idrotts-och sportanläggningar (med betydande åskådarplats)
Önskas avsteg från skyddsavstånden enligt från RIKTSAM ska dessa analyseras
genom en riskanalys, där det tydligt framgår att risknivåerna för både individ och
samhällsrisk hamnar på en tolerabel nivå, detta oavsett om riskreducerande åtgärders effekter
på risknivån ska redovisas. Riskanalysen bör normalt genomföras av en person med
specialkompetens. Underlag, ställningstagande och riskreducerande åtgärder ska
dokumenteras i planhandlingarna.
Vidare bör plankartan zonindelas så det tydligt framgår inom vilka avstånd från
Hallandsvägen (väg 120) olika markanvändning är tillåten med hänsyn till
transporterna av farligt gods.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
- Planbeskrivningen kompletterades med text under rubriken Farligt gods. ”SWECO
ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för
farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. Planerade verksamheter ligger utanför
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rekommenderade skyddsavstånd men för kontorsbyggnader och centrumbebyggelse
som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt längs med väg 120 ska
byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad
bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse.

Socialnämnden
Socialnämnden godkänner samrådshandlingarna och har inga synpunkter att lämna till Miljöoch byggnämnden.

Skanova AB
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av
rubricerat planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande
detaljplaneförslag.

E.on elnät AB
Elnät
E.ON Elnät har om rådeskoncession men inom det föreslagna området har vi inga ledningar
och har därmed inget att erinran över planförslaget.
För områdets elförsörjning kommer nya matarkablar förläggas från Mistelvägen.
För samråd och ytterligare information om planering av framtida elförsörjningen kontaktas
Gunilla Nilsson, E.ON Elnät Sverige AB, tfn 070-672 13 51.
Gas
E.ON Gas Sverige AB har inget att erinra mot planförslaget då vi inte har några ledningar
inom planområdet.

Kommunledningsförvaltningen
2019-10-15
Paul Robertsson
Planeringschef

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 182 Verksamhetsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/150

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2020.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner
och processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats.
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som
pågår.
Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/150

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner,
processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats.
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som
pågår.
Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 - 3
Kommunfullmäktige punkt 4

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
 Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har 25 november 2019 beslutat om budgetram för
kommunstyrelsen 2020.
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2020 bestående av
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2020,
fördelning av driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och områden som
under året ska prioriteras inom arbetsmiljö.
I driftsbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är förutom beslutad
budgetram (51 904 tkr) också lönerevisionen för 2019 (735 tkr) med. Den totala
budgetramen 2020 är för Kommunstyrelsen 52 639 tkr. Av budgetramen är
1 038 tkr avsatt till framtids- och utvecklingssatsningen. Investeringsbudgeten
är 7 280 tkr.
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Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner,
processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på verksamheten både
internt och externt med de resurser som tilldelas. Behov finns att bygga
om/utveckla både ekonomisystemet (Raindance) och ärendehanteringssystemet
(Evolution) för att kunna arbeta ändamålsenligt. Dessutom pågår arbetet förfullt
med att utveckla PowerBI som ska ersätta befintligt beslutsstödsystem. Parallellt
med detta pågår arbetet med digitalisering med kommunens
digitaliseringsstrategen i spetsen. Utifrån ovan nämnda utvecklingsuppdrag ber
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att få använda förvaltningens
avsatta medel (1 038 tkr) för framtids- och utvecklingssatsning i sin befintliga
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som
pågår enligt följande:
Ombyggnad Raindance, 100 tkr
Ombyggnad Evolution, 100 tkr
Utveckling av PowerBI, 200 tkr
Digitaliseringsstrateg, 900 tkr
I föreslagen driftbudgeten från kommunledningsförvaltningen ligger en
effektiviseringspost om 5 998 tkr. Om medel från avsatta framtids- och
utvecklingssatsningen får användas så innebär det istället ett
effektiviseringsbehov om 4 960 tkr. Arbete pågår i förvaltningen för att ta fram
besparingsförslag för en budget i balans.
Sedan budgetförslaget lämnades in i juni har behovet av investeringsbudget
inom ekonomi- och kansliavdelningen ändrats. Införandet av marknadsplatsen är
klart och projektet ”E-handel” (400 tkr) kommer inte behövas under 2020.
Däremot behöver ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet byggas om
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Därför
föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att omföra investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt
projekt ”Systemutveckling”. På så vis kan investeringsmedel som är avsatta för
ekonomisystemet även användas för att utveckla ärendehanteringssystemet.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att fastställa Verksamhetsplan 2020, daterad 2020-11-29.
2. Att tilldela kommunstyrelsen 1 038 tkr, av medel för Framtids- och
utvecklingssatsning.
3. Att uppdra till kommunchef att återkomma 4 februari med åtgärdsplan för en
budget i balans.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
4. Att omföra 400 tkr från projektet e-handel till nytt projekt
”Systemutveckling”.
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Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningsansvarig

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen
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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
Huvudprocess
Utbildning- och
arbetsmarknadsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess

Resultatmål
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och vairerat fritids- och
kulturutbud och mötesplatser
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika delar.
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill
starta företag eller utveckla ditt företag.
I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla
timmar
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja
bygga ditt hus inom 6 mån.

2.1 Resultatmål 1
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.

2.1.1 Aktivitet 1
En kartläggning ska genomföras i samarbete med Individ- och familjeomsorg vid
Socialförvaltningen, för att få en samlad bild av de personer som varit i försörjningsstöd under en
längre tid, och för att kunna lotsa dem till aktiviteter som möjliggör att de kommer närmre
arbetsmarknaden.
Arbeta för att ta fram praktikplatser inom kommunens verksamheter, samt i privata näringslivet, för
målgruppen som uppbär försörjningsstöd.
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2.2 Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och
mötesplatser.

2.2.1 Aktivitet 2
Ett genomtänkt friluftslivsarbete bidrar till en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Nu startas
en process kring att ta tillvara och utveckla kommunens friluftsliv.

2.2.2 Aktivitet 3
I detaljsplansarbetet ska behovet av mötesplatser alltid beaktas.

2.2.3 Aktivitet 4
Skapa en samlad digital plattform, ”Upplev Älmhult”, för Älmhults kommun i sin helhet.

2.3 Resultatmål 3
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens
olika delar.

2.3.1 Aktivitet 5
För att öka attraktiviteten ska en lotstjänst för nyinflyttade och de som funderar på att flytta till
Älmhult tas fram i form av en sida på webben, där samlas information om att starta företag, hitta
boende, jobb och studier samt fritidsaktiviteter mm.

2.3.2 Aktivitet 6
Tillskapa fler tomter för egna hem på attraktiva platser.

2.4 Resultatmål 4
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller
utveckla ditt företag.

2.4.1 Aktivitet 7
Införa servicecenter, en väg in i kommunen, stöd i olika frågor.

2.4.2 Aktivitet 8
Införa evenemangs- och företagslots som förenklar och samordnar företagens kontakter med
kommunen. Införandet sker i samband med starten av servicecenter.

2.5 Resultatmål 5
I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar.

2.5.1 Aktivitet 9
Skapa och utveckla kvalitativa e-tjänster.

2.5.1 Aktivitet 10
Utveckla informationen på hemsidan.
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2.6 Resultatmål 6
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6
mån.

2.6.1 Aktivitet 11
Ta fram detaljplaner som möjliggör för attraktiva boenden.

2.6.2 Aktivitet 12
Utveckla en kartfunktion för att på ett enkelt sätt visa var lediga tomter finns.

3 Ekonomi
3.1 Drift
tkr
BOKSLUT BUDGET BUDGET
Vsht 3 pos
2018
2019
2020
Politisk verksamhet
3 593
4 915
6 033
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
272
992
1 221
Näringslivsfrämjande åtgärder
882
1 470
1 769
Konsument- och energirådgivning
209
225
225
Turistverksamhet
948
831
845
Miljö- hälsa och hållbar utveckling
796
774
774
Allmän kulturverksamhet
523
561
824
Flyktingverksamhet
-5
0
0
Arbetsmarknadsåtgärder
795
1 709
1 890
Buss-, bil- och spårbunden trafik
2 415
3 060
5 000
Gemensamma verksamheter
36 995
39 069
38 992
Framtids- och utvecklingssatsning
1 038
Effektiviseringspost
0
-1 224
-5 971
Summa
47 423
52 382
52 639
Lönerevisionen för år 2020 är inte inkluderad, Budget 2019 avser anslag per 1/10 - 2019.

tkr
Avdelningar
Kommunledning
Ekonomi- och kansliavdelning
HR-avdelning
Kommunikationsavdelning
IT-avdelning
Planeringsavdelning
Framtids- och utvecklingssatsning
Effektiviseringspost
Summa

BOKSLUT BUDGET BUDGET
2018
2019
2020
4 231
7 180
7 363
16 460
18 120
19 104
11 092
12 831
13 568
5 308
5 816
6 275
1 369
2 532
1 966
8 964
7 127
9 296
1 038
0
-1 224
-5 971
47 423
52 382
52 639
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Den stora skillnaden mellan budget 2019 och budget 2020 är:


Kommunfullmäktige har omfört 600 tkr till kommunstyrelsen avseende nämndsekreterare. Det
innebär att kommunstyrelsen inte ska debitera nämnder för detta mer.



Kommunfullmäktige har omfört 600 tkr till kommunstyrelsen avseende e-handel. Det innebär att
kommunstyrelsen inte ska debitera nämnder för motsvarande.



Kommunfullmäktige har beslutat att 1 038 tkr av kommunstyrelsens ram ska avse framtids- och
utvecklingssatsning. Dessa medel får endast disponeras av förvaltningen under förutsättning att
kommunstyrelsen godkänt disponering.

Beslutade tilläggsuppdrag till kommunchefen är:


Återkomma med förslag på hur administrativt samarbete med andra kommuner kan genomföras.



Utreda möjligheter för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Förslag för utredning till
exempel fastighetsskötsel, park/gata och lämplig administration.



Utreda möjligheter att samordna verksamhet för ökat fokus på näringslivsarbete, internt och med
externa parter.

3.2 Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
Busskurer

Digitalisering

IT-inventarier

Nätverksutrustning

Utbyte datacenter

E-handel

Summa

Tkr
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto

Ack budget
tom 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

År 2027

År 2028

År 2029

År 2030

År 2031

0

180
180

180
180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000
2 000

2 000
2 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

0

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

0

700
700

500
500

500
500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000
3 000

0

0

0

0

3 000
3 000

0

0

0

3 000
3 000

3 000
3 000

0

0
0

400
400
7 280

0
3 680

0
2 500

0
2 000

0
2 000

0
5 000

0
2 000

0
2 000

0
2 000

0
5 000

0
5 000

0
2 000

Under 2020 finns investeringsmedel avsatta för renovering av uttjänta busskurer.
Medel för digitalisering används för kommunövergripande digitaliseringsprojekt. ITinventarier används för inköp av hårdvara och konsulter löpande. Medan projektet
Nätverksutrustning används för inköp av nätverksutrustning, trådlösa nät med mera.
Under 2020 är det återigen dags att byta ut kommunens centrala datacenter med servrar och
central nätverksutrustning. Detta görs vart femte år.
Införandet av marknadsplatsen är klart och projektet ”E-handel” (400 tkr) kommer inte
behövas under 2020. Däremot behöver ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet
byggas om och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet, vilket är
en naturlig fortsättning för projektet.
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Summa
20202031
0
360
360
0
14 000
14 000
0
12 000
12 000
0
1 700
1 700
0
12 000
12 000
0
400
400
40 460

Verksamhetsplan
2019-11-29

7(7)

4. Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutveckling

Sjuktal

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/
mångfald

Fokus det
kommande året

Fokus på psykosocial
arbetsmiljö

Bibehålla de låga
sjuktalen

Årlig
uppföljning

Bibehålla god
kultur

Handlingsplan/
åtgärder

Gå igenom och se
över:
- Möteskultur
- Rutiner/processer
- Tydliggöra och
fokusera på
uppdraget

Se handlingsplan för arbetsmiljöutveckling

Begära in och
sammanställa
årlig
uppföljning
från samtliga
avdelningar.

Diskutera på APT
till exempel genom
att genomföra
Prevents Inkludo,
som är ett digitalt
spel som handlar
om inkludering och
hur man på
arbetsplatsen
förebygger
kränkning.

- Kartläggning
av frisknärvaro

- Intern
utbildning av
SAMprocessen och
systemen för
chefer
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Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 183 Översyn av kultur- och fritidsnämndens
förvaltningsorganisation
Ärendenummer KS 2017/97

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen godkänner en samlad förvaltning för kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde med placering vid utbildningsförvaltningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-05-28 kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) i uppdrag att ta fram ny förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Uppdraget har utretts över tid och olika
förslag har presenterats.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-24 att uppdra åt kommunchefen att
utforma en ny struktur för ledning och ansvar för kultur- och
fritidsverksamheten. Vidare uppdrogs till kommunchefen att påbörja rekrytering
av verksamhetsledare för kultur- och fritidsverksamheten.
Nu föreslås en samlad förvaltning för kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde med placering vid utbildningsförvaltningen. Kultur- och fritid
blir ett verksamhetsområde som leds av en verksamhetschef som tillika är
ansvarig tjänsteperson för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04



Samverkansprotokoll daterat 2019-12-11



Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 198



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24 § 136



Förslag avseende kultur- och fritidsprocessen daterad 2019-07-03



Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06, § 202

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-06



Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 161

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-12-04
Kommunledningsförvaltningen
Susann Pettersson
susann.pettersson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Förvaltningsorganisation för kultur- och
fritidsfrågor
Ärendenummer KS 2017/97

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-05-28 kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) i uppdrag att ta fram ny förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Uppdraget har utretts övertid och olika
förslag har presenterats.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-24 att uppdra åt kommunchefen att
utforma en ny struktur för ledning och ansvar för kultur- och
fritidsverksamheten. Vidare uppdrogs till kommunchefen att påbörja rekrytering
av verksamhetsledare för kultur- och fritidsverksamheten.
Nu föreslås en samlad förvaltning för kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde med placering vid utbildningsförvaltningen. Kultur- och fritid
blir ett verksamhetsområde som leds av en verksamhetschef som tillika är
ansvarig tjänsteperson för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04



Samverkansprotokoll daterat 2019-12-11



Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 198



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24 § 136



Förslag avseende kultur- och fritidsprocessen daterad 2019-07-03



Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06, § 202



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-06



Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 161

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige gav 2018-05-28 § 161 kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) i uppdrag att ta fram ny förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya organisationen ska innebära
en samlad förvaltning för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Dock bör
ingen egen förvaltningsenhet bildas.

116

Tjänsteskrivelse
2019-12-04

2(3)

Kommunchefen inkom 2018-09-06 med förslag till beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2018-11-06, § 202 att bordlägga ärendet.
Tillförordnad kommunchef inkom med nytt förslag till organisering, daterat
2019-07-03, där kommunstyrelsen 2019-09-24, § 136, beslutade att uppdra åt
kommunchefen att utforma en ny struktur för ledning och ansvar för kultur- och
fritidsverksamheten. Vidare uppdrogs till kommunchefen att påbörja rekrytering
av verksamhetsledare för kultur- och fritidsverksamheten.
Nu föreslås en samlad förvaltning för kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde med placering vid utbildningsförvaltningen.
Utbildningsförvaltningen kommer att bestå av fyra olika verksamhetsområden:
grundskola, förskola, gymnasiet/vuxenskola och kultur- och fritid. Kultur- och
fritidsverksamhetens fyra olika enheter: bibliotek, fritidsgård, kulturskola och
fritid, kommer att organiseras inom verksamhetsområde kultur- och fritid.
För att leda verksamhetsområde kultur- och fritid rekryteras en verksamhetschef
som har det övergripande ansvaret för verksamheten som tillika är ansvarig
tjänsteman för kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetschefen har det samlade
ansvaret för att nämndens beslut följs upp samt att nämnden hålls väl informerad
om verksamhetens utveckling.
Verksamhetschefen föreslås ingå i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp som
leds av förvaltningschefen. Utbildningsförvaltningens chef har det yttersta
ansvaret för verksamheten.
Syftet med organisationsförändringen är att skapa tydlighet i uppdraget och ge
goda förutsättningar för organisationen såväl som nämnden att verka
tillsammans. Organisationsförändringen ska också bidra till att utveckla
samarbetet och samverkan både externt och internt.
Förslaget har samverkats med fackliga representanter 2019-12-11.
Rekrytering av verksamhetschef har påbörjats enligt uppdrag från
kommunstyrelsen, 2019-10-15, § 198.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen godkänner en samlad förvaltning för kultur och
fritidsnämndens ansvarsområde med placering vid utbildningsförvaltningen.

Susann Pettersson

Underskrift

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2019-12-04

Beslutet skickas till
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Teknisknämnden
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 198 Översyn av kultur- och fritidsnämndens
förvaltningsorganisation
Ärendenummer KS 2017/97

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att utforma ny struktur för ledning och ansvar
för kultur- och fritidsverksamheten.
2. Kommunchefen får i uppdrag att påbörja rekrytering av verksamhetsledare
tillika processledare för kultur- och fritidsverksamheten.
3. Ny struktur skall gälla från 2020-01-01.
4. Kommunchefen får i uppdrag att löpande informera kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott om utvecklingsarbetets
gång.
5. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-05-28, § 161 kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) i uppdrag att ta fram ny
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya organisationen
ska innebära en samlad förvaltning för kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Dock bör ingen egen förvaltningsenhet bildas.
Kommunchef inkom 2018-09-06 med förslag till beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2018-11-06, § 202 att bordlägga ärendet.
Teknisk chef har 2019-07-03 inkommit med nytt förslag angående kultur- och
fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 136
 Förslag avseende kultur- och fritidsprocessen daterat 2019-07-03
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06, § 202
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-23, § 132
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-06
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 161

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsens beslut lämnas till
kommunfullmäktige för information.
Beslutsgång
Ordförandens frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt Eva Ballovarres
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Kommunchef
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136 Översyn av kultur- och fritidsnämndens
förvaltningsorganisation
Ärendenummer KS 2017/97

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunchefen får i uppdrag att utforma ny struktur för ledning och ansvar
för kultur- och fritidsverksamheten.
2. Kommunchefen får i uppdrag att påbörja rekrytering av verksamhetsledare
tillika processledare för kultur- och fritidsverksamheten.
3. Ny struktur skall gälla från 2020-01-01.
4. Kommunchefen får i uppdrag att löpande informera kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott om utvecklingsarbetets
gång.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-05-28, § 161 kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) i uppdrag att ta fram ny
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya organisationen
ska innebära en samlad förvaltning för kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Dock bör ingen egen förvaltningsenhet bildas.
Kommunchef inkom 2018-09-06 med förslag till beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2018-11-06, § 202 att bordlägga ärendet.
Tillförordnad kommunchef har 2019-07-03 inkommit med nytt förslag angående
kultur- och fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
 Förslag avseende kultur- och fritidsprocessen daterat 2019-07-03
 Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06, § 202
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-23, § 132
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-06
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 161
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-15, § 48
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Förslag
2019-07-03

1(3)

Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg
0476-55497
anders.nyberg@almhult.se

Kultur- och fritidsprocessen
Inledning
Med utgångspunkt från tidigare beredningar och förslag för hur kultur- och
fritidsverksamheten ska organiseras så har frågan åter aktualiserats då nuvarande
fritidschef kommer att gå i pension i slutet av detta år. Med anledning av detta
delger här ett förslag för hur vi kan förhålla oss till frågan, i syfte att hushålla
med resurser, utveckla samordningen samt ett uppnå ett samlat ansvar för
verksamheten under kultur och fritidsnämnden.
Som en del i framtagandet av detta förslag har tankar inhämtats från ordförande i
nämnden, både nuvarande och tidigare, samt ansvariga chefer vid
utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Förslaget har även
presenterats och diskuterats med kommunens processutvecklare.
Behovet och önskemålet är gemensamt och entydigt från både tjänstemän och
förtroendevalda. Önskemålet kan sammanfattas till:
1. En nämnd för uppdraget kultur och fritid.
2. Tydligt ansvar för samordning och verksamhetsledning till en roll(person)
som företräder verksamheten gentemot nämnden.
3. Utbildningschefen, tekniska chefen och planeringschefen ansvarar för kultur
och fritidspersonalen enligt nuvarande organisation och indelning. Ansvar
för samordning och verksamhetsledning övergår till roll enligt pkt. 2.
4. Utbildningsförvaltningens chef avlastas från samordningsansvaret.
Samordningsansvaret knyts till rollen enligt pkt. 2.
5. Resurserna för handläggning och administration kopplat till kulturstrategen
och fritidsverksamheten ses över med anledning av att fritidschefsrollen även
föreslås omfatta samordningsansvaret.

Förslag
Syftet med förslaget är att skapa tydlighet både gentemot nämnd och
organisation (kultur och fritidsverksamheterna) men också skapa förutsättningar
för ett samlat samordningsansvar. Förslaget ligger också i linje med kommunens
antagna processmodell och skulle medföra en möjlighet att utveckla arbetssättet
med våra interna processer.
Utgångspunkten för förslaget är att se verksamhetsområdet kultur och fritid med
egn nämnd, budget och resultatmål som en process. Respektive förvaltning
(KLF, TF och UtbF) tillhandhåller kompetens/resurser för att uppsatta mål ska
nås. Med detta tankesätt kommer ”kultur- och fritidsprocessen” både ha en egen
nämnd, budget, resultatmål och resurser avdelade från tre förvaltningar.
I förestående rekrytering av efterträdare till fritidschefen föreslås att förutom
ansvar för fritidsorganisationen även ha kompetens för att samordna
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Förslag
2019-07-03

2(3)

(samordningsansvaret) ”kultur och fritidsprocessen” gentemot nämnden, med
andra ord en egen erksamhets- och processledare.
Angående personalansvar för resurser inom kultur och fritid finns här flera vägar
att gå. Antingen ligger ansvaret kvar enligt nuvarande tillhörighet och
förvaltningar eller så kan även personalansvaret knytas till processledaren.
Budget och mandat bör knytas till processledaren för kultur och fritid.

Modell för processen
Kultur och fritidsprocessen
Processansvarig

KF

KoF
Nämnden

Budget

Uppföljning

Ansvar

Resultatmål

Uppföljning

Ansvar

Internkontroll

Uppföljning

Ansvar

Vision

Resurser ur KLF, UtbF och TF

Nästa steg
-

Frågan lyfts politiskt i syfte att ge ett OK till principen och förslaget (KSO).
Uppdragsbeskrivning för processledaren med utgångspunkt från framtagen
rollbeskrivning enligt pågående processarbete i kommunen. (TF, KLF, UtbF)
Förslaget presenteras för berörd personal och samverkas med fackliga
företrädare. (TF, UtbF)
Rekrytering av verksamhetschef och processledare för kultur och
fritidsverksamheten. (TF, KLF, UtbF)
Klarlägga mandat och delegation samt budgetansvar för processledaren
(KLF, TF, UtbF)
Klarlägga vilken förvaltning skall processen tillhöra för att få tillgång till
ledningsgrupp? Idag sitter fritidschefen i TF ledningsgrupp,
samordningsansvaret gentemot nämnden ligger på UtbF – kan finnas behov
av att se över reglementet inför 2020? (TF, KLF, UtbF)
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Förslag
2019-07-03

-
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Säkerställa funktionsstöd till processen (ekonomi, personal, upphandling
m.m) (TF, KLF, UtbF)

Tidsförhållanden
Augusti:
-

Inriktningsbeslut
Dialog och intern kommunikation
Uppdragsbeskrivning tillhörighet
Inleda rekrytering

September:
-

Slutföra rekrytering
Budget och mandat
Processbeskrivning

Oktober:
-

Planering av överlämning

November:
-

Förberedelser

December:
-

Verksamhetschef tillika processledare för kultur och fritid anställs

Januari:
-

Ansvar och budget för kultur och fritidsverksamheten på plats i systemet
Verksamhetschefen tillika processledare övertar ansvaret

Inriktningsbeslut
Efter politiskdialog i frågan motses ett inriktningsbeslut om att:
-

Utforma ny struktur för ledning och ansvar för kultur och
fritidsverksamheten.
Påbörja rekrytering av verksamhetschef och tillika processledare för kultur
och fritidsverksamheten.
Ny struktur skall gälla från 2020-01-01.
Att löpande informera till kultur och fritidsnämnden om utvecklingsarbetets
gång.

Anders Nyberg
Teknisk chef
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Sammanträdesprotokoll
2018-05-28

Sidnummer, beslut 1(13)

Kommunfullmäktige

§ 161 Slutrapport från parlamentariska
beredningen – ärenden relaterade till politisk
organisation med mera 2018/2019–2022
Ärendenummer KS 2017/38

Kommunfullmäktiges beslut
Antal förtroendevalda i nämnder och styrelser
1. Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2018–2022 oförändrat ha 41

ledamöter.
2. En teknisk nämnd inrättas från och med 2019. Nämnden ska ha 7 ledamöter
och 7 ersättare.
3. Kommunfullmäktige remitterar parlamentariska beredningens förslag om
organisation av överförmyndarfrågor till överförmyndarnämnden för
yttrande. Nämnden ska behandla ärendet så att fullmäktige kan behandla
frågan på nytt på sammanträdet i augusti.
4. Övriga nämnder ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsen – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Socialnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Utbildningsnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Kultur- och fritidsnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Miljö- och byggnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Valnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Gemensamma nämnden för familjerätt – 3 ledamöter och 3 ersättare
(varav Älmhult utser 1 ledamot och 1 ersättare i enlighet med
överenskommelse med Ljungby och Markaryds kommuner)
Utskotten ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsens arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Kommunstyrelsens personalutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Socialnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Utbildningsnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
Justerandes signaturer
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Nämndernas och kommunstyrelsens mandattider
5. Kommunfullmäktige ska ha ambitionen att utse ny kommunstyrelse som kan
tillträda så snart som möjligt efter val till kommunfullmäktige. Fullmäktige
ska då i enlighet med kommunallagen vid sitt första sammanträde efter
fullmäktigevalet utse en kommunstyrelse som tillträder så snart de har
utsetts.
6. Övriga nämnder ska även fortsättningsvis ska ha mandattider som sträcker
sig fyra år från och med 1 januari året efter ordinarie val till
kommunfullmäktige.
Dag- och kvällssammanträden
7. Kommunfullmäktige ska även fortsättningsvis i normala fall sammanträda
kvällstid med början klockan 18:30.
8. Kommunfullmäktige uppmanar presidiet att anpassa dagordningen för
fullmäktige så att sammanträdena inte drar ut för långt på tiden.
Organisation för kultur- och fritidsfrågor
9. Den politiska organisationen för kultur- och fritidsfrågor lämnas oförändrad.
10. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att ta fram
ny förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya
organisationen ska innebära en samlad förvaltning för kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde. Dock bör ingen egen förvaltningsenhet
bildas.
Organisation för tekniska frågor och investeringsfrågor
11. Den tekniska nämnd som inrättas ska vara ansvarig för huvuddelen av de
verksamheter som idag tillhör tekniska förvaltningen. Nämnden ska ha ett
uttalat ansvar att löpande följa upp de investeringar som utförs av tekniska
förvaltningen, även i de fall investeringarna utförs på uppdrag åt annan
nämnd.
12. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utifrån
beredningens arbete ta fram ett konkret förslag på reglemente för teknisk
nämnd. Uppdraget ska vara utfört så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
om reglemente före årsskiftet 2018/2019.
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13. Organisationen för samrådsgrupp för fysisk planering ska inte förändras –
kommunstyrelsens beslut från 2011-02-08, § 49 om samråds bör gälla även
fortsättningsvis.
14. Kommunfullmäktige uppmanar dock samrådsgruppen för fysisk planering att
beakta den demokratiska processen i sitt arbete. Gruppen är en samrådsgrupp
där inga formella beslut ska fattas. Det är dock en formellt inrättad grupp.
Därför ska kallelse till mötena skickas ut till berörda. Mötena ska även
dokumenteras med mötesanteckningar.
Organisation för arbetsmarknadsfrågor
15. Den politiska organisationen eller det politiska ansvaret för
arbetsmarknadsfrågor förändras inte.
Organisation för planfrågor
16. Miljö- och byggnämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras så att
ansvaret för översikts- och övergripande detaljplanefrågor samlas under
kommunstyrelsen.
17. Parlamentariska beredningen får i uppdrag att ansvara för att leda
diskussionen om hur man hittar en lämplig gränsdragning mellan
kommunstyrelse och nämnd.
Arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
18. Kommunfullmäktige remitterar parlamentariska beredningens förslag om
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning. Nämnden ska behandla ärendet så att fullmäktige kan
behandla frågan på nytt på sammanträdet i augusti. Kommunstyrelsen ska i
beredningsarbetet överväga även de synpunkter och förslag som lagts fram
under fullmäktiges sammanträde.
Reglementen och arbetsordningar
19. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
färdigställa förslag på reglemente för teknisk nämnd, samt förändra
kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens reglementen utifrån
beredningens förslag.
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20. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
samordna en översyn av samtliga nämnders och revisorernas reglementen.
Nämnderna och respektive förvaltning ska vara delaktiga i översynen.
21. Efter att reglementena har uppdaterats ska nämnderna se över sina
delegeringsordningar. Översyn av delegeringsordningar ska sedan göras
regelbundet under mandatperioden.
Ansvar för demokratifrågor
22. Kommunfullmäktige uppdrar åt presidiet att åter väcka frågan om
kommunens demokratiarbete.
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder
23. Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning för kommunstyrelse och
nämnder i enlighet med förslag daterat 2018-05-17.
24. Den nya arbetsordningen gäller från och med 2019-01-01 och ersätter då
”Arbetsordning för styrelser och nämnder”, senast reviderad av
kommunfullmäktige 2017-12-18, § 169.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige inrättade den 27 februari 2017 en parlamentarisk beredning
för översyn av politisk organisation. Beredningen gavs bland annat i uppdrag att
behandla en allmän översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen,
nämndernas reglementen och arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018 att förlänga bredningens
uppdrag till maj 2018.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde presenteras en slutrapport från
parlamentariska beredningen med olika förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Parlamentariska beredningens beslut 2018-05-17, § 29
 Parlamentariska beredningens slutrapport till kommunfullmäktige daterad
2018-05-17
 Utdrag ur Osbys reglemente för ersättning till förtroendevalda, daterat
2018-05-17
Justerandes signaturer
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 Arbetsordning för styrelser och nämnder i Älmhults kommun, senast
reviderad av kommunfullmäktige 2017-12-18, § 169
 Förslag till arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterat
2018-05-17
 Förstudie om gemensam överförmyndarnämnd i Älmhult, Ljungby och
Markaryd daterad 2018-05-15
 Utredning om arvodeskostnader för förtroendevalda daterad 2018-02-02

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Sonja Emilsson (M) föreslår att den tekniska nämnd som inrättas ska ha 7
ledamöter och 7 ersättare.
Dan Bülow (KD) och Predrag Jankovic (V) instämmer i Sonja Emilssons
förslag.
Marie Olofsson (C) föreslår följande som ett uppdrag till kommunstyrelsen
angående arvoden:
”I förslaget till förändrade ersättningsregler ska ett bättre samband mellan
arvode och tidsinsats arbetas in enligt följande stycke ur skrivelse 2018-02-22
till parlamentariska beredningen:
’2. Inläsningsarvode och arvode i förhållande till sammanträdenas längd i
kombination med avskaffande fasta arvoden för nämndsledamöter.
Det andra jag har pratat om skulle kräva förändringar av arvodessystemet där jag
föreslår inläsningsarvoden och att avskaffa de fasta arvodena för
nämndsledamöter. Jag skulle också vilja förändra schablonbeloppen för
sammanträdesarvoden så att de påverkas av nedlagd sammanträdestid och införa
belopp per timme även för själva arvodesdelen. I så fall kunde man tänka sig att
varje sammanträde förutsätts kräva till exempel en timmes inläsning av
handlingar. Eventuellt skulle detta system behöva få påverkan på alla de fasta
arvodena för att uppnå någon slags balans’”
Elizabeth Peltola (C) föreslår att frågan om organisation för
överförmyndarfrågor och eventuell gemensam överförmyndarnämnd remitteras
till överförmyndarnämnden för yttrande.
Justerandes signaturer
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Lars Ingvert (S) föreslår bifall till parlamentariska beredningens förslag i sin
helhet, samt avslag på Marie Olofssons förslag.
Predrag Jankovic (V) föreslår bifall till parlamentariska beredningens förslag i
sin helhet, dock med undantag för arvodesreglerna. Jankovic föreslår att fasta
arvoden för nämndernas ledamöter tas bort, samt att prisbasbeloppet ska vara
arvodesbas för fasta arvoden istället för som idag 85 % av månadsarvode för
riksdagsledamot.
Michael Öberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras.
Dan Bülow (KD) instämmer i Michael Öbergs förslag, med tillägget att ärendet
ska beredas så att fullmäktige kan behandla ärendet på sammanträdet i augusti.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 20:05–20:20 för enskilda överläggningar.
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) föreslår att frågan om arvoden och förmåner för
förtroendevalda remitteras till kommunstyrelsen för beredning, så att
kommunfullmäktige kan behandla frågan på nytt på sammanträdet i augusti.
Dan Bülow (KD) och Michael Öberg (MP) återtar sina förslag om återremiss.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgång enligt nedan.
Förslag på beslutspunkter utifrån parlamentariska beredningens slutrapport
rubriceras och numreras enligt följande:
Antal förtroendevalda i nämnder och styrelser
1. Fullmäktige ska under mandatperioden 2018–2022 ha oförändrat 41
ledamöter.
2. En teknisk nämnd inrättas från och med 2019. Nämnden ska ha 9 ledamöter
och 9 ersättare.
3. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att en gemensam
överförmyndarnämnd med Ljungby och Markaryds kommuner införs. Den
nya nämnden bör ha två ledamöter och två ersättare från varje kommun,
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vilka lämpligen bör utses så att både respektive styrande partikonstellation
och oppositionen finns representerade.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med övriga kommuner ta
fram förslag på överenskommelse, reglemente och övriga centrala
styrdokument för en gemensam nämnd med utgångspunkt i den förstudie,
daterad 2018-05-15, som överlämnats till beredningen.
5. Övriga nämnder ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsen – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Socialnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Utbildningsnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Kultur- och fritidsnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Miljö- och byggnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Valnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Gemensamma nämnden för familjerätt – 3 ledamöter och 3 ersättare
(varav Älmhult utser 1 ledamot och 1 ersättare i enlighet med
överenskommelse med Ljungby och Markaryds kommuner)
Utskotten ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsens arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Kommunstyrelsens personalutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Socialnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Utbildningsnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
Nämndernas och fullmäktiges mandattider
6. Kommunfullmäktige ska ha ambitionen att utse ny kommunstyrelse som kan
tillträda så snart som möjligt efter val till kommunfullmäktige. Fullmäktige
ska då i enlighet med kommunallagen vid sitt första sammanträde efter
fullmäktigevalet utse en kommunstyrelse som tillträder så snart de har
utsetts.
7. Övriga nämnder ska även fortsättningsvis ska ha mandattider som sträcker
sig fyra år från och med 1 januari året efter ordinarie val till
kommunfullmäktige.
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Dag- och kvällssammanträden
8. Kommunfullmäktige ska även fortsättningsvis i normala fall sammanträda
kvällstid med början klockan 18:30.
9. Kommunfullmäktige uppmanar presidiet att anpassa dagordningen för
fullmäktige så att sammanträdena inte drar ut för långt på tiden.
Organisation för kultur- och fritidsfrågor
10. Den politiska organisationen för kultur- och fritidsfrågor lämnas oförändrad.
11. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att ta fram
ny förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya
organisationen ska innebära en samlad förvaltning för kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde. Dock bör ingen egen förvaltningsenhet
bildas.
Organisation för tekniska frågor och investeringsfrågor
12. Den tekniska nämnd som inrättas ska vara ansvarig för huvuddelen av de
verksamheter som idag tillhör tekniska förvaltningen. Nämnden ska ha ett
uttalat ansvar att löpande följa upp de investeringar som utförs av tekniska
förvaltningen, även i de fall investeringarna utförs på uppdrag åt annan
nämnd.
13. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utifrån
beredningens arbete ta fram ett konkret förslag på reglemente för teknisk
nämnd. Uppdraget ska vara utfört så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
om reglemente före årsskiftet 2018/2019.
14. Organisationen för samrådsgrupp för fysisk planering ska inte förändras –
kommunstyrelsens beslut från 2011-02-08, § 49 om samråds bör gälla även
fortsättningsvis.
15. Kommunfullmäktige uppmanar dock samrådsgruppen för fysisk planering att
beakta den demokratiska processen i sitt arbete. Gruppen är en samrådsgrupp
där inga formella beslut ska fattas. Det är dock en formellt inrättad grupp.
Därför ska kallelse till mötena skickas ut till berörda. Mötena ska även
dokumenteras med mötesanteckningar.
Organisation för arbetsmarknadsfrågor
16. Den politiska organisationen eller det politiska ansvaret för
arbetsmarknadsfrågor förändras inte
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Organisation för planfrågor
17. Miljö- och byggnämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras så att
ansvaret för översikts- och övergripande detaljplanefrågor samlas under
kommunstyrelsen.
18. Parlamentariska beredningen får i uppdrag att ansvara för att leda
diskussionen om hur man hittar en lämplig gränsdragning mellan
kommunstyrelse och nämnd.
Arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
19. Kommunstyrelsen (personalenheten) får i uppdrag att ta fram ett förslag till
förändrade ersättningsregler för förtroendevalda inför mandatperioden 2019–
2022.
20. Förändringen innebär att ett schablonbelopp införs för förlorad
arbetsförtjänst i enlighet med den modell som tillämpas i Osby kommun.
21. Schablonersättningen ska dock till skillnad från Osbys regler baseras på en
månadsinkomst motsvarande ett halvt prisbasbelopp.
22. I uppdraget till kommunstyrelsen (personalenheten) ingår även att ta fram ett
förslag på arvodesnivåer för uppdrag inom tekniska nämnden och
överförmyndarnämnden.
23. Övriga regler för arvodesregler eller arvodesnivåer förändras inte.
Reglementen och arbetsordningar
24. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
färdigställa förslag på reglemente för teknisk nämnd, samt förändra
kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens reglementen utifrån
beredningens förslag.
25. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
samordna en översyn av samtliga nämnders och revisorernas reglementen.
Nämnderna och respektive förvaltning ska vara delaktiga i översynen.
26. Efter att reglementena har uppdaterats ska nämnderna se över sina
delegeringsordningar. Översyn av delegeringsordningar ska sedan göras
regelbundet under mandatperioden.
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Ansvar för demokratifrågor
27. Kommunfullmäktige uppdrar åt presidiet att åter väcka frågan om
kommunens demokratiarbete.
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder
28. Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning för kommunstyrelse och
nämnder i enlighet med förslag daterat 2018-05-17.
29. Den nya arbetsordningen gäller från och med 2019-01-01 och ersätter då
”Arbetsordning för styrelser och nämnder”, senast reviderad av
kommunfullmäktige 2017-12-18, § 169.
Ordföranden lägger fram respektive beslutspunkt och förslag på ändringar där de
förekommer.
Beslutsgång – antal förtroendevalda i nämnder och styrelser
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 2 om teknisk nämnd och Sonja Emilssons (M) ändringsförslag om
att nämnden ska ha 7 ledamöter och 7 ersättare istället för 9 av vardera.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller parlamentariska
beredningens förslag, dock med ändringen att tekniska nämnden ska ha 7
ledamöter och 7 ersättare.
Ordföranden lägger fram Elizabeth Peltolas (C) förslag om att frågan om
organisation för överförmyndarfrågor (beslutspunkterna 3–4) remitteras till
överförmyndarnämnden för yttrande och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 5 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – nämndernas och kommunstyrelsens mandattider
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 6–7 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
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Beslutsgång – dag- och kvällssammanträden
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 8–9 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för kultur- och fritidsfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 10–11 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för tekniska frågor och
investeringsfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 12–15 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för arbetsmarknadsfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 16 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för planfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 17–18 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
Kommunfullmäktige godkänner att behandlingen av beslutspunkterna 19–23
behandlas som en helhet i beslutsgången.
Ordföranden konstaterar att det finns förslag om remiss till kommunstyrelsen
från Helen Bengtsson (S). Därutöver finns ändringsförslag i förhållande till
parlamentariska beredningens förslag från Marie Olofsson (C) och Predrag
Jankovic (V). Helen Bengtssons förslag om remiss behandlas först. Om detta
avslås och ärendet ska avgöras idag behandlas övriga förslag i tur och ordning.
Ordföranden lägger fram Helen Bengtssons förslag och finner att
kommunfullmäktige remitterar frågan om arvodesregler och förmåner för
förtroendevalda till kommunstyrelsen för beredning.
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Beslutsgång – reglementen och arbetsordningar
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 24–26 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – ansvar för demokratifrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 27 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – reglementen och arbetsordningar
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 28–29 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Protokollsanteckning
Bo Bergsjö (L) anför följande angående arvoden och teknisk nämnd:
”A. I dessa ekonomiska tider anser vi det orimligt att summan av politiska
arvoden ökar. Redan nu kostar det politiska systemet mer än åtta miljoner kronor
om året. Vi har följande alternativ till hur kostnaden kan vara oförändrad eller
minskande:
1. Färre antal ledamöter i vissa nämnder och/eller styrelser.
2. Procentsatsen för ersättning sänks, idag 85 procent av ett riksdagsarvode.
B. Om en teknisk nämnd skall inrättas är det viktigt att det slås fast att en
huvuduppgift är att följa och utvärdera investeringar.
C. Det fasta arvodet vid frånvaro skall kunna reduceras.”
_____
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunchefen (kommunledningsförvaltningen),
(beslutspunkterna 10, 12, 14, 18–21)
Kommunfullmäktiges presidium (beslutspunkterna 8, 22)
Parlamentariska beredningen (beslutspunkt 17)
Samtliga nämnder (beslutspunkt 21)
Kommunal författningssamling (beslutspunkterna 23–24)
För kännedom
Kommunstyrelsen, kommunchefen (kommunledningsförvaltningen) (samtliga
beslutspunkter)
Kanslienheten (samtliga beslutspunkter)
Samtliga nämnder (beslutspunkterna 23–24)
Kultur- och fritidsnämnden (beslutspunkterna 9–10)
Miljö- och byggnämnden (beslutspunkterna 16–17, 19)
Tekniska förvaltningen (beslutspunkterna 11–12, 19)
Ljungby kommun (beslutspunkterna 3–4)
Markaryds kommun (beslutspunkterna 3–4)
Bilagor till
Samtliga mottagare av beslutet
Parlamentariska beredningens beslut 2018-05-17, § 29
Parlamentariska beredningens slutrapport daterad 2018-05-17
Kommunstyrelsen, kommunchefen (kommunledningsförvaltningen), samt
kanslienheten
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterad 2018-05-17
Utredning om arvodeskostnader för förtroendevalda daterad 2018-02-02
Utdrag Osbys reglemente för ersättning till förtroendevalda, daterat 2018-05-17
Förstudie om gemensam överförmyndarnämnd daterad 2018-05-15
Överförmyndarnämnden
Förstudie om gemensam överförmyndarnämnd daterad 2018-05-15
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterad 2018-05-17
Övriga nämnder, samt kommunal författningssamling
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterad 2018-05-17

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-01

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 99 Ändring i avfallsföreskrifter - Södra Smålands
Avfall & Miljö (SSAM)
Ärendenummer TN 2019/16

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar förslaget till nya föreskrifter för Älmhults
kommun. De nya föreskrifterna gäller från 2020-01-01 och ersätter de gamla
daterade 2009-12-14.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt samma
kapitel.
Då det gemensamma avfallsbolaget SSAM, nedan kallad bolaget, för
kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult har bildats,
finns behovet av att ha gemensamma avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna
har uppdaterats för att bland annat passa det nya insamlingssystemet för
fyrfackskärl samt för att möta de behov som finns av stöd för verksamheten.
Nuvarande avfallsplan löper ut 2019-12-31 och en ny avfallsplan håller på att tas
fram, denna blir gemensam för alla kommuner som ingår i SSAM. Avfallsplanen
kommer inte att antas i samband med avfallsföreskrifterna utan tas fram separat
för antagande under 2020. Gällande avfallsföreskrifter antogs av
kommunfullmäktige 2009.
De förslag om avfallsföreskrifter som nu har tagits fram bygger på
branschorganisationen Avfall Sveriges rapportmall från 2017, samt gamla
avfallsföreskrifter från bolagskommunerna. Inspiration har också tagits från
andra kommuner i landet som nyligen antagit nya avfallsföreskrifter.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-01

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Föreskrifterna är framtagna tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret
samt bolagets jurister.
Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen på lämpligt sätt
och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och ställa ut ett
förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.
Utställning av föreskrifterna har gjorts under 4 veckor under sommaren 2019.
Alla kommuninvånare och berörda parter har haft möjlighet att lämna in
synpunkter. Frågor har inkommit kring föreskrifterna men inget remissvar har
kommit in. Föreskrifterna har tagits fram tillsammans med Växjö, Lessebo,
Tingsryds och Markaryds kommun då kommunerna ingår i det nystartade
bolaget. Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner har antagit de nya
föreskrifterna från och med 2019-01-01. Markaryds kommun har också ställt ut
sina föreskrifter under sommaren, men inte heller i Markaryds kommun har det
kommit in några remissvar.
En sammanfattning över de viktigaste ändringarna från tidigare föreskrifter kan
ses i bilaga 1. Det slutliga förslaget till avfallsföreskrifter visas i bilaga 2 och
föreslås gälla från 2020-01-01.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10
 Södra Smålands avfall och miljös tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02
 Bilaga 1 - Förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun
 Bilaga 2 - Förändringar i avfallsföreskrifter Älmhults kommun
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Södra Smålands Avfall och Miljö

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-09-10
Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse nya föreskrifter avfallshantering
Älmhult
Ärendenummer TN 2019/16

Sammanfattning av ärendet
Förslag på nya föreskrifter för avfallshantering från Södra Smålands Avfall och
Miljö AB.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10
 Södra Smålands avfall och miljös tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02
 Förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun
 Förändringar i avfallsföreskrifter Älmhults kommun

Ärendebeskrivning
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt samma
kapitel.
Då det gemensamma avfallsbolaget SSAM, nedan kallad bolaget, för
kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult har bildats,
finns behovet av att ha gemensamma avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna
har uppdaterats för att bland annat passa det nya insamlingssystemet för
fyrfackskärl samt för att möta de behov som finns av stöd för verksamheten.
Nuvarande avfallsplan löper ut 2019-12-31 och en ny avfallsplan håller på att tas
fram, denna blir gemensam för alla kommuner som ingår i SSAM. Avfallsplanen
kommer inte att antas i samband med avfallsföreskrifterna utan tas fram separat
för antagande under 2020. Gällande avfallsföreskrifter antogs av
kommunfullmäktige 2009.
De förslag om avfallsföreskrifter som nu har tagits fram bygger på
branschorganisationen Avfall Sveriges rapportmall från 2017, samt gamla
avfallsföreskrifter från bolagskommunerna. Inspiration har också tagits från
andra kommuner i landet som nyligen antagit nya avfallsföreskrifter.

148

Tjänsteskrivelse
2019-09-10

2(2)

Föreskrifterna är framtagna tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret
samt bolagets jurister.
Utställning
Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen
På lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare
och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen,
och ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra
veckor.
Utställning av föreskrifterna har gjorts under 4 veckor under sommaren 2019.
Frågor han inkommit kring föreskrifterna men inget remissvar har kommit in.
Föreskrifterna har ställts ut under minst fyra veckor och alla kommuninvånare
och berörda parter har haft möjlighet att lämna in synpunkter. Föreskrifterna har
tagits fram tillsammans med Växjö, Lessebo, Tingsryds och Markaryds kommun
då kommunerna ingår i det nystartade bolaget. Växjö, Lessebo och Tingsryds
kommuner har antagit de nya föreskrifterna från och med 2019-01-01.
Markaryds kommun har också ställt ut sina föreskrifter under sommaren, men
inte heller i Markaryds kommun har det kommit in några remissvar.
En sammanfattning över de viktigaste ändringarna från tidigare föreskrifter kan
ses i bilaga 1. Det slutliga förslaget till avfallsföreskrifter visas i bilaga 2 och
föreslås gälla från 2020-01-01.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar förslaget till nya föreskrifter för Älmhults
kommun. De nya föreskrifterna gäller från 2020-01-01 och ersätter de gamla
daterade 2009-12-14.

Matilda Dunfjäll

Lars Nilsson

Nämndsekreterare

Tillförordnad teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Södra Smålands Avfall och Miljö AB
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Älmhult kommun.

Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
a) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl
eller säck.
b) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet. Jämförligt avfall från annan verksamhet kan
exempelvis vara toalettavfall, avfall från personalutrymme, restaurangavfall, avfall
från livsmedelsbutiker.
c) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
d) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus.
e) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
f) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för el-utrustning.
g) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
h) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall
som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs
ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår
också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta
livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.
i) Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från
hushållets kärl- och säckavfall.
j) Med sällskapsdjur avses djur som används som sällskapsdjur och som i allmänhet
huvudsakligen vistas inomhus.
k) Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
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3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med avfallsansvarig nämnd avses kommunens kommunstyrelse.
5. Med tillsynsansvarig nämnd avses kommunens miljö- och byggnämnd.
6. Med nedan kallad bolaget, avses Södra Smålands Avfall och Miljö AB, som ägs av
kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult. Bolaget har, på
uppdrag av respektive avfallsansvarig nämnd, som uppgift att svara för
ägarkommunernas skyldigheter avseende hanteringen, dvs. insamling, transport och
återvinning eller bortskaffande, av det hushållsavfall som uppstår i ägarkommunerna.
Bolaget svarar även för återvinningscentralerna i medlemskommunerna.
7. Med nedan kallad kommunen avses Älmhult kommun.
8. Med renhållare avses den av kommunen upphandlade renhållningsentreprenör eller av
kommunen utsedd aktör.
9. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare,
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
10. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till
hushållsavfall.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15
kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Avfallsansvarig nämnd har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av
det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar
för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden.
5 § Bolaget informerar hushållen om insamlingssystem samt krav och hantering avseende
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.
6 § Bolaget utfärdar råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar.

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar
7 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för att avfallet kan tömmas på
tömningsdagen, dvs. inte är fastfruset eller på annat sätt i skick så att tömning inte kan utföras.
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa bolaget om ändrade
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Betalning, information
9 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg. Avgift betalas i enlighet med taxa som kommunen har
beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
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10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
11 § Fastighetsägare eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för
fastigheten/bostaden ska erlägga angivna avgifter. Fakturamottagande kan efter skriftlig
ansökan till bolaget överföras på hyresgästen. Avgiftsskyldigheten kvarstår dock hos
fastighetsägaren. Ändring av abonnemang görs endast av fastighetsägaren.

Sortering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall
12 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.
13 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla de
avfallsfraktioner åtskilda som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för
borttransport.
14 § Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Ändring av abonnemang
15 § Vid återkommande felsortering kan avfallsansvarig nämnd efter uppmaning om rättning
till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare besluta att tillfälligt eller tillsvidare ändra
abonnemang.
16 § Vid återkommande överfull behållare, för tung behållare eller dragavstånd som ej följer
gällande renhållningstaxa ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ha möjlighet att
välja större behållare, lämpligt hämtningsintervall eller ändrat dragavstånd. Om inte detta sker
trots uppmaning kan avfallsansvarig nämnd besluta att tillfälligt eller tillsvidare ändra
abonnemang.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall
17 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i
dessa föreskrifter.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av
borttransport av hushållsavfall från fastigheten.

Emballering av hushållsavfall samt förvaringsplats
18 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och utrymmet är avsedd för.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.

Anläggande, underhåll samt skötsel av behållare och
annan utrustning
Anskaffande och ägande
19 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av kommunens
renhållningstaxa.
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20 § Kärl ägs och tillhandahålls av bolaget såvida inte särskilda skäl föreligger.
Container och latrinbehållare ägs och tillhandahålls av renhållaren.
Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall och
liknande behållare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
Ägare av behållare ansvarar för ID-märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare.
När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Märkning av behållare ska ske enligt anvisning från bolaget.

Anläggande
21 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anslutningspunkt för tömning
överstiga 15 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, såvida inte
särskilda skäl föreligger. Lock och manlucka vid anläggande ska vara av lätt material och
väga högst 15 kg. Om lock kan skjutas åt sidan accepteras en maximal vikt på 25 kg.
Vid installation och anläggande av bottentömmande behållare och anläggningar som töms av
kranfordon ska dessa utformas så att de är åtkomliga för fordon utrustat med kran. Med
anläggningar avses de som kräver byte av filtermaterial eller där hämtning av filterkassett
eller storsäck ska ske.
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och
bottentömmande behållare inte överskrider 5 meter och har en volym på max 5 m3, om inte
särskilda skäl föreligger. För tömning av filterkassett eller storsäck gäller att avståndet mellan
kranfordonets uppställningsplats och anläggning inte överskrider 5 meter och att filterkassett
eller storsäck får väga max 1 000 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Rengöring och tillsyn
22 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för rengöring och tillsyn av
behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att
förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken
för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
23 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
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Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas till renhållaren.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den
på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
24 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
säkerställa att avståndet mellan uppställningsplats för kranfordon och filterkassett eller annan
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inte överstiger det längsta
tillåtna avstånd enligt 21 §, om inte särskilda skäl föreligger.
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen
så att tömning kan ske med det fordon som används.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lättillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt ska kunna öppnas av en person och får
inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Gällande vikter på lock eller manlucka
på befintliga anläggningar regleras i, kommunens renhållningstaxa.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambehållare får vid hämtning inte
överstiga det avstånd som anges i 21 §, om inte särskilda skäl föreligger. Avstånd för äldre
anläggningar regleras i kommunens renhållningstaxa.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen ligger utanför den egna
fastigheten, eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen tillhör, ska
tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetsbeteckning.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning
från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen
genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.
Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas renhållaren.
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25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

Hämtnings- och transportvägar
26 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastigheten, vid en överenskommen plats
eller, för det fall enighet i frågan om behållarens placering inte kan nås, vid en av
avfallsansvarig nämnd anvisad plats. Reglering av dragavstånd görs i kommunens taxa.
27 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska se till att transportväg fram till den
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick och vara dimensionerad för
hämtningsfordon samt att, vid behov, säkerställa att vändmöjlighet finns.
Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som
normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare avlämna
avfallet på plats som överenskommes med bolaget eller anvisas enligt 26 §.
Fastighetsinnehavaren- eller nyttjanderättshavaren ska se till att den väg som kärlet behöver
rullas på hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Eventuell dragväg ska inför
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
28 § Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse är undantagna från kommunens
sophämtning och bortforsling av slam. Sådan fastighet har dock rätt att efter skriftlig begäran
få sophämtning förutsatt att övriga bestämmelser i avfallsföreskrifterna uppfylls, varvid
hämtningsställe anvisas av avfallsansvarig nämnd.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
29 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
30 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2.
Avfallsansvarig nämnd har rätt att avgöra om behov för tätare hämtningsintervall finns.

Åtgärder om föreskrift inte följs
31 § Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren inte följer föreskrifterna i 23 §,
24 § 1–3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 27 § 2 st. kan det innebära att tömning uteblir.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller mot avgift efter beställning av extrahämtning.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
32 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från det avfall som klassas som
verksamhetsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 12–31 §§ om ej annat anges i
dessa föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid bolagets insamlingsställen eller efter vad som anges i bilaga 1.
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Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång
per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i anläggningen.

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet
33 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till
annat avfall än hushållsavfall ska på begäran lämna de uppgifter om arten, sammansättningen,
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
34 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall
på den egna fastigheten (38 och 39§§) och andra undantag från avfallsföreskrifterna (41 och
44 §§) handläggs av miljö- och byggsnämnden enligt vad som anges nedan.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de
beräknade avfallsmängderna.
35 § Ansökan om utsträckt hämtningsintervall, gemensam avfallsbehållare och uppehåll i
hämtning enligt 40§, 42§ och 43§ handläggs av avfallsansvarig nämnd. Ansökan ska
inkomma för handläggning senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden.
Vid utgång av den beviljade perioden fastställer bolaget typ av abonnemang för
fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan om undantag inte
inkommit.
Ansökan är personlig och vid ägarbyte behöver ny ansökan göras.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
hushållsavfall
36 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 37–39 §§
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön.
37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske
utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. Det är dock inte
tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område.
38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till miljö- och
byggsnämnden.
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Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
39 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter anmälan till miljö- och byggsnämnden,
medges i särskild anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande.
Anmälan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.

Utsträckt hämtningsintervall
40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka om utsträckt
hämtningsintervall hos avfallsansvarig nämnd. Detta kan medges under förutsättning att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om matavfall, trots uppgifterna
om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall.
41 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare
som äger anläggningen, efter ansökan till miljö- och byggnämnden medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst tio (10 år), om inte
annat anges i miljö- och byggnämndens beslut om förlängt intervall, därefter måste en ny
ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om miljö- och byggnämnden
konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Gemensamma avfallsbehållare
42 § Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan
medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna
i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för
uppställningsplats.
En bedömning görs om antal delande fastighetsinnehavare är lämplig i det enskilda fallet.
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om förutsättningar för
medgivandet inte längre är uppfyllda.

Uppehåll i hämtning
43 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att
utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan gäller i max tre (3)
år.
43 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under
hela hämtningssäsongen maj - september.
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Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till kommunen
44 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids- eller permanentboende, som själv
kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och
miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden, och om det finns särskilda skäl,
befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och
återvinning enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken.
45 § Medgivande om befrielse i 44 § från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till
maximalt fem (5) år i taget.
Befrielse från sophämtning enligt 44 § kan i särskilda fall endast innebära befrielse från
hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för Älmhults
kommun 2009-12-14 upphör att gälla.
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BILAGOR
BILAGA 1
FÖRESKRIFTSBILAGA FÖR SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL M.M.
Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas
skiljt från annat avfall

Krav på emballering
m.m.

Krav på utsortering

Instruktion för
hämtning/lämning

Hushållsavfall och
därmed jämförligt
avfall

Detta avfall ska hanteras
separat och lämnas till
renhållaren.

Avfall som läggs i
behållare ska vara inlagt
i påse eller paket av
lämpligt material och
storlek. Det paketerade
avfallet ska vara väl
förslutet så att avfallet
inte kan spridas. Avfall
ska vara väl emballerat
så att skada,
arbetsmiljöproblem eller
annan olägenhet inte
uppkommer.

Hämtnings- och
lämningsintervall för
hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall
regleras i gällande
renhållningstaxa för
Älmhult kommun.

Avfall som inte är
hushållsavfall
(till exempel
bygg- och
rivningsavfall
från
fastigheten)

Detta avfall ska hanteras
separat från
hushållsavfall.

På återvinningscentral
ska avfallet lämnas enligt
instruktioner på plats.
Vid hämtning från
fastigheten ska avfallet
sorteras och emballeras
efter instruktioner från
bolaget.

Farligt avfall

Följande produkter eller
ämnen utgör exempel på
vad som ska hanteras
som farligt avfall:
- Färg, lackavfall samt
hartser
- Limavfall (t.ex.
kontaktlim, epoxilim,
spackel)
- Lysrör (t.ex.
lågenergilampor,
solarierör,
halogenlampor)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier (t.ex.
fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller
alkaliskt avfall (t.ex.
frätande ämnen som
kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut,
avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller
kvicksilver
(t.ex. termometrar,
barometrar, reläer).

Ska var tydligt märkt
med uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt
avfall får inte blandas.

Avfall som inte är
hushållsavfall ska lämnas
på godkänd
avfallsanläggning.
Hämtning av avfall som
inte är hushållsavfall kan
beställas med tjänster
enligt gällande
renhållningstaxa för
Älmhult kommun.
Farligt avfall lämnas vid
återvinningscentral.
Hämtning av farligt
avfall från fastighet kan
beställas med tjänster
enligt gällande
renhållningstaxa för
Älmhult kommun.
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Grovavfall

Grovavfall som utgör
hushållsavfall
behöver på grund
av avfallets egenskaper
hanteras separat från
annat hushållsavfall.

Grovavfall
från hushåll för separat
borttransport av
renhållaren
ska i den mån det
är möjligt, buntas eller
förpackas i lämpligt
emballage.
Grovavfallet ska förses
med märkning som
klargör att det är fråga
om grovavfall.

Trädgårdsavfall

Ska sorteras ut och hållas
skilt från annat
grovavfall.

På återvinningscentralen
ska avfallet lämnas enligt
instruktioner på plats.
För alternativ med
abonnemang
med hämtning av
trädgårdsavfall i kärl, ska
avfallet läggas löst i
kärlet och inte packas så
hårt att tömningen
försvåras.

Latrin

Ska hållas skiljt från
annat avfall.

Matavfall

Ska sorteras ut och hållas
skilt från annat avfall.

Ska samlas i tunna som
ska vara väl försluten så
att avfallet inte kan
spridas. Inför hämtning
ska behållaren vara
rengjord på utsidan.
Matavfall från hushåll
ska läggas i
påse, som tillhandahålls
av renhållaren. Matavfall
från verksamheter ska av
avfallslämnaren
förpackas i särskild påse,
säck eller lämnas i tank
av typ
som godkänts av bolaget.

Slam och
fosforfiltermaterial och
andra jämförbara filter
från små
avloppsanläggningar

Ska vara åtkomligt för
tömning i den anläggning
där det genereras.

Filtermaterial från
fosforfällor och andra
jämförbara filter ska vara
förpackat eller
tillgängligt på ett sådant
sätt att hämtning kan
utföras av fordon utrustat
med kran eller
suganordning.
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Grovavfall från
hushållen
lämnas vid
återvinningscentral.
På återvinningscentralen
ska avfallet
sorteras och lämnas
enligt instruktioner på
plats. All övrig transport
av grovavfall från
fastighet ska utföras
genom bolagets försorg.
Hämtning från fastighet
kan beställas separat
enligt gällande
renhållningstaxa för
Älmhult kommun.
Trädgårdsavfall från
hushållen lämnas vid
återvinningscentral.
All övrig transport av
trädgårdsavfall från
fastighet ska utföras
genom bolagets
försorg. Hämtning från
fastighet kan beställas
separat enligt gällande
renhållningstaxa för
Älmhult kommun.
Hämtning av
trädgårdsavfall sker
separat från hämtning av
annat grovavfall.
Latrinbehållare
borttransporteras från
fastighet genom bolagets
försorg.
Matavfall borttransporteras från
fastigheten i enlighet
med hämtningsintervall
som bolaget
tillhandahåller.

Fett från fettavskiljare

Ska vara åtkomligt för
tömning
i den anläggning där det
genereras.

Matfetter och
frityroljor om mängden
per hämtningstillfälle
överstiger två liter

Döda sällskapsdjur
samt avfall från
husbehovsjakt.

Andra animaliska
biprodukter än döda
sällskapsdjur och
matavfall.

Blandas före
detta livsmedel med
annat avfall utgör den
blandade fraktionen
före detta livsmedel
och är ABP enligt
definitionen.

Stickande och skärande
avfall

Bland annat kanyler och
sprutor.

Förpackningar

I enlighet med
definitionen av
förpackningar i
förordning (2014:1073)
om producentansvar för
förpackningar.

Ska förvaras i behållare
med tätslutande lock.
Maximalt två liter
flytande emballerat
avfall får läggas i
behållare för restavfall,
om det kan ske utan att
emballaget går sönder.
Större mängd matfetter
eller frityroljor lämnas
på anläggning som
hänvisas av bolaget.
Ska förpackas väl innan
det läggs i behållare för
kärl- och säckavfall.
Mindre sällskapsdjur kan
även grävas ner på den
egna fastigheten,
förutsatt att graven är så
djup att djur hindras från
att gräva upp kroppen,
att ingen misstanke om
smitta föreligger samt att
det kan ske utan risk för
människors hälsa eller
miljön.
Före detta livsmedel från
butik ska av
avfallslämnaren läggas i
för ändamålet avsedd
behållare.

Föremål som kan ge
upphov till skär- eller
stickskador, t.ex. krossat
glas, spik eller nålar skall
läggas i styvt
skyddshölje (t.ex. tom
mjölkförpackning) innan
föremål läggs i påse eller
paket. Kanyler ska
läggas
i speciell behållare som
tillhandahålls av apotek
och lämnas till apotek
som kommunen har avtal
med.
Lämnas lösa i de
behållare/ kärl som
tillhandahålls/ anvisas.
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Före detta livsmedel ska
transporteras bort från
verksamheten i enlighet
med hämtningsintervall
som bolaget
tillhandahåller.

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av bolaget
eller producent.

Returpapper

Kasserade bilbatterier

Kasserade bärbara
batterier.
Om kasserade produkter
innehåller lösa bärbara
batterier ska dessa
plockas ur. Är de bärbara
batterierna inbyggda i
produkten hanteras den
som avfall från elutrustning.
Konsumentelavfall

Läkemedel

Avfall från elektriska
och elektroniska
hushållsprodukter

Glödlampor och vissa
belysningsarmaturer

Däck

I enlighet med
definitionen av
returpapper i förordning
(2014:1074) om
producentansvar för
returpapper.
I enlighet med
definitionen av batterier i
batteriförordningen
(2008:834).
I enlighet med
definitionen av bärbara
batteri i
batteriförordningen
(2008:834).

Lämnas löst i de
behållare/ kärl som
tillhandahålls/ anvisas.

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av bolaget
eller producent.

Ställs upp på ett sätt som
förhindrar att batterisyra/
innehåll rinner ut.

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av bolaget
eller producent.
Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av bolaget
eller producent.

Skrymmande elavfall ska
sorteras ut och hållas
skiljt från annat
grovavfall. Smått elavfall ska sorteras ut och
hållas skiljt från kärloch säckavfall.

I enlighet med
definitionen av
läkemedel i förordningen
(2009:1031) om
producentansvar för
läkemedel.
I enlighet med
definitionen av
elektriska- och
elektroniska produkter i
förordning (2014:1075)
om producentansvar för
el-utrustning.
I enlighet med
definitionen av
glödlampor och vissa
belysningsarmaturer i
förordning (2000:208)
om producentansvar för
glödlampor och vissa
belysningsarmaturer.
I enlighet med
definitionen av däck i
förordning (1994:1236)
om producentansvar för
däck.

Ska lämnas i behållare/
påse som tillhandahålls
av apotek.

Konsumentelavfall
lämnas vid
återvinningscentral. På
återvinningscentralen ska
avfallet lämnas enligt
instruktioner på plats.
Hämtning av
skrymmande
konsumentelavfall kan
beställas med tjänster för
grovavfall enligt
gällande avfallstaxa för
Älmhult kommun.
Lämnas till apotek.

Lämnas lösa i de
behållare/ kärl som
tillhandahålls/ anvisas.

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av bolaget
eller producent.

Lämnas lösa i de
behållare/ kärl som
tillhandahålls/ anvisas.

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av bolaget
eller producent.

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
anvisas av bolaget eller
producent.

14
164

BILAGA 2
HÄMTNINGSINTERVALL
Hämtning av restavfall, matavfall samt förpacknings och tidningsavfall
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt
en gång i veckan.
2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och
säckavfall normalt en gång varannan vecka. För en- eller tvåbostadshus för
permanentboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt varannan vecka för
kärl 1 och normalt var fjärde vecka för kärl 2.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall normalt
en gång varannan vecka under perioden maj – september. För en- eller tvåbostadshus
för fritidsboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt varannan vecka för
kärl 1 och normalt var fjärde vecka för kärl 2 under perioden maj – september.
Trädgårdsavfall
4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan
vecka under perioden mitten av mars – mitten av november. Näringsidkare och
innehavare av flerfamiljsfastigheter kan erbjudas hämtning varje vecka under samma
period.
Latrin
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka eller en gång var fjärde vecka under
perioden maj till september.
Slamavskiljare för BDT-vatten
6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljö- och
byggnadsnämndens beslut eller i annat fall minst en gång vartannat år.
Fosforfällor och minireningsverk
7. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med miljö- och
byggnadsnämndens beslut.
Slamavskiljare
8. Tömning av andra slamavskiljare sker minst en gång per år.
Fettavskiljare
9. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion.
Särskild hämtning
10. Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:
 Avfall från elektriska och elektroniska produkter
 Övrigt farligt avfall
 Övrigt grovavfall
 Matfetter och frityroljor
 Hämtning av textilier
 Hämtning av fallfrukt
 Hämtning av kasserat livsmedel
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Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Älmhult
kommun.
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Bilaga 2
2019-05-02

Sammanfattning av de viktigaste ändringarna- Älmhult
§ i nya
föreskrifter
2§ pkt 6

7–8§§

Utdrag ur text

Kommentarer

Med nedan kallad bolaget. avses
Södra Smålands Avfall och Miljö AB,
som ägs av kommunerna Växjö,
Tingsryd, Lessebo, Markaryd och
Älmhult. Bolaget har, på uppdrag av
respektive avfallsansvarig nämnd,
som uppgift att svara för
ägarkommunernas skyldigheter
avseende hanteringen, dvs.
insamling, transport och återvinning
eller bortskaffande, av det
hushållsavfall som uppstår i
ägarkommunerna.
Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare ansvarar för att
avfallet kan tömmas på
tömningsdagen, dvs. inte är
fastfruset eller på annat sätt i skick
så att tömning inte kan utföras.

Tekniska nämnden ger bolaget i
uppdrag att ansvara för
omhändertagandet av hushållsavfall.
Detta har definierats här för att det
ska vara tydligt mot
kommuninvånarna att det är bolaget
man ska kontakta gällande frågor om
avfallshanteringen. Vad gäller
myndighetsbeslut är det
avfallsansvarig nämnd som beslutar.
Bolaget har inte den befogenheten.
Tydliggjort vad
fastighetsinnehavarens ansvar är.

Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare ska upplysa
bolaget om ändrade förhållanden av
betydelse för avfallshanteringen för
fastigheten.
11§

Fastighetsägare eller den som
istället för fastighetsägaren är
skattskyldig för fastigheten/bostaden
ska erlägga angivna avgifter.

15§

Vid återkommande felsortering kan
avfallsansvarig nämnd efter
uppmaning om rättning till
fastighetsinnehavare eller
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
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se
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Tidigare har inte detta framgått,
renhållningen har då haft problem
med att få in avgiften och med denna
skrivning tydliggörs vem det är som
har betalningsansvaret.
Denna är helt ny. Behov har funnits av
att ha något att luta sig mot och
använda mot de fastighetsinnehavare

16§

21§

28§

35§

nyttjanderättshavare besluta att
tillfälligt eller tillsvidare ändra
abonnemang.
Vid återkommande överfull
behållare, för tung behållare eller
dragavstånd som ej följer gällande
renhållningstaxa ska
fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare ha möjlighet att
välja större behållare, lämpligt
hämtningsintervall eller ändrat
dragavstånd. Om inte detta sker trots
uppmaning kan avfallsansvarig
nämnd besluta att tillfälligt eller
tillsvidare ändra abonnemang.
Vid anläggande av små
avloppsanläggningar, fettavskiljare
eller tank för matavfall ska inte
avstånd mellan uppställningsplats för
tömningsfordon och
anslutningspunkt för tömning
överstiga 15 meter såvida inte
särskilda skäl föreligger.
Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på
anläggningen ska vara mindre än 5
meter, såvida inte särskilda skäl
föreligger. Lock och manlucka vid
anläggande ska vara av lätt material
och väga högst 15 kg. Om lock kan
skjutas åt sidan accepteras en
maximal vikt 25 kg.
Fastigheter belägna på öar utan fast
landförbindelse är undantagna från
kommunens sophämtning och
bortforsling av slam. Sådan fastighet
har dock rätt att efter skriftlig
begäran få sophämtning förutsatt att
övriga bestämmelser i
avfallsföreskrifterna uppfylls, varvid
hämtningsställe anvisas av
avfallsansvarig nämnd.

som felsorterar och därmed inte följer
kommunens instruktioner.

Vid utgång av den beviljade perioden
fastställer bolaget typ av
abonnemang för
fastigheten/bostaden samt öppnar
upp abonnemanget, såvida ny
ansökan om undantag inte inkommit.

Det är fastighetsägarens skyldighet att
ansöka om förnyat uppehåll i
hämtning av hushållsavfall. Idag läggs
mycket tid på återkoppling till
abonnenten när uppehåll slutar gälla.

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
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se
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Denna är helt ny också och syftar till
att ge avfallsansvarig nämnd rätten att
ändra abonnemang om inte
fastighetsinnehavaren följer
kommunens instruktioner.

Ändrad slanglängd från ingen angiven
till 15 meter vid anläggande då det av
arbetsmiljöskäl är bättre med kort
dragväg.
Reglering av tyngden på lock och
manlucka vid anläggande. Detta görs
för att få bort de tunga lock som finns,
och för att förbättra arbetsmiljön.

Ny skrivelse kring hur man hanterar
fastigheter på öar utan fast
landförbindelse.

36§

43 a§

45 §

Bilaga 1
Bilaga 2

Det är inte tillåtet att elda
trädgårdsavfall inom detaljplanelagt
område.

På inrådan från Miljö-och hälsa i
Växjö kommun har denna lagts till. Ett
förslag som är ute på remiss från
vattenmyndigheten innefattas av
utsläpp via luft av dioxiner. Om
förslaget går igenom ska kommuner
börja vidta åtgärder omgående. Att
förbjuda eldning av trädgårdsavfall är
en enkel och billig lösning. MoH
avråder redan från det och det finns
alternativ till eldning.

Uppehåll i hämtning av kärl- och
säckavfall vid permanentbostad kan
efter ansökan till bolaget medges
fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten
inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex
månader. Ansökan gäller i max tre
år.
Medgivande om befrielse från att
lämna hushållsavfall är
tidsbegränsad till maximalt fem (5) år
i taget.
Föreskriftsbilaga för sortering och
lämning av avfall mm.

Tidigare har Älmhult godkänt uppehåll
tillsvidare men minsta 6 månader. Nu
gäller uppehåll i max tre år och
därefter får man söka om.

Föreskriftsbilaga med de vanligaste
hämtningsintervallen

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
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se
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Tidigare har Älmhults miljö och
byggnämnd beviljar befrielse
tillsvidare. Nu gäller det i fem år,
därefter får de söka om.
Ny bilaga som har tagits fram för att
tydliggöra var och hur man ska göra
med de olika avfallsslagen.
Bilagan har anpassats efter FNI
abonnemang och beskriver normal
abonnemangen

ÄRENDE
Dnr SSAM
2019-09-02

Nicholas Jonasson
avdelningschef
Tel. 0470-41276

Tekniska nämnden

Föreskrifter för avfallshantering i Älmhult
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktig att anta förslaget till
nya föreskrifter för Älmhults kommun.
De nya föreskrifterna gäller från 2020-01-01 och ersätter de gamla
daterade 2009-12-14.
Bakgrund
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens
bemyndiganden enligt samma kapitel.
Då det gemensamma avfallsbolaget SSAM, nedan kallad bolaget, för
kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult har
bildats, finns behovet av att ha gemensamma avfallsföreskrifter.
Avfallsföreskrifterna har uppdaterats för att bland annat passa det nya
insamlingssystemet för fyrfackskärl samt för att möta de behov som
finns av stöd för verksamheten.
Nuvarande avfallsplan löper ut 2019-12-31 och en ny avfallsplan
håller på att tas fram, denna blir gemensam för alla kommuner som
ingår i SSAM. Avfallsplanen kommer inte att antas i samband med
avfallsföreskrifterna utan tas fram separat för antagande under 2020.
Gällande avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2009.
De förslag om avfallsföreskrifter som nu har tagits fram bygger på
branschorganisationen Avfall Sveriges rapportmall från 2017, samt
gamla avfallsföreskrifter från bolagskommunerna. Inspiration har
också tagits från andra kommuner i landet som nyligen antagit nya
avfallsföreskrifter.
Föreskrifterna är framtagna tillsammans med miljö- och
hälsoskyddskontoret samt bolagets jurister.
1 (2)

Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00 Org. nr. 559077-5853
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se
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ÄRENDE
Dnr SSAM
2019-09-02

Utställning
Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen
På lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de
fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt
intresse av renhållningsordningen, och ställa ut ett förslag till
renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.
Utställning av föreskrifterna har gjorts under 4 veckor under
sommaren 2019. Frågor han inkommit kring föreskrifterna men inget
remissvar har kommit in.
Sammanfattning
Föreskrifterna har ställts ut under minst fyra veckor och alla
kommuninvånare och berörda parter har haft möjlighet att lämna in
synpunkter. Föreskrifterna har tagits fram tillsammans med Växjö,
Lessebo, Tingsryds och Markaryds kommun då kommunerna ingår i
det nystartade bolaget. Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner har
antagit de nya föreskrifterna från och med 2019-01-01. Markaryds
kommun har också ställt ut sina föreskrifter under sommaren, men
inte heller i Markaryds kommun har det kommit in några remissvar.
En sammanfattning över de viktigaste ändringarna från tidigare
föreskrifter kan ses i bilaga 1. Det slutliga förslaget till
avfallsföreskrifter visas i bilaga 2 och föreslås gälla från 2020-01-01.
Bilagor
1. En sammanfattning av de viktigaste ändringarna från tidigare
föreskrifter
2. Förslag till nya föreskrifter för avfallshantering i Älmhults
kommun
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Södra Smålands avfall och miljö AB

Jessica Cedervall
VD

2 (2)
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-11

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 69 Föreskrifter för avfallshantering i Älmhults
kommun – utställning
Ärendenummer TN 2019/16

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att förslaget till renhållningsordning, daterat
2019-05-02, ställs ut för granskning under minst fyra veckor.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt samma
kapitel.
Södra Smålands Avfall och Miljö AB har meddelat ett behov av att Älmhults
kommuns avfallsföreskrifter revideras för att stödja det nya insamlingssystemet
med fyrfackskärl samt för att föreskrifterna ska överensstämma med föreskrifter
för bolagets övriga ägarkommuner. Bolaget har tagit fram förslag på nya
föreskrifter.
Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen
 på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare
och myndighet som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen
 ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra
veckor.

Beslutsunderlag
 Presidiets beslut 2019-06-04, § 42
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28
 Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-11

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

 Utkast nya avfallsföreskrifter Älmhults kommun 2019-05-02
 Sammanfattning av de viktigaste ändringarna Älmhults kommun 2019-05-02
 Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s styrelses beslut 2019-05-10, § 34
_____
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-05-28
Kommunledningsförvaltning
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Föreskrifter för avfallshantering i Älmhults
kommun
Ärendenummer TN 2019/16

Sammanfattning av ärendet
Det finns behov att Älmhults avfallsföreskrifter revideras för att stödja det nya
insamlingssystemet. Innan kommunen antar en renhållningsordning ska
kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med
fastighetsinnehavare och myndighet som kan ha ett väsentligt intresse av
renhållningsordningen.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28
 Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
 Utkast nya avfallsföreskrifter Älmhults kommun 2019-05-02
 Sammanfattning av de viktigaste ändringarna Älmhults kommun 2019-05-02
 Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s styrelses beslut 2019-05-10, § 34

Ärendebeskrivning
Från och med 2019-01-01 gäller nya avfallsföreskrifter som är anpassade för
kommunerna, bolaget och införandet av insamlingssystemet fyrfack för
kommunerna Växjö, Tingsryd och Älmhult. Nu finns det även behov att
Markaryds och Älmhults avfallsföreskrifter revideras för att stödja det nya
insamlingssystemet och att överensstämma med föreskrifter för övriga
ägarkommuner i bolaget.
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt samma
kapitel.
Det förslag om avfallsföreskrifterna som redan har tagits fram bygger på
branschorganisationen Avfall Sveriges rapportmall från 2017, samt gamla
avfallsföreskrifter från bolagskommunerna. Inspiration har också tagits från
andra kommuner i landet som nyligen antagit nya avfallsföreskrifter.
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Tjänsteskrivelse
2019-05-28

2(2)

Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen på lämpligt sätt
och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndighet som
kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen
1. Ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra
veckor
2. Besluta att ställa ut förslaget i respektive kommun tas av kommunstyrelsen i
Markaryd och tekniska nämnden i Älmhult. Under utställningstiden kan
kommuninvånare och berörda parter lämna synpunkter för förslaget. Därefter
sammanställs synpunkterna och bearbetas för att slutligen ta fram ett färdigt
förslag till avfallsföreskrifter

Förslag till beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ställa ut förslaget till renhållningsordning för
granskning under minst fyra veckor.

Matilda Dunfjäll

Anders Nyberg

Nämndsekreterare

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 184 Äskande om medel för installation av
drunkningslarm i nya Haganäsbadet
Ärendenummer KS 2019/122

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden
för komplettering i form av:
o Riskanalys
o Ekonomisk driftanalys
o Samordning och avstämning med tekniska nämnden om larmet
ryms inom projektet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-08-29, § 64, att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna nämndens äskande om investering och utökad
driftskostnad. Nämnden föreslog även att tekniska förvaltningen ska bedöma
ifall investeringen kan finansieras av omfördelning av total investeringsbudget.
Nämnden skriver i sin tjänsteskrivelse att det är enklare att installera ett
drunkningslarm samtidigt som renovering sker, men att det även går att
eftermontera. Investeringsutgiften är beräknad till 950 000 kr, den årliga driften
till 210 000 kr/år.
Det framgår inte av underlaget om kultur- och fritidsnämnden har utrymme att
bära den utökade driftskostnaden inom ram, eller om avstämning skett med
tekniska förvaltningen kring investeringsbudget. Vidare saknas en riskanalys där
det exempelvis framgår på vilket sätt larmet påverkar säkerhet, arbetsmiljö och
bemanning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-08-29, § 64
_____
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

177

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-12-02
Kommunledningsförvaltning
Susann Pettersson
Susann.pettersson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Installation av drunkningslarm i Nya Haganäsbadet
Ärendenummer KS 2018/30

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-08-29, § 64 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna nämndens äskande om investering och utökad
driftskostnad. Nämnden föreslog även att tekniska förvaltningen ska bedöma
ifall investeringen kan finansieras av omfördelning av total investeringsbudget.
Det som inte framgår av underlaget är om kultur- och fritidsnämnden har
utrymme att bära den utökade driftskostnaden inom ram, eller om avstämning
skett med tekniska förvaltningen kring investeringsbudget. Då det också saknas
en riskanalys där det exempelvis framgår på vilket sätt larmet påverkar säkerhet,
arbetsmiljö och bemanning, föreslås att ärendet återremitteras för komplettering.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02 denna
skrivelse)
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-08-29, § 64

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-08-29, § 64 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna nämndens äskande om investering och utökad
driftskostnad. Nämnden föreslog även att tekniska förvaltningen ska bedöma
ifall investeringen kan finansieras av omfördelning av total investeringsbudget.
Nämnden skriver i sin tjänsteskrivelse att det är enklare att installera ett
drunkningslarm samtidigt som renovering sker, men att det även går att
eftermontera. Investeringsutgiften är beräknad till 950 000 kr, den årliga driften
till 210 000 kr/året.
Det som inte framgår av underlaget är om kultur- och fritidsnämnden har
utrymme att bära den utökade driftskostnaden inom ram, eller om avstämning
skett med tekniska förvaltningen kring investeringsbudget. Vidare saknas en
riskanalys där det exempelvis framgår på vilket sätt larmet påverkar säkerhet,
arbetsmiljö och bemanning.
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Då information saknas och en riskanalys bör tas fram föreslås att
kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering av:


Riskanalys



Ekonomisk driftsanalys



Samordna och stämma av med tekniska nämnden om larmet ryms inom
projektet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet kultur- och fritidsnämnden för
komplettering i form av:


Riskanalys



Ekonomisk driftsanalys



Samordning och avstämning med tekniska nämnden om larmet ryms
inom projektet.

Susann Pettersson

Underskrift

Kommunchef
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Teknisknämnd
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 64 Installation av drunkningslarm i Nya
Haganäsbadet
Ärendenummer KFN 2019/30

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner äskandet till kommunstyrelsen om
utökad investering och driftkostnad.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen godkänner äskandet om invertering och utökad
driftkostnad.
3. I samband med beslut ska tekniska förvaltningen bedöma ifall investeringen
kan finansieras av omfördelning av total investeringsbudget.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller installation av drunkningslarm. Att installera drunkningslarm ger
enligt ISO 20380 ”Computer vision systems for the detection of drowning
accidents in swimming” en högre säkerhetsnivå för badgäster i simhallen. Antal
drunkningstillbud i simhallar ökar och besökarna är mera ovana utövare i dag, då
andelen som är simkunniga av besökarna har minskat både bland vuxna och
skolelever.
Att installera ett drunkningslarm samtidigt som renovering sker är enklare
men det går att eftermontera.
Investeringskostnad:
Drunkningslarm 950 tkr
Årlig driftskostnad:
Årlig kostnad för licensen är 100tkr/år
Driftskostnad (service, underhåll.) 10 000 kr/år
Kapitaltjänstkostnader 100 tkr/år
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kultur- och fritidsnämnden

Total driftskostnad per år 200 tkr/år.
Utökad investerings och driftram:
Investeringsprojektet om 950 tkr förutsätter en utökad ram om 210 tkr/år

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) föreslår tilläggsbeslut: I samband med beslut ska
tekniska förvaltningen bedöma ifall investeringen kan finansieras av
omfördelning av total investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förslag till beslut med tilläggsbeslut och finner att
nämnden bifaller.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 185 Reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller
från och med 2020-02-01.
2. Reglemente för tillgänglighetsrådet, fastställt av kommunfullmäktige
2012-08-27, § 100 upphör att gälla 2020-01-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 100 reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med tillgänglighetsrådet gjort en
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:
 Rådets syfte definieras uttryckligen utifrån FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning
 Reglerna för vilka handikapporganisationer som får utse representanter i rådet
har definierats tydligare
 Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden ska utse
representanter i rådet bland sina ledamöter
 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten
 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn
 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte
eller justeras
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Rådet får i kommunens nämnder initiera ärenden som gäller personer med
funktionsnedsättning, inom ramen för rådets reglemente och den kommunala
kompetensen
 Rådets ledamöter och ersättare ska ha rätt till regelbunden utbildning inom
områden relevanta för rådets uppdrag.
Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur
revidering av reglemente ska ske.
Tillgänglighetsrådet har i anteckningar från 2019-09-11, § 5 ställt sig bakom
förslaget till reglemente.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19
 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19
 Kommunala tillgänglighetsrådets anteckningar 2019-09-11, § 5
 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 100 reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med tillgänglighetsrådet gjort en
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:
 Rådets syfte definieras uttryckligen utifrån FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning
 Reglerna för vilka handikapporganisationer som får utse representanter i rådet
har definierats tydligare
 Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden ska utse
representanter i rådet bland sina ledamöter
 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten
 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn
 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte
eller justeras
 Rådet får i kommunens nämnder initiera ärenden som gäller personer med
funktionsnedsättning, inom ramen för rådets reglemente och den kommunala
kompetensen
 Rådets ledamöter och ersättare ska ha rätt till regelbunden utbildning inom
områden relevanta för rådets uppdrag.
Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur
revidering av reglemente ska ske.
Tillgänglighetsrådet har i anteckningar från 2019-09-11, § 5 ställt sig bakom
förslaget till reglemente.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19
 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19
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 Kommunala tillgänglighetsrådets anteckningar 2019-09-11, § 5
 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100

Ärendebeskrivning
Utöver de förändringar som beskrivs i sammanfattningen har arbetet med
reglementet berört tillgänglighetsrådets organisatoriska tillhörighet. I samband
med att nya reglementen för kommunstyrelsen och socialnämnden trädde i kraft
2019-01-01 överfördes ansvaret för rådet från styrelsen till tekniska nämnden
(motsvarande ändring gjordes inte i rådets reglemente, vilket innebär att
bestämmelserna inte har stämt överens).
Efter önskemål från tillgänglighetsrådet, inklusive kommunstyrelsens
representanter i detsamma, föreslår kommunledningsförvaltningen i separat
ärende att styrelsens och tekniska nämndens reglementen ändras så att
kommunstyrelsen åter blir ansvarig myndighet för rådet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller
från och med 2020-01-01.
2. Reglemente för tillgänglighetsrådet, fastställt av kommunfullmäktige
2012-08-27, § 100 upphör att gälla 2019-12-31.

Henrik Dahlström

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med 2020-01-01
Implementeras av Kommunala tillgänglighetsrådet, kommunstyrelsen och samtliga
nämnder och förvaltningar
Ersätter Reglemente antaget av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen
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Rådets syfte och arbetsuppgifter
§1
Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ och en kommunal
remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar, inom
socialtjänst, samhällsplanering, boende, tekniska frågor, kultur, fritid samt övrig
kommunal verksamhet i Älmhults kommun.
Tillgänglighetsrådet är ett forum för att tillvarata intressen för personer med
olika funktionsnedsättningar och förstärka deras inflytande i frågor som
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i samhället.
Rådet är även ett forum för kommunen att sprida information till
kommuninvånare med funktionsnedsättning via representanter för
handikapporganisationer.
Rådet arbetar utifrån gällande lagar och FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning (”funktionsrättskonventionen”). Rådet ska
följa den allmänna utvecklingen när det gäller nya forskningsrön, resurser och
intentioner inom sitt område och bidra med kunskaper utifrån funktionsnedsattas
perspektiv.
Rådet ska bevaka att kommunstyrelsen, kommunens nämnder och deras
förvaltningar i sina verksamheter verkar för funktionsnedsattas tillgänglighet till
och möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat genom att vara
referensorgan vid genomförande och uppföljning av kommunal
tillgänglighetsplan och motsvarande styrdokument.
Företrädare för kommunen ska informera rådet om planer och förändringar av
samhällsinsatsers utformning och organisation, särskilt utifrån aspekter som
berör personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsrådet ska, via
remissförfarande, ges utrymme att lämna synpunkter om sådana planer och
förändringar i tillräckligt god tid för att synpunkterna ska kunna påverka
ärendehandläggningen i kommunstyrelsen och nämnderna. Rådet kan även –
indirekt, via kommunstyrelsen – lämna synpunkter och förslag till regionen,
statliga myndigheter och övriga aktörer i olika frågor.

Tillgänglighetspris
§2
Tillgänglighetsrådet ska tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott
årligen föreslå kommunstyrelsen en lämplig mottagare av Älmhults kommuns
tillgänglighetspris, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, § 45.

Organisation
§3
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
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Sammansättning
§4
Tillgänglighetsrådet ska vara sammansatt av representanter från lokala
handikapporganisationer och Älmhults kommun enligt nedan. Representanter till
rådet väljs normalt för en period om fyra år från och med 1 januari året efter att
val till kommunfullmäktige har ägt rum.
Handikapporganisationer som deltar i tillgänglighetsrådets arbete ska vara
organisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i
respektive organisation ska huvudsakligen vara personer som på grund av
varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet,
och/eller deras anhöriga. Handikapporganisationerna ska vara demokratiskt
uppbyggda samt partipolitiskt och religiöst obundna.
Ledamöter i kommunala tillgänglighetsfrågor representerar och arbetar oavsett
organisationstillhörighet för alla personer i samhället med
funktionsnedsättningar.
 Handikapporganisationer som uppfyller definitionen enligt ovan och har en
lokalförening eller bedriver verksamhet i Älmhults kommun får bland sina
medlemmar utse vardera en ledamot och en personlig ersättare i
tillgänglighetsrådet.
 Kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden utser vardera en
ledamot och en ersättare i tillgänglighetsrådet.
 Tillgänglighetsrådet får, genom sin ordförande, kalla politiker i presidier för
nämnder och styrelse, samt tjänstemän från kommunens förvaltningar att
delta när rådet ska behandla ärenden som berör deras verksamhet.
 Tillgänglighetsrådet ska ha stöd av en sekreterare som står för
mötesanteckningar och annan mötesadministration. Sekreteraren utses av
förvaltningen.
Handikapporganisationerna utser sina representanter i pensionärsrådet senast i
november det år då ordinarie val till kommunfullmäktige äger rum.
Kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden utser sina
representanter så snart som möjligt efter att de valts och tillträtt för en ny
mandatperiod.
Föreningar, kommunstyrelse, teknisk nämnd och socialnämnd ansvarar för att
respektive representanters namn och kontaktuppgifter lämnas till sekreteraren.

Ordförande och vice ordförande
§5
Tillgänglighetsrådet väljer en ordförande bland de ordinarie ledamöter som
utsetts av kommunstyrelsen, socialnämnden eller tekniska nämnden.
Rådet väljer även en vice ordförande bland de ordinarie ledamöter som utsetts av
handikapporganisationerna.
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Ordförande och vice ordförande utgör rådets presidium.

Möten och arbetsformer
§6
Tillgänglighetsrådet sammanträder på dag och tid som rådet självt bestämmer.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska
hållas i god tid före kommunens budgetbehandling. Kommunstyrelsen och
nämnderna ska informeras om när rådet har sina ordinarie möten.
Extra sammanträde ska vid behov hållas om presidiet eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.
§7
Tillgänglighetsrådets möten är öppna för allmänheten. Åhörare får inte delta i
diskussionen under mötet.
§8
Valda ersättare får närvara och delta i diskussionen vid ett möte även om
respektive organisations ordinarie ledamot närvarar, men får inte delta i
eventuella omröstningar eller motsvarande.
§9
Tillgänglighetsrådet får tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ärenden inklusive
svar på remisser från kommunens olika organ. Arbetsgruppen får i brådskande
fall svara på remisser i tillgänglighetsrådets namn. Sådana remissvar ska
redovisas för rådet vid rådets närmast följande sammanträde.
§ 10
Tillgänglighetsrådets arbetsgrupp ska kostnadsfritt tillhandahållas en möteslokal
av kommunen för beredning av ärenden.

Kallelse
§ 11
Ordföranden ansvarar för att en skriftlig kallelse skickas på lämpligt sätt till
rådets samtliga ledamöter och övriga deltagande senast 14 dagar före
sammanträde. Ersättare ska samtidigt få underrättelse om mötet.
Kallelsen ska ange tid och plats för mötet och bifogas föredragningslista och
eventuellt skriftligt underlag.
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Ärenden
§ 12
Ordföranden beslutar vilka ärenden som sätts upp på föredragningslistan för
behandling av rådet efter samråd med vice ordförande och sekreteraren.
Tillgänglighetsrådet får inte behandla ärenden som specifikt berör enskilda på
individnivå.
Ledamöter får enskilt eller i samverkan väcka ärenden i rådet. Kommunens
anställda får i samråd med ordföranden väcka ärenden.
Kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag får väcka ärenden i rådet
genom remisser.

Mötesanteckningar
§ 13
Sekreteraren skriver, under ordförandens ansvar, mötesanteckningar vid varje
sammanträde. Anteckningarna skickas på lämpligt sätt ut till samtliga ledamöter
och ersättare inom 14 dagar efter mötet.
Handikapporganisationernas representanter i rådet ansvarar för återrapportering
till sina respektive föreningar i de ärenden som rådet har behandlat.
§ 14
Mötesanteckningarna godkänns under närmast efterföljande möte med rådet,
som en punkt på dagordningen.
Anteckningarna kan istället godkännas genom justering, om rådet bestämmer
detta. Ordföranden och en av de ledamöter som representerar
handikapporganisationerna ska i så fall justera protokollet innan det skickas ut
enligt bestämmelserna i § 13.
§ 15
Mötesanteckningarna förvaras och arkiveras av kommunen. Anteckningarna ska
även publiceras på kommunens hemsida snarast efter att de skickats ut till
ledamöter och ersättare.

Rådets initiativrätt i kommunen
§ 16
Tillgänglighetsrådet får i kommunstyrelsen och nämnderna initiera ärenden som
gäller direkt berör personer med funktionsnedsättning, om ärendena omfattas av
den kommunala kompetensen.
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Utbildning
§ 17
Ordföranden ansvarar för att ledamöter och ersättare i tillgänglighetsrådet i
början av varje mandatperiod erbjuds utbildning inom områden relevanta för
rådets uppdrag. Därutöver ska en halv dags utbildning per år erbjudas ledamöter
och ersättare.

Sammanträdesersättning med mera
§ 18
Ledamöter och tjänstgörande ersättare, som företräder
tillgänglighetsorganisationerna, i rådet, har rätt till ersättning med 200 kronor
per sammanträde.
För förtroendevalda ledamöter och ersättare gäller de av kommunfullmäktige
antagna bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas till ledamöter
och ersättare på begäran, enligt de regler som normalt gäller för förtroendevalda
i Älmhults kommun.

Revidering av reglementet
§ 19
Reglementet ska revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod.
Alla ändringar ska fastställas av kommunfullmäktige.
Revidering av reglementet får göras på initiativ från tillgänglighetsrådet
och/eller kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska dock alltid inhämta
synpunkter från tillgänglighetsrådet innan ett ändringsförslag lämnas till
fullmäktige för beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 186 Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala pensionärsrådet
enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller från och med
2020-02-01.
2. Reglemente för pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige
2012-08-27, § 99 upphör att gälla 2020-01-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 99 reglemente för kommunala
pensionärsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med pensionärsrådet gjort en
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:
 Rådets funktion som remissinstans i frågor som rör äldre framhävs
 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten
 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn
 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte
eller justeras
 Rådet får initiera ärenden som gäller äldre i kommunens nämnder, inom
ramen för rådets reglemente och den kommunala kompetensen.
Reglementet har även strukturerats om och förtydligats på en del områden, till
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur
revidering av reglemente ska ske.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19
 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19
 Kommunala pensionärsrådets anteckningar 2019-09-18, § 23
 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2019-09-19
Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström
henrik.dahlstrom@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 99 reglemente för kommunala
pensionärsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med pensionärsrådet gjort en
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:
 Rådets funktion som remissinstans i frågor som rör äldre framhävs
 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten
 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn
 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte
eller justeras
 Rådet får initiera ärenden som gäller äldre i kommunens nämnder, inom
ramen för rådets reglemente och den kommunala kompetensen.
Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur
revidering av reglemente ska ske.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19
 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19
 Kommunala pensionärsrådets anteckningar 2019-09-18, § 23
 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99

Ärendebeskrivning
Utöver de förändringar som beskrivs i sammanfattningen har arbetet med
reglementet berört pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet. I samband med
att nya reglementen för kommunstyrelsen och socialnämnden trädde i kraft
2019-01-01 överfördes ansvaret för rådet från styrelsen till socialnämnden
(motsvarande ändring gjordes inte i rådets reglemente, vilket innebär att
bestämmelserna inte har stämt överens).
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Efter önskemål från pensionärsrådet, inklusive kommunstyrelsens representanter
i detsamma, föreslår kommunledningsförvaltningen i separat ärende att
styrelsens och socialnämndens reglementen ändras så att kommunstyrelsen åter
blir ansvarig myndighet för rådet.
Pensionärsrådet har i anteckningar från 2019-09-18, § 23 lämnat synpunkter på
förslaget till reglemente. Rådet ställer sig på de flesta punkter bakom förslaget,
men har en avvikande uppfattning om bland annat arvode.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala pensionärsrådet
enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller från och med
2020-01-01.
2. Reglemente för pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige
2012-08-27, § 99 upphör att gälla 2019-12-31.

Henrik Dahlström

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Reglemente för kommunala
pensionärsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med 2020-01-01
Implementeras av Kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen och samtliga
nämnder och förvaltningar
Ersätter Reglemente antaget av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen

201

Styrdokument
2019-09-19

2(6)

Innehåll
Rådets syfte och arbetsuppgifter ...........................................................................3
Organisation ..........................................................................................................3
Sammansättning..................................................................................................3
Ordförande och vice ordförande .........................................................................4
Möten och arbetsformer ........................................................................................4
Kallelse ...............................................................................................................5
Ärenden...............................................................................................................5
Mötesanteckningar..............................................................................................5
Rådets initiativrätt i kommunen ............................................................................6
Utbildning..............................................................................................................6
Sammanträdesersättning med mera .......................................................................6
Revidering av reglementet.....................................................................................6

202

Styrdokument
2019-09-19

3(6)

Rådets syfte och arbetsuppgifter
§1
Det kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ och en kommunal
remissinstans i frågor som rör de äldre kommuninvånarna inom socialtjänst,
samhällsplanering, boende, tekniska frågor, kultur, fritid samt övrig kommunal
verksamhet i Älmhults kommun.
Pensionärsrådet är ett forum för att tillvarata pensionärers intressen och förstärka
äldres inflytande i frågor som berör dem. Rådet ska verka för att
kommunstyrelsen, kommunens nämnder och deras förvaltningar beaktar dessa
frågor i sin verksamhet.
Rådet är även ett forum för kommunen att sprida information till kommunens
pensionärer via representanter för pensionärernas intresseorganisationer.
Företrädare för kommunen ska informera rådet om planer och förändringar av
samhällsinsatsers utformning och organisation, i synnerhet när dessa berör äldre.
Pensionärsrådet ska, via remissförfarande, ges utrymme att lämna synpunkter
om sådana planer och förändringar i tillräckligt god tid för att synpunkterna ska
kunna påverka ärendehandläggningen i kommunstyrelsen och nämnderna. Rådet
kan även – indirekt, via kommunstyrelsen – lämna synpunkter och förslag till
regionen, statliga myndigheter och övriga aktörer i olika frågor.

Organisation
§2
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Sammansättning
§3
Pensionärsrådet ska vara sammansatt av representanter från lokala
pensionärsföreningar och Älmhults kommun enligt nedan. Representanter till
rådet väljs normalt för en period om fyra år från och med 1 januari året efter att
val till kommunfullmäktige har ägt rum.
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet representerar alla äldre i samhället
oavsett organisationstillhörighet.
 Pensionärsföreningar som har en lokalförening eller bedriver verksamhet i
Älmhults kommun får bland sina medlemmar utse vardera en ledamot och en
personlig ersättare i pensionärsrådet. Föreningar som utser representanter ska
vara öppna för alla pensionärer.
 Kommunstyrelsen och socialnämnden utser vardera en ledamot och en
ersättare i pensionärsrådet.
 Pensionärsrådet får, genom sin ordförande, kalla politiker i presidier för
nämnder och styrelse, samt tjänstemän från kommunens förvaltningar att
delta när rådet ska behandla ärenden som berör deras verksamhet.
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 Pensionärsrådet ska ha stöd av en sekreterare som står för mötesanteckningar
och annan mötesadministration. Sekreteraren utses av förvaltningen.
Pensionärsföreningarna utser sina representanter i pensionärsrådet senast i
november det år då ordinarie val till kommunfullmäktige äger rum.
Kommunstyrelsen och socialnämnden utser sina representanter så snart som
möjligt efter att de valts och tillträtt för en ny mandatperiod.
Föreningar, kommunstyrelse och socialnämnd ansvarar för att respektive
representanters namn och kontaktuppgifter lämnas till sekreteraren.

Ordförande och vice ordförande
§4
Pensionärsrådet väljer en ordförande bland de ordinarie ledamöter som utsetts av
kommunstyrelsen eller socialnämnden.
Rådet väljer även en vice ordförande bland de ordinarie ledamöter som utsetts av
pensionärsföreningarna.
Ordförande och vice ordförande utgör rådets presidium.

Möten och arbetsformer
§5
Pensionärsrådet sammanträder på dag och tid som rådet självt bestämmer.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska
hållas i god tid före kommunens budgetbehandling. Kommunstyrelsen och
nämnderna ska informeras om när rådet har sina ordinarie möten.
Extra sammanträde ska vid behov hållas om presidiet eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.
§6
Pensionärsrådets möten är öppna för allmänheten. Åhörare får inte delta i
diskussionen under mötet.
§7
Valda ersättare får närvara och delta i diskussionen vid ett möte även om
respektive organisations ordinarie ledamot närvarar, men får inte delta i
eventuella omröstningar eller motsvarande.
§8
Pensionärsrådet får tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ärenden inklusive svar
på remisser från kommunens olika organ. Arbetsgruppen får i brådskande fall
svara på remisser i pensionärsrådets namn. Sådana remissvar ska redovisas för
rådet vid rådets närmast följande sammanträde.
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§9
Pensionärsrådets arbetsgrupp ska kostnadsfritt tillhandahållas en möteslokal av
kommunen för beredning av ärenden.

Kallelse
§ 10
Ordföranden ansvarar för att en skriftlig kallelse skickas på lämpligt sätt till
rådets samtliga ledamöter och övriga deltagande senast 14 dagar före
sammanträde. Ersättare ska samtidigt få underrättelse om mötet.
Kallelsen ska ange tid och plats för mötet och bifogas föredragningslista och
eventuellt skriftligt underlag.

Ärenden
§ 11
Ordföranden beslutar vilka ärenden som sätts upp på föredragningslistan för
behandling av rådet efter samråd med vice ordförande och sekreteraren.
Pensionärsrådet får inte behandla ärenden som specifikt berör enskilda på
individnivå.
Ledamöter får enskilt eller i samverkan väcka ärenden i rådet. Kommunens
anställda får i samråd med ordföranden väcka ärenden.
Kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag får väcka ärenden i rådet
genom remisser.

Mötesanteckningar
§ 12
Sekreteraren skriver, under ordförandens ansvar, mötesanteckningar vid varje
sammanträde. Anteckningarna skickas på lämpligt sätt ut till samtliga ledamöter
och ersättare inom 14 dagar efter mötet.
Pensionärsföreningarnas representanter i rådet ansvarar för återrapportering till
sina respektive föreningar i de ärenden som rådet har behandlat.
§ 13
Mötesanteckningarna godkänns under närmast efterföljande möte med rådet,
som en punkt på dagordningen.
Anteckningarna kan istället godkännas genom justering, om rådet bestämmer
detta. Ordföranden och en av de ledamöter som representerar
pensionärsföreningarna ska i så fall justera protokollet innan det skickas ut enligt
bestämmelserna i § 12.
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§ 14
Mötesanteckningarna förvaras och arkiveras av kommunen. Anteckningarna ska
även publiceras på kommunens hemsida snarast efter att de skickats ut till
ledamöter och ersättare.

Rådets initiativrätt i kommunen
§ 15
Pensionärsrådet får i kommunstyrelsen och nämnderna initiera ärenden som
gäller äldre, om ärendena omfattas av den kommunala kompetensen.

Utbildning
§ 16
Ordföranden ansvarar för att ledamöter och ersättare i pensionärsrådet i början
av varje mandatperiod erbjuds utbildning inom områden relevanta för rådets
uppdrag. Därutöver ska en halv dags utbildning per år erbjudas ledamöter och
ersättare.

Sammanträdesersättning med mera
§ 17
Ledamöter och tjänstgörande ersättare, som företräder
pensionärsorganisationerna, i rådet, har rätt till ersättning med 200 kronor per
sammanträde.
För förtroendevalda ledamöter och ersättare gäller de av kommunfullmäktige
antagna bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Reseersättning utbetalas till ledamöter och ersättare på begäran, enligt de regler
som normalt gäller för förtroendevalda i Älmhults kommun.

Revidering av reglementet
§ 18
Reglementet ska revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod.
Alla ändringar ska fastställas av kommunfullmäktige.
Revidering av reglementet får göras på initiativ från pensionärsrådet och/eller
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska dock alltid inhämta synpunkter från
pensionärsrådet innan ett ändringsförslag lämnas till fullmäktige för beslut.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 187 Svar på motion om inrättande av
arbetsmarknadsenhet - Stefan Jönsson och Lars
Ingvert (S)
Ärendenummer KS 2019/94

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
socialnämndens beslut 2019-10-23, § 106.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Stefan Jönsson och Lars Ingvert (S) föreslår i motion daterad 2019-06-17 att
kommunen skapar en arbetsmarknadsenhet med målet att fler kommuninvånare
ska bli självförsörjande via jobb, utbildning eller annan åtgärd.
Socialnämnden föreslår i beslut 2019-10-23, § 106 att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad utifrån att kommunledningsförvaltningen genom
kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177 påbörjat och finansierat arbetet med
hur en framtida arbetsmarknadsenhet kan organiseras.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens beslut 2019-10-23, § 106
 Socialförvaltningens och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2019-09-19
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 107
 Motion från Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S) daterad 2019-06-17
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

Motion (S) om att inrätta en arbetsmarknadsenhet
Ärendenummer SOC 2019/57
Sammanfattning av ärendet
Stefan Jönsson och Lars Ingvert (S) föreslår i motion att kommunen skapar en
arbetsmarknadsenhet med målet att fler kommuninvånare ska bli
självförsörjande via jobb utbildning eller annan åtgärd. Detta motiveras i
motionen bland annat med att ”Älmhults kommun måste arbeta förebyggande på
många plan för att vara möjliggörare för att människor ska arbeta istället för att
behöva ekonomiskt bistånd och för att företagen i kommunen ska hitta
arbetskraft”.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-06-24, § 107 motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter vidareremitterats till
socialförvaltningen och arbetsmarknadssamordnaren för gemensamt yttrande
senast 2019 10 01.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10, § 177 att avsätta medel för att inrätta
en funktion som processledare med uppdraget att ta fram ett förslag på
arbetsmarknadsenhet senast första kvartalet 2020. Ett eventuellt införande av
arbetsmarknadsenhet planeras beslutas i samband med budget för 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens och arbetsmarknadssamordarens tjänsteskrivelse daterad
2019-09-19
 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177
 Motion daterad 2019-06-17

Ärendebeskrivning
Med anledning av kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177 att påbörja
arbetet med att ta fram förslag på ny organisation för arbetsmarknadsfrågorna är
intentionerna i motionen redan uppfyllda eller på väg att bli det. Beslutets
formulering visar kommunstyrelsens avsikter att införa en arbetsmarknadsenhet,
men att kostnader och former behöver utredas ytterligare innan fullmäktige säger
definitivt ja eller nej. Ett sådant ställningstagande gör fullmäktige lämpligen i
beslut om budget för 2021.
Även om kommunstyrelsens beslut och motionens förslag i huvudsak stämmer
överens vore ett bifall till motionen att i förväg besluta om det förslag som först
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ska utredas. Förvaltningen föreslår därför att motionen besvaras med hänvisning
till kommunstyrelsens beslut.
Vi anser att en arbetsmarknadsenhet bör bestå av två huvudområden/processer.
•

Process: Individens väg till självförsörjning.

Utveckla och stärka den enskildes möjligheter till självförsörjning genom arbete
eller utbildning till arbete.
•

Process: Arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov är tillgodosett.

Resultaten, som beskrivs i slutrapporten av vårt ESF-projekt
Kompetensförsörjning i Realtid (KiR), visar att en gemensam kartläggning av
individen och ändamålsenlig utbildning är avgörande för att korta vägen till
självförsörjningen samt att arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov
därigenom blir tillgodosett.

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att kommunledningsförvaltningen
tar fram förslag på hur en framtida arbetsmarknadsenhet kan organiseras.
Genom kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177 har ett sådant arbete
redan påbörjats och finansierats. Motionen anses därmed besvarad.

Jenny Smedberg

Carl Lundkvist

Tf. socialchef och områdeschef IFO

Arbetsmarknads- och integrationssamordnare

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Arbetsmarknadssamordnaren
Kommunchefen
Kommunfullmäktige
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 107 Motion om inrättande av
arbetsmarknadsenhet - Stefan Jönsson och Lars
Ingvert (S)
Ärendenummer KS 2019/94

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Stefan Jönsson och Lars Ingvert (S) om inrättande av
arbetsmarknadsenhet daterad 2019-06-17.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Med anledning av detta yrkar vi:


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

Stefan Jönsson och Lars Ingvert
Socialdemokraterna
2019-06-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 188 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS - kvartal 3 2019 - socialnämnden
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej
verkställda beslut inom tre månader för kvartal 3 (1 juli–30 september),
2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera beslut som inte verkställs
inom tre månader från beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
revisorer och kommunfullmäktige.
Socialnämnden rapporterade 21 ej verkställda beslut för kvartal 3, 2019.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens beslut 2019-11-20, § 119
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12
 Socialförvaltningens sammanställning av en verkställda beslut kvartal 3, 2019
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 119 Rapportering av ej verkställda beslut 2019
Ärendenummer SOC 2019/33

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 3 2019 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet.
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för
verkställigheten anges.
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande
uppgifter:
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 (1 juli
- 30 september). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i
oktober 2019.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-11-12
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

Socialnämndens behandling
Socialnämndens ordförande Marie Rosenqvist (M) påtalar att datumet och
kvartalsbenämningen är skrivfel i underlaget och det justeras från kvartal 2 till
kvartal 3 i beslutet.
_____
Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanställning av ej verkställda beslut
Ej verkställda beslut inrapporterade för kvartal 3 2019 (1 juli-30 september)
Födelseår Kön Typ av bistånd eller insats
Skäl att beslutet ej verkställts

1932
1932
1929

K
K
M

Permanent bostad
Permanent bostad
Permanent bostad

1991

M

1999
1999

Resursbrist, saknar ledig bostad
Resursbrist, saknar ledig bostad
Resursbrist, saknar ledig bostad, ansökt om parboende

2019-09-12
Datum för
beviljande/
avbrott

Datum för
kommunens
erbjudande om
insats

Datum för
verkställighet/
avslut

2018-12-21
2019-03-08
2019-02-06

2019-08-13
2019-08-12
2019-08-20

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad

2019-03-05

2019-09-01

M
M

Daglig verksamhet 9.10 LSS
Vill ha daglig verksamhet efter avslutad skolgång
Bostad med särskild service 9.9 LSS Vill ha bostad efter avslutad skolgång

2018-07-12
2018-07-12

2019-07-01
2019-07-02

1992

M

Bostad med särskild service 9.9 LSS Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2019-01-28

2005

M

Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.

2019-03-05

1924
1971
1921
1999

M
M
M
M

Permanent bostad
Dagverksamhet/sysselsättning
Permanent bostad
Bostad med särskild service 9.9 LSS

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

2018-12-03
2018-07-30
2019-03-25
2019-03-20

1988

M

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad

2019-03-15

2005

K

Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.

2018-08-15

1928
1941
1993

M
K
M

Permanent bostad
Permanent bostad
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Resursbrist, saknar ledig bostad
Resursbrist, saknar ledig bostas
Annat skäl

2019-06-27
2019-05-23
2019-05-21

2005

M

Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

2019-04-30
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2019-06-14

2018-11-28
2019-09-19
2019-08-06

2000

M

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad

2019-06-14

2001
1977

M
K

Avslösarservice i hemmet 9.5 LSS
Boendestöd

2019-05-13
2019-05-20

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
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Tjänsteskrivelse
2019-11-12
Socialförvaltning
Amanda Svensson
amanda.svensson@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer SOC 2019/33

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
•
alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet.
•
alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader
från den dag då verkställigheten avbröts.
•
anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för
verkställigheten anges.
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande
uppgifter:
•
hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
•
hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 (1
april - 30 juni). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i
augusti 2019.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-11-12
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

Förslag till beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 2 2019 (1 april – 30 juni) till revisorer och kommunfullmäktige.

223

Tjänsteskrivelse
2019-11-12

2(2)

Amanda Svensson

Jenny Smedberg

Nämndsekreterare

Tf Socialchef

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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