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Sammanträdesprotokoll

2019-02-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 12 Riskanalys och intern kontroll 2019 – 
information om sjukskrivningstal och jämställda 
löner
Ärendenummer KS 2018/134
Personalchefen informerar om kommunens arbetssätt med jämställda löner. 
Redovisning av chefslöner i olika förvaltningar kommer att ske på 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-09.
Personalchefen informerar även om hur uppföljning av sjukskrivningstal kan 
göras, utifrån kommunens interna kontroll gällande risken med höga 
sjukskrivningstal i kommunens verksamhet.
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Nämndens handlingsplan för arbetsmiljö och jämställdhet/mångfald 

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal Arbetssätt systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Fokus det kommande 
året

Minska tunga lyft Halvera 
sjukfrånvaron

Årlig uppföljning Fler män i vården

Handlingsplan/åtgärder Kartlägga tunga moment 
och ta fram en långsiktig 
plan för hur de kan tas 
bort. 

Alla arbetsställen ska 
ta fram ett 
verksamhetskopplat 
åtgärdspaket

Begära in och 
sammanställa årlig 
uppföljning från 
samtligar enhetet

Kartlägga hinder och 
värderingar som står i 
vägen
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 128 Risk- och sårbarhetsanalys för Älmhults 
kommun 2019–2022
Ärendenummer KS 2019/115

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Älmhults 

kommun 2019–2022 enligt förslag daterat 2019-09-04. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun ska, enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
varje mandatperiod upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ska 
redovisa vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och vilken 
påverkan dessa har på verksamheten.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas för länsstyrelsen senast 31 oktober 
första året under mandatperioden.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-28

 Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Älmhults kommun 2019–2022                              
daterad 2019-09-04

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-09-05 1(2)

Teknisk förvaltning
Håkan Helgesson 
hakan.helgesson@almhult.se

Kommunstyrelsen
 Nämnd

Risk- & Sårbarhetsanalys för Älmhults kommun

Ärendenummer KS 2019/NN

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun skall, enligt Lag (2006:544) om kommuner och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
varje mandatperiod upprätta en risk- & sårbarhetsanalys som redovisar vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och vilken påverkan dessa 
har på verksamheten.

Risk- & Sårbarhetsanalysen skall redovisas för länsstyrelsen senast 31 oktober 
första året under mandatperioden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-28

 Risk- & Sårbarhetsanalys för Älmhults kommun 2019-2022,                               
daterad 2019-09-04

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun skall, enligt Lag (2006:544) om kommuner och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
senast 31 oktober första året under mandatperioden fastställa en risk- & 
sårbarhetsanalys som redovisar vilka extraordinära händelser som kan inträffa i 
kommunen och vilken påverkan dessa har på verksamheten.

Risk- och sårbarhetsanalys är första steget i en kedja för att reducera risker, 
minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera 
kriser och extraordinära händelser.

Processen för framtagande av risk- och sårbarhetsanalysen har innefattat dels ett 
länsgemensamt arbete kring scenario, riskbedömningsskalor och grundstruktur 
dels ett lokalt arbete i form av workshop’s där kommunens olika förvaltningar 
varit delaktiga i sannolikhets- och konsekvensbedömning samt framtagande av 
förslag till åtgärder för att öka verksamhetens robusthet.

Risk- och sårbarhetsanalysen kommer bl a att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet med kontinuitetsplanering för att hantera risker- och sårbarheter samt 
behov av kompetensutveckling och övning inom krisberedskapsområdet. 
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Tjänsteskrivelse

2019-09-05 2(2)

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen är att:
1. Kommunstyrelsen fastställer Risk- och sårbarhetsanalys för Älmhults 

kommun 2019-2022, daterad 2019-09-04

Håkan Helgesson Anders Nyberg
Kris o beredskapsstrateg Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges beslut:
- Kommunstyrelsen
- Teknisk chef
- Kris- & Beredskapsstrateg
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 131 Älmhults kommuns vision

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Av Älmhults kommuns policy för ledning och styrning, fastställd av 
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269, framgår att kommunfullmäktige ska 
fastställa en vision för Älmhults kommun. Visionen ska tala om hur 
kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en gemensam 
färdriktning för hela kommunen. 

Beslutsunderlag
  Kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2019-09-18
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 130 Älmhults kommun - huvudprocesser
Ärendenummer KS 2019/76

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar huvudprocesser enligt förslag daterat 2019-01-18, 
med följande tillägg i samhällsbyggnadsprocessen:
Målet (syftet) är effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning 
av infrastruktur. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun ska följa kommunens policy för ledning och styrning, 
fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269. Av policyn framgår att 
kommunfullmäktige ska fastställa en vision samt huvudprocesser för Älmhults 
kommun. Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med 
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Älmhults kommuns 
huvudprocesser:

 Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo ska bli självförsörjande.

 Välfärdsprocessen
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt stöd för 
att bibehålla eller återvinna sin förmåga.

 Samhällsbyggnadsprocessen
Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning av 
infrastruktur. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18 

 Policy för ledning och styrning 2018-12-17, § 269
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår följande tillägg i samhällsbyggnadsprocessen:
Målet (syftet) är effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av 
infrastruktur. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Eva 
Ballovarres (S) förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 85 Älmhults kommun - Huvudprocesser
Ärendenummer KS 2019/76

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Att kommunfullmäktige beslutar att anta huvudprocesserna enligt förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till Älmhults kommuns huvudprocesser vilka tydliggör 
kommunens syfte och huvuduppdrag vilket riktar sig direkt till medborgaren. 
Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål1 och utgår från 
Älmhults kommuns vision.

 Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen
 Välfärdsprocessen
 Samhällsbyggnadsprocessen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/26, 2019-01-18 

(denna skrivelse)

 Policy för ledning och styrning, KS 2018/118, 2018-12-17
_____

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolagsstyrelser

1 KS 2018/118 Policy för ledning och styrning

47



Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(6)

Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Älmhults kommun - Huvudprocesser
Ärendenummer KS 2019/76

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till Älmhults kommuns huvudprocesser vilka tydliggör 
kommunens syfte och huvuduppdrag vilket riktar sig direkt till medborgaren. 
Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål1 och utgår från 
Älmhults kommuns vision.

 Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen
 Välfärdsprocessen
 Samhällsbyggnadsprocessen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/26, 2019-01-18 

(denna skrivelse)

 Policy för ledning och styrning, KS 2018/118, 2018-12-17

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun har att följa kommunens policy för ledning och styrning2. Av 
policy för ledning och styrning framgår att kommunfullmäktige ska fastställa en 
vision för Älmhults kommun samt huvudprocesser. Därefter ska nämnderna i 
budgetförslag ta fram förslag till resultatmål för att genom huvudprocesserna 
realisera kommunens vision. Kommunfullmäktige fastställer därefter 
resultatmålen i november tillsammans med budget 2020 - 2022.

Definition ”Huvudprocess”
Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med 
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. Nämnderna ska i 
budgetförslaget ta fram resultatmål som genom huvudprocesserna realiserar 
fullmäktiges vision. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom 
resultatmål3 som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna 
utgår från Älmhults kommuns vision. Resultatmålen fastställs av 
kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive nämnd eller styrelse. 

1 KS 2018/118 Policy för ledning och styrning
2 KS 2018/118 Policy för ledning och styrning
3 KS 2018/118 Policy för ledning och styrning
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(6)

Aktiviteterna för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnd och styrelse och ska 
hanteras i huvudprocesserna. Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1, 
delårsrapport 2 och årsredovisningen. 
Vid delårsrapport 1 och delårsrapport 2 följs resultatmålen upp genom 
”Resultatmålet är uppfyllt”, ”Resultatmålet bedöms uppfyllas under året”, eller 
”Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under året”. 
Vid årsredovisningen följs resultatmålen upp genom att ”Resultatmålet är 
uppfyllt” eller ”Resultatmålet är inte uppfyllt”. Kommentarer till varför 
”Resultatmålet inte är uppfyllt” eller ”Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under 
året” ska alltid lämnas. Ett resultatmål kan vara riktat till flera nämnder och 
bolag, som med flera olika aktiviteter samverkar till måluppfyllnad. 
 
Ett resultatmål måste vara tydligt definierbart för att det ska gå att följa upp – 
exempelvis ”95% av alla ska uppnå godkänt betyg efter avslutade kurser på 
gymnasiet år 2020”, ”Älmhults kommun ska hamna på topp 30 i företagsranking 
år 2020” eller ”Älmhults kommuns befolkning ska öka med 1% år 2020”. 
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun 
vill uppnå genom sina huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan 
resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i 
samband med årsbokslutet.  

Arbetet med framtagande huvudprocesser
Arbetet med vision och huvudprocesser initierades 2018-08-21 på en workshop 
som dåvarande kommunstyrelse med ersättare samt kommunfullmäktiges 
presidium var inbjudna till. Arbetet fortsatte därefter januari 2019 på ett 
tvådagars internat 2019-01-07--2019-01-08 där nytillsatta kommunstyrelsens 
ledamöter med ersättare, kommunfullmäktiges presidium samt ledningsgruppen 
medverkade. 

Workshop per 2018-08-21
Resultatet från workshopen per 2018-08-21 kategoriserades och förslaget 
mynnade ut i tjänstemannaförslag enligt nedan:
Huvudprocesser
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen.
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo ska nå sin fulla potential och bli 
självförsörjande.

Välfärdsprocessen
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 3(6)

Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt stöd för att 
bibehålla eller återvinna sin förmåga. 

Samhällsbyggnadsprocessen
Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur 
samt myndighetsutövning. 

Workshop per 2019-01-08
Internatet i Markaryd 2019-01-08 inleddes med en genomgång av styrmodellen 
och vad olika definitioner betyder. Därefter gjordes en workshop som utgick 
ifrån de huvudprocesser som redan presenterats som tjänstemannaförslag sen 
tidigare tillsammans med det underlag som inkommit från de politiker som 
deltog i workshopen per 2018-08-21. Politikerna delades in i fyra nya grupper 
med uppdraget att yttra sig kring om huvudprocesserna behövde revideras och 
hur de skulle revideras vid behov. De fick även uppdraget att vid behov föreslå 
om fler huvudprocesser behövdes. De stora huvuddragen som framkom och som 
uppfattades partiöverskridande var en konsensus kring att hållbarhet, livskvalitet 
och tillväxt ska genomsyra arbetssättet. En önskan om att kultur- och fritid 
skulle synas mer fanns också. Det fanns flera diskussioner kring hur kommunen 
så småningom kan använda huvudprocesserna för att tydliggöra uppdraget för 
både medborgare som medarbetare. Just begreppen ”hållbarhet”, ”tillväxt”, 
”livskvalitet” är något som med fördel kan bli resultatmål i styrmodellen 
eftersom det är en ambitionsnivå (något man vill uppnå). Ett förslag är att 
budgetberedningen särskilt i budgetanvisningarna lyfter fram att nämndernas 
förslag till resultatmål ska bidra till hållbarhet, tillväxt och god livskvalitet. Som 
tjänstemannaförslag föreslås att liggande förslag till huvudprocesser kvarstår. 

Överväganden – Förslag till huvudprocesser
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen.
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo ska bli självförsörjande.
I utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen arbetar flera förvaltningar 
tillsammans för att varje Älmhultsbo ska, som det står i skollagen, nå sin fulla 
potential, och för att inte bli beroende av ekonomiskt bistånd, bli 
självförsörjande. I det förslaget som nu bereds tar vi bort ”nå sin fulla potential” 
från det utkast som presenterades i Markaryd eftersom det är lagstadgat. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen är förvaltningsövergripande och ska 
tas fram tillsammans, där kommunchef som högsta tjänsteman är ansvarig för 
huvudprocessen i sin helhet medan förvaltningscheferna är ansvariga över olika 
delprocesser. Inbyggd intern kontroll kommer att ske eftersom eventuella 
”mellanrum” kommer att upptäckas och kan åtgärdas. Inget ska ”hamna mellan 
stolarna”. Lyckas en individ i skolan är chansen större till egen försörjning. 
Processkartan ska vara föremål för ständiga förbättringar – Här arbetar 
förvaltningarna tillsammans för ett gemensamt mål där framgångsfaktorer bland 
annat är samarbete, lyckad integration och hållbarhet. Fokus ska ligga på 
medborgaren. Utmaningen i framtagande av processen kan vara att identifiera 
behovet av stöd som leder till självförsörjning. 
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 4(6)

Exempel projektspecifikation
Kund: Älmhultsbo
Kundbehov: Behov av försörjning
Processens syfte: Varje Älmhultsbo ska bli självförsörjande.
Objekt in: Älmhultsbo med identifierat behov av stöd som leder till 
självförsörjning (Ex behov: tidiga insatser, skola, språk, funktionsnedsättning, 
sjukdom osv)
Objekt ut: Självförsörjande Älmhultsbo 

Välfärdsprocessen
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt stöd för att 
bibehålla eller återvinna sin förmåga. 
I välfärdsprocessen arbetar flera förvaltningar tillsammans för att varje 
Älmhultsbo ska erbjudas effektivt stöd för att bibehålla eller återvinna sin 
förmåga. Välfärdsprocessen är förvaltningsövergripande och ska tas fram 
tillsammans där kommunchef som högsta tjänsteman är ansvarig för 
huvudprocessen i sin helhet medan förvaltningscheferna är ansvariga över olika 
delprocesser. Inbyggd intern kontroll kommer att ske eftersom eventuella 
”mellanrum” kommer att upptäckas och kan åtgärdas. Ingen ska ”hamna mellan 
stolarna”. Alla kan behöva stöd vid olika skeden i sitt liv. Detta stöd behöver 
tydliggöras. Processkartan ska vara föremål för ständiga förbättringar – Här 
arbetar förvaltningarna tillsammans för ett gemensamt mål där 
framgångsfaktorer bland annat är samarbete, lyckad integration och hållbarhet. 
Fokus ska ligga på medborgaren. 

Exempel projektspecifikation
Kund: Älmhultsbo
Kundbehov: Älmhultsbo med identifierat behov av stöd för att bibehålla eller 
återvinna sin förmåga
Processens syfte: Syftet är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt 
stöd för att bibehålla eller återvinna sin förmåga. 
Objekt in: Älmhultsbo med identifierat behov av stöd för att bibehålla eller 
återvinna sin förmåga
Objekt ut: Älmhultsbo med bibehållen eller återvunnen förmåga

Samhällsbyggnadsprocessen
Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur 
I samhällsbyggnadsprocessen arbetar flera förvaltningar tillsammans för effektiv 
planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur. I tidigare förslag fanns 
även ”myndighetsutövning” med, vilket nu plockats bort. Myndighetsutövning 
är lagstyrt och sker i alla tre huvudprocesserna på ett eller annat vis. 
Samhällsbyggnadsprocessen är förvaltningsövergripande och ska tas fram 
tillsammans där kommunchef som högsta tjänsteman är ansvarig för 
huvudprocessen i sin helhet medan förvaltningscheferna är ansvariga över olika 
delprocesser. Inbyggd intern kontroll kommer att ske eftersom eventuella 
”mellanrum” kommer att upptäckas och kan åtgärdas. Det kan handla om hur 
kommunen möter näringslivet och samordnar frågorna, till hur kommunen i 
tillväxt bygger ut och utvecklar orten och tar hänsyn till kultur, fritid, integration 
och hållbarhet. Infrastruktur är anläggningar och strukturer som säkrar 
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grundläggande funktioner i samhället. Begreppet infrastruktur kan även 
användas i en vidare betydelse, dock alltid som i nödvändiga stödjande 
strukturer och mekanismer. Exempelvis ska områdena integration, digitalisering, 
näringsliv, kultur- och fritid medverka till stödjande strukturer och mekanismer 
för att möjliggöra och säkerställa ett attraktivt och växande Älmhult. 
Processkartan ska vara föremål för ständiga förbättringar – Här arbetar 
förvaltningarna tillsammans för ett gemensamt mål där framgångsfaktorer bland 
annat är samarbete, lyckad integration och hållbarhet. Fokus ska ligga på 
medborgaren, förenings- och näringsliv. 

Exempel projektspecifikation
Kund: Älmhultsbo och näringsliv
Kundbehov: Behov av bostäder och övrig fungerande infrastruktur
Processens syfte: Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning 
av infrastruktur.
Objekt in: Identifierat behov av utveckling och förvaltning av infrastruktur
(Ex. Bostads- och lokalförsörjning, vägar, kollektivtrafik)
Objekt ut: Verkställt behov av utveckling och förvaltning av infrastruktur

Huvudprocesserna bör för kontinuiteten skull hålla i minst en mandatperiod. 
Eftersom övergången till ny styrmodell innebär att kommunen inte tidigare 
arbetat med huvudprocesser på detta vis bör utrymme för utvärdering av 
huvudprocesserna finnas vilket hänförs till budgetprocessen 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta huvudprocesserna enligt ovan 
förslag

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolagsstyrelser
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 124 Delårsrapport 2 - politisk organisation
Ärendenummer KS 2019/68

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för politisk organisation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 efter augusti, enligt 
anvisningar. Prognosen visar på ett överskott på 441 000 kronor. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-17

 Delårsrapport 2 – 2019, politisk organisation daterad 2019-08-31
_____
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Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

DR2 Politisk organisation

Ärendenummer KS 2019/68

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 efter augusti enligt anvisningar. 
Prognosen visar på ett överskott på 441 tkr. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 2 – 2019 Politisk organisation daterad 2019-08-31

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten.

Camilla Hallberg Anders Nyberg
Controller Tf kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

55



2019-08-31 1(4)

Kommunledningsförvaltningen

Delårsrapport 2 – 2019

Politisk organisation

Kvartal 3, per augusti 2019
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
Året har präglats av att det är en ny mandatperiod, med nya politiker i nya 
uppdrag. I de respektive nämnderna har de nyvalda politikerna fått utbildningar 
och information om sina nya uppdrag och vilka ansvarsområden som respektive 
nämnd ansvarar för.
I samband med fullmäktiges möte har fullmäktigeledamöterna fått information 
från Sveriges kommuner och landsting om hot, hat och våld.
En ny nämnd, teknisk nämnd, startade vid årsskiftet och har tagit över vissa 
uppgifter som tidigare legat på kommunstyrelsens bord. Kommunfullmäktige 
har antagit ett reglemente för den nya nämnden. En dialog förs mellan 
presidierna i tekniska nämnden och kommunstyrelsen för att säkerställa att 
ansvarsområdena blir så tydliga som möjligt utifrån det nya reglementet. 
Kommunfullmäktige har återupptagit traditionen om att anordna 
fullmäktigemöten på annan plats vid några tillfällen. I maj månad hölls mötet i 
Eneryda, med bred uppslutning från ortsbefolkningen och med intressant 
information om pågående utvecklingsarbete på orten. 

1.2 Förväntad utveckling
Under hösten kommer det bland annat att genomföras utbildning för 
fullmäktiges ledamöter, kring ansvar för arbetsmiljöfrågor. 
Fullmäktiges sammanträden kommer under året att börja sändas via webb, för att 
öka tillgängligheten och intresset. Arbete pågår med en översyn av reglementena 
för Kommunala tillgänglighetsrådet och för Kommunala pensionärsrådet.
Beslut om ny förvaltningsorganisation för Kultur-och fritid förväntas tas under 
hösten. Nuvarande organisation med en nämnd med tre underställda 
förvaltningar fungerar inte ändamålsenligt och har inneburit otydlighet och risk 
för dubbelarbete. 

2. Årsprognos med nämndens driftresultat
Politisk organisation förväntas visa ett positivt resultat om 441 tkr på helåret. De 
områden där kostnaden ser ut att bli lägre än budgeterat är på fullmäktige och för 
valet. Mindre negativa avvikelser tros uppkomma på kommunstyrelsen där 
kostnaden har varit större än planerat beroende på engångskostnader kopplade 
till en ny mandatperiod. Dessutom har revisionen genomfört en extra granskning 
som ej var budgeterad.
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Driftsredovisning 

Verksamhet (tkr)
Utfall  

180831
Utfall  

190831
Budget 

2019
Prognos 

2019

Budget-
avvikelse 

2019

Intäkter 0 -448 -385 -448 63
Personalkostnader 3 764 4 673 7 275 6 931 344
Övriga kostnader 1 753 1 594 2 792 2 758 34
Summa 5 517 5 819 9 682 9 241 441
Kommunfullmäktige 486 384 947 647 300
Kommunstyrelse 2 298 2 548 3 770 3 811 -41
Nämnder 1 314 1 585 2 430 2 430 0
Kommunala pensionärsrådet 6 6 22 10 12
Tillgänglighetsrådet 7 5 14 8 6
Kommunalt partistöd 774 444 775 762 13
Kursverksamhet förtroendevalda 31 21 105 105 0
Revision 556 589 819 828 -9
Allmänna val 45 237 500 340 160
Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 200 200 0
Kommunstyrelsens förfogande 0 0 100 100 0
Summa 5 517 5 819 9 682 9 241 441

Tabellen nedan visar vad förvaltningen prognostiserar för kostnader och intäkter inom 
specificerade områden.

2.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Ingen negativ avvikelse prognostiseras uppstå.

Budget i tkr Prognos i tkr
Avskrivningar 13 13
Intern ränta 1 1
Externa intäkter 385 448
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 125 Delårsrapport 2 - kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/68

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige inkomma med delårsbokslut för 
perioden januari-augusti 2019. 
Kommunstyrelsen prognostiserar efter augusti ett resultat om 52 500 000 kronor 
jämfört med budgeterade 52 300 000 kronor vilket innebär en negativ 
budgetavvikelse om 113 000 kronor. 
Investeringsbudgen prognostiseras att förbrukas under året. Omföring inom ram 
mellan projekten önskas göras.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16

 Delårsrapport 2 – 2019, kommunstyrelsen daterad 2019-09-16
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson 
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 per augusti 2019
Ärendenummer KS 2019/68

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till delårsrapport 2 per mars 2019 för kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Delårsrapport 2 per augusti 2019, daterad 2019-09-16

 Delårsrapport 2 2019, daterad 2019-09-16

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige inkomma med delårsbokslut 
för perioden januari-augusti 2019. 
Kommunstyrelsen prognostiserar efter augusti ett resultat om 52,5 mkr jämfört 
med budgeterade 52,3 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 113 
tkr. 
Investeringsbudgen prognostiseras att förbrukas under året. Omföring inom ram 
mellan projekten önskas göras.
Åtgärdsplan finns och är överlämnad av kommunchef till kommunstyrelsen för 
beslut. Samtliga förslag, förutom förslaget gällande Hypergene, har avslagits 
(KS 2018/44 2018-07-11). Eftersom kommunstyrelsen fortfarande inte har en 
budget i balans (1,2 mkr i effektiviseringspost) bör kommunstyrelsen besluta om 
åtgärder för budget i balans. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Delårsrapport 2 per augusti 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela ram om 500 tkr från projekt 20290 

”IT-investeringar övrigt” till projekt 20014 ”Nätverksutrustning”.
3. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela ram om 500 tkr från projekt 20013 

”Digitalisering” till projekt 20022 ”Fr bidr t självförs”.   
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Ann-Sofie Gangesson Anders Nyberg
Redovisningsansvarig T.f. förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Kommunledningsförvaltningen

Delårsrapport 2 – 2019

Kommunstyrelsen

Kvartal 3, per augusti 2019
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
Under hela året har ett intensivt visionsarbete pågått med bred förankring hos 
både tjänstemän och politiker. Kommunstyrelsen kommer att föreslå 
kommunfullmäktige en vision med tillhörande huvudprocesser senast i oktober.
En digitaliseringsledare har anställts, en verktygslåda har tagits fram för att 
användas av verksamheterna för sitt verksamhetsutvecklingsarbete i form av 
processer. Efterhand som processerna genomlysts och definierats som effektiva 
att digitaliseras kan verksamheterna påbörja detta. Förvaltningen har tagit fram 
en effektiv och ändamålsenlig ärendehanteringsprocess för att i nästa steg kunna 
påbörja införande av e-arkiv, men även hur man arbetar med e-tjänster på 
kommunens egen hemsida. Detta är en kommunövergripande process som 
kommer skapa mervärde för samtliga förvaltningar. 

Förvaltningen har även initierat projekt "Införande av e-handel" som kommer att 
ge stor nytta för kommunen. Det innebär att det
kommer bli lätt att göra rätt när man ska köpa in avtalsprodukter samt minskad 
administration kring fakturahanteringen. Projektet beräknas slutföras
under våren 2020 och kommer att möjliggöra uppföljning av avtal och strategisk 
upphandling. Under året har ett intensivt arbete pågått med att ta
fram reviderade mallar och anvisningar för att förenkla för verksamheterna när 
det gäller budget, uppföljning och intern kontroll. Med anledning av att 
uppsägning av avtalet med hypergene skett krävs även revidering och utveckling 
av befintliga verksamhetssystem för att ersätta behovet. 

Förvaltningen genomför SKL projektet ”Förenkla Helt Enkelt”. Projektet syftar 
till att öka enkelheten för företagare att få information och stöd vid etablerandet 
av ny verksamhet i kommunen. Målet med projektet är att företagande skall 
uppleva kommunen som ett stöd och en möjliggörare. Projektet omfattar 
kommunens alla verksamheter som på ett eller annat sätt kan vara en del i 
förutsättningarna för att ett företag ska kunna etablera sig i Älmhults kommun. 
Effekten av projektet ska uppnås genom effektivare hantering internat av 
företagsfrågor och ärenden. Detta ska i sin tur resultera i att företagare upplever 
ett professionellt bemötande och service i kontakten med kommunen. Projektet 
kommer att slutföras under 2019 med en handlingsplan för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.

1.2 Förväntad utveckling
Det finns i dagsläget inga tecken på att Älmhults starka tillväxt, i form av 
bostadsbyggande, befolkningsutveckling, arbetstillfällen och investeringar, 
kommer att avta under de närmsta åren. Bostadsbyggandet kommer, efter två år 
med återhållsamhet, att återigen ta fart. 
Intresset från företag att bedriva verksamhet i kommunen är högt. Det betyder 
inte att allt sker med automatik. Kommunen har en viktig roll i att fortsätta skapa 
goda förutsättningar för befintliga företag att verka i kommunen, nya företag att 
flytta hit och att stimulera till nyföretagande. En nyckel till framgång kommer att 
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bli hur väl kommunen lyckas med kompetensförsörjning till företagen men 
också till kommunen som arbetsgivare.
Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområden och områden för 
industri, service och handel är helt nödvändigt. Så även på en väl fungerande 
infrastruktur och kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men i synnerhet 
skolan, håller en god kvalitet är för många människor det mest väsentliga för att 
man ska välja att leva och bo i kommunen.
De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya stadsdelar växer fram 
med skolor, bostäder och fritidsområden (Venaområdet, väster om Älmhults 
tätort, samt etapp 2 av Västra Bökhult). Karaktären i Älmhults centrala delar 
kommer också att förändras genom förtätning och betydligt högre byggnation än 
i dag. Förutsättningarna för tillväxt i hela kommunen finns, men kräver särskilda 
insatser och initiativ för att detta ska bli verklighet även utanför Älmhults tätort. 
Utmaningarna är med andra ord fortsatt stora, men det är också möjligheterna!
Framöver kommer digitalisering att bli en av de stora frågorna för förvaltningen 
och hela kommunen. Det finns flera skäl till detta. Utöver att öka 
tillgängligheten för medborgarna till kommunens service och tjänster är det ett 
sätt att möta det stora kompetensbehov som ligger framför kommunen de 
kommande åren. Det blir helt nödvändigt att effektivisera våra processer 
eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt med personal att rekrytera om 
kommunen fortsätter att arbeta på samma sätt som idag. Effektivisering genom 
att använda digital teknik är också nödvändigt som ett sätt att sänka kommunens 
kostnader.

2. Resultatmål – uppföljning
Alla resultatmål bedöms uppfyllas under året förutom inriktningsmålet 
Produktion av bostäder ska öka samt resultatmålen kopplade till bemötande och 
besvarande av e-post.
Inriktningsmål - Kommunen ska understödja näringslivets utveckling Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019
Resultatmål - Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1% per år 10 795 11 268 11 012
Aktiviteter:
Ta fram en etableringsplan
Marknadsföra Älmhult som företagsvänligt (produktion och personal)
Arbeta med centrumutveckling ti l lsammans med butiker och fastighetsägare

Resultatmål - Insiktsmätning 72 76 75
Aktivitet - Genomföra utbildningen "Förenkla helt enkelt"

Resultatmål - Antalet nyetablingar enlig UC* 103 148 95
Aktivitet - Etableringsplan ska tas fram.

Inriktningsmål - Produktionen av bostäder ska öka. Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019
Resultatmål - Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas 
varje år 56 64 100
Aktiviteter:
Intensifierad kontakt med byggherrar
Samlad plan- och exploateringsprocess
Avtal med minst en ny bostadsaktör gällande bostadsproduktion klart under 2019
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Inriktningsmål - Kommunen ska ha en hög planberedskap Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019
Resultatmål - Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 500 bostadsenheter 700 600 500
Aktiviteter:
Plan för Vena-området tas fram under 2019
Ta fram nödvändiga planeringsunderlag t ex parkeringsnorm
Färdigställa den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för antagande vid årsskiftet 2019/2020
Färdigställa detaljplaner för Hagahem 1, Kv Gunnar Gröpe, Hvita korset och Sv Isak under 
2019

Inriktningsmål - Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019
det nya varumärket
Resultatmål - Minst 75% av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult 59 - 75%
Aktiviteter:
Lyfta stolta Älmhultsbor i  t ex social medier
Lyfta platser i  Älmhult i  sociala medier
Genomföra event under året (t ex kulturnatta, älmhultsfestivalen och pride)
Skapa delaktighet kring home of the home

Inriktningsmål - Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019
Resultatmål - Följa ranking enligt Aktuell hållbarhetsmätning 196 121 Förbättrad 

rankingplats
Aktiviteter:
Färdigställande av naturvårdsplan
Arbete med att organisera om och effektivisera kommunens fordonsflotta
Cykelstrategi tas fram med åtgärder inom både beteendeförändring och fysiska åtgärder
Ta fram riktl injer för hållbart byggande

Fokusområde - Ekonomi Budget 2019
Resultatmål - Minst 90 % av kommunnes medarbetare ska känna till kommunens övergripande 90%
mål och fokusområden
Aktivitet - mål tas upp regelbundet på arbetsplatsträff. Återrapportering ti l l  KLF:s ledningsgrupp 
efter kvartal 1 och kvartal 4.

Resultatmål - Minst 90 % av medarbetarna sk ah kunskap om den egna enhetens ekonomiska 90%
 förutsättningar och aktuella läge.
Aktivitet - Enhetens budgt samt prognos avseende delårsrapport 1 och 2 ska föredras på respektive 

arbetsplatsträff under 2019.

Fokusområde - Medarbetare
Resultatmål - 100 % av medarbetararna ska ha ett skriftligt uppdrag. 100%
Aktivitet - minienkät ti l l  medarbetarna på KLF under våren .  Chefer på KLF skriver uppdrag åt alla. 

Resultatmål - 100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund. 100%
Aktivitet - Alla avdelningar genomför minst en aktivitet på temat värdegrund under året. 

Resultatmål - Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare. 90%
Aktivitet - minienkät på temat stolthet. Alla avdelningschefer genomför minst en aktivitet på temat stolthet under året

Resultatmål - 100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de 100%
kontaktar kommunens anställda.
Aktivitet- Gemensam workshop om service och bemötande genomförs under våren

Resultatmål - 100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 100%
 80 % inom 1 dygn.
Aktivitet- se ovan angående bemötande
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2.1 Åtgärder när resultatmål inte bedöms uppfyllas under året
Med anledning av att kommunens vattenverk är under om- och till byggnation 
bedöms inriktningsmålet Produktion av bostäder ska öka inte uppnås. Det nya 
vattenverket bedöms vara i drift till årsskiftet 2021/2022.

Resultatmålen kopplade till bemötande och besvarande av e-post är även dessa 
bedömda att inte uppnås. Detta då det återkommande upplevs svårt att nå fram 
till rätt handläggare med mejl och samtal. Som en del i förbättringsarbetet 
beslutades att genomföra projektet Förenkla Helt Enkelt.

3. Årsprognos med nämndens driftresultat
Totalt visar kommunledningsförvaltningens helårsprognos på en negativ 
budgetavvikelse motsvarande 113 tkr. Under posten gemensamma verksamheter 
återfinns effektiviseringsposten (-1 224 tkr) under innevarande år efter 
budgetförstärkningen (1 172 tkr) som kommunstyrelsen erhöll som en 
engångsförstärkning i form av tilläggsanslag från kommunfullmäktige i samband 
med delårsrapport 1. Förvaltningen har erhållit en ökad lokalkostnad avseende 
kommunhuset efter omfördelningen av hyror i samband med att 
socialförvaltningens individ- och familjeomsorg flyttade till externa lokaler. 
Ekonomi- och kansliavdelningen visar ett positivt resultat på 530 tkr hänförligt 
till vakanshållning av tjänst i syfte att bidra till en budget i balans på 
förvaltningen. IT-avdelningen har kunnat bidra till en positiv budgetavvikelse 
beroende på att de anställt in kompetens istället för att upphandla konsultstöd. 
Dessutom har övergången till ny växel medfört kraftigt minskade kostnader 
jämfört med tidigare. HR-avdelningens negativa budgetavvikelse beror på ett 
konsultavtal som avser systemförvaltning av personalsystemet i samband med 
personalomsättning.
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 Driftsredovisning 
Verksamhet (tkr) Utfall  

180831
Utfall  

190831
Budget 

2019
Prognos 

2019
Budget-

avvikelse 
2019

Intäkter -19 077 -25 063 -29 660 -30 685 1 025
Personalkostnader 25 684 29 719 44 972 44 941 31
Övriga kostnader 25 766 30 368 37 034 38 203 -1 169
Summa 32 373 35 024 52 346 52 459 -113
Övrig politisk verksamhet 3 430 3 719 4 915 5 198 -283
Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring 3 219 3 074 3 148 3 061 87

Näringslivsfrämjande åtgärder 514 1 239 1 470 1 810 -340

Konsument- och energirådgivning 99 101 225 234 -9

Turistverksamhet 598 438 831 831 0

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 260 80 774 589 185

Allmän kulturverksamhet, övrigt 250 350 525 525 0

Flyktingverksamhet -5 0 0 0 0

Totalförsvar och samhällsskydd -296 0 0 0 0

Arbetsmarknadsåtgärder 682 1 189 1 709 1 709 0

Buss-, bil- och spårbunden trafik 2 984 1 546 3 060 3 410 -350

Gemensamma kostnader 20 639 23 288 36 913 35 092 1 821

Effektiviseringspost 0 0 -1 224 0 -1 224

Summa 32 373 35 024 52 346 52 459 -113

I bilden nedan förtydligas budgetavvikelserna avdelningsvis.

Verksamhet (tkr) Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget-
avvikelse 
2019

Kommunledning 4 231 7 180 7 544 -364
Ekonomi- och kansliavdelningen 16 460 18 084 17 554 530
HR-avdelningen 11 092 12 831 13 250 -419
Kommunikationsavdelningen 5 308 5 816 5 910 -94
IT-avdelningen 1 369 2 532 987 1 545
Planeringsavdelningen 8 964 7 127 7 214 -87
Effektiviseringspost 0 -1 224 0 -1 224
Summa 47 424 52 346 52 459 -113

Tabellen nedan visar vad förvaltningen prognostiserar för kostnader och intäkter 
inom specificerade områden. Underlaget syftar till den interna avstämningen.

Budget i tkr Prognos i tkr
Avskrivningar 4 209 4 209
Intern ränta 226 226
Externa intäkter 9 374 9 374
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3.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Åtgärdsplan finns och är överlämnad av kommunchef till kommunstyrelsen för 
beslut. Samtliga förslag, förutom förslaget gällande Hypergene, har avslagits. 
Förvaltningen har nu sagt upp beslutsstödsystemet. Politiken behöver ge 
förvaltningen vägledning inom vilka områden man kan tänka sig åtstramningar. 
Åtgärder i form av extra vakansprövning vid rekrytering och återhållsamhet vid 
inköp har redan införts i avvaktan på ytterligare beslut om åtgärder. 

4. Årsprognos för nämndens investeringar
Kommunledningsförvaltningens prognostiserar att hela investeringsbudget 
kommer användas 2019. Viss osäkerhet finns i prognosen gällande projekt 
20001 ” Strategiska mark/fastighetsförvärv samt projekt 20012 
”Laddningsstationer”. När det gäller projektet Strategiska mark/fastighetsförvärv 
så blev tidigare förvärv inte av men nu finns nytt förvärv på gång men opartisk 
värdering inväntas. Gällande projekt 20012 ”Laddningsstationer” finns 
oklarheter som undersöks och förhoppningen är att det ska kunna utföras under 
2019.

Projektet 20022 ”Fr bidr t självförs” (Från bidragstagare till självförsörjande) är 
en del i arbetet med digitalisering och avser ett samarbete mellan 
kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och SKL (Sveriges 
kommuner och Landsting). För att enkelt kunna följa projektet har särskilt 
projekt öppnats och budgetram om 500 tkr behöver omfördelas från 
digitaliseringsprojektet (20013).

Kommunledningsförvaltningen föreslår även Kommunstyrelsen att besluta 
omfördela ram om 500 tkr från projekt 20290 ”IT-investeringar övrigt” till 
projekt 20014 ”Nätverksutrustning”.
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Investeringsredovisning

Projektnr Projektnamn
Utfall  

190831 Budget 2019
Prognos  

2019

Budget-
avvikelse  

2019 Ack utfall
Total 

Budget
Slut- 

prognos  Avvikelse

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 0 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 0
Netto 0 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 0
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 0 780 780 0 0 780 780 0
Netto 0 780 780 0 0 780 780 0
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 0 1 000 500 0 0 1 000 500 500
Netto 0 1 000 500 0 0 1 000 500 500
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 297 750 1 250 0 297 750 1 250 -500
Netto 297 750 1 250 0 297 750 1 250 -500
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 0 2 025 2 025 0 0 2 025 2 025 0
Netto 0 2 025 2 025 0 0 2 025 2 025 0
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 31 0 500 0 31 0 500 -500
Netto 31 0 500 0 31 0 500 -500
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 439 0 0 0 439 0 0 0
Netto 439 0 0 0 439 0 0 0
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 106 400 400 0 106 400 400 0
Netto 106 400 400 0 106 400 400 0
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 0 380 380 0 0 380 380 0
Netto 0 380 380 0 0 380 380 0
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 0 750 250 0 0 750 250 500
Netto 0 750 250 0 0 750 250 500
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 873 16 085 16 085 0 873 16 085 16 085 0
Netto 873 16 085 16 085 0 873 16 085 16 085 0

20060
Kommunikation/ 

säkerhet

Totalt kommunstyrelsen

20013

20014

20015

20290

Digitalisering

Nätverksutrustning

Övriga 
investeringar

It-investeringar 
övrigt

20230 Inköpssystem

20250 Beslutstöd etapp 2

20001 Strategiska 
mark/fastigförvärv

20012 Laddningsstationer

20022 Fr bidr t självförs
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 126 Policy attestreglemente
Ärendenummer KS 2019/119

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar attestreglemente enligt förslag daterat            

2019-09-16.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare antaget reglemente för ekonomiska 

transaktioner, 2015-11-30, § 232.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I samband med kommunens e-handelsprojekt samt införande av 
marknadsplatsen har en översyn av kommunens attestreglemente gjorts. Ett 
förslag till nytt attestreglemente har tagits fram av redovisningsenheten. 
Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt och säkerställa att 
ekonomiska transaktioner sker på ett korrekt sätt. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16

 Förslag attestreglemente daterat 2019-09-16
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson 
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Förslag Policy attestreglemente
Ärendenummer KS 2019/119

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till policy attestreglemente.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Förslag Policy attestreglemente, daterad 2019-09-16

 Policy attestreglemente, daterad 2019-09-16

Ärendebeskrivning
I samband med e-handelsprojektet och pågående införande av marknadsplatsen 
gjordes en översyn av attestreglementet. Ett förslag på policy attestreglemente 
har tagits fram av redovisningsenheten.

Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt. Detta för att 
säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker på ett korrekt sätt. 
Policy attestreglemente tydliggör även ansvarsfördelningen. Ytterligare 
anvisningar föreslås ges ut av kommunens redovisningsenhet. 

Tidigare styrdokument gällande attestreglementet föreslås upphävas i samband 
med att ny policy beslutas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Policy attestreglemente.
2. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare styrdokument som avser 

detsamma.

Ann-Sofie Gangesson Elisabeth Steen Ekstedt
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Redovisningsansvarig Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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Kommunfullmäktige

Policy

Attestreglemente
Ärendenummer 2019/119
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Attestreglemente
Reglementets syfte och omfattning
§1 Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt. Detta reglemente 
gäller för samtliga ekonomiska verifikationer, inklusive interna transaktioner 
samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta. Reglementet omfattar 
kommunen, stiftelser och tillfälliga projekt. Kommunalt ägda bolag utfärdar 
egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska följa kommunens regler. Genom 
attestordningen tillämpas ett metodiskt system avseende intern ekonomisk 
kontroll. Syftet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker 
på ett korrekt sätt avseende:

 Prestation: Varan/tjänsten har levererats och stämmer med avtalade villkor.

 Bokföringsunderlag: Verifikationen uppfyller kraven i kommunal 
redovisningslag samt enligt god redovisningssed.

 Betalningsvillkor: Betalning sker vid rätt tidpunkt.

 Bokföringstidpunkt: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 
redovisningsperiod.

 Kontering: Verifikationen är rätt konterad.

 Beslut: Transaktionen stämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

Ansvar
§2 Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av 
detta reglemente och för att vid behov ta initiativ till förändring av det.
§3 Kommunens nämnder ansvarar för att detta reglemente följs. Varje nämnd 
utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt 
verksamhetsområde.
§4 Respektive nämnd utser beslutsattestanter och ersättare till dessa. Nämnden 
kan delegera till förvaltningschef att utse beslutsattestanter och ersättare till 
dessa. Attestförteckning ska knytas till person eller befattning och 
ansvarsområde med eventuella begränsningar. Förvaltningschef ansvarar för att 
varje attestant inom respektive förvaltning har tillräcklig insikt och kunskap om 
uppgiften.
§5 Kommunens redovisningsenhet utger anvisningar och mallar som 
kommunens nämnder och bolag har att följa.

Attest
§6 Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Alla 
transaktioner kräver minst två attester; mottagningsattest samt beslutsattest. De 
olika attestformerna får inte innehas av samma person på samma verifikation. 
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Undantagna från det obligatoriska kravet med två attester för varje transaktion är 
kundfakturor, kundinbetalningar, bokföringsorder samt orderlösa fakturor i form 
av EDI-filer där beslutsattest räcker.

§7 Följande attestmoment finns inom kommunen:

Mottagningsattest: Kontroll av att varan/tjänsten levererats och stämmer med 
gjord beställning. 
Beslutsattest: Ansvar för kontroll av att en faktisk beställning har skett, att de 
formella beslut som krävs har fattats och att villkoren stämmer med det som 
överenskommits, kontering, periodisering, betaldatum, teknisk kontroll (att 
inskannad faktura överensstämmer med det som blivit inläst i systemet) och 
övrigt som framgår av § 1.

Beslutsattestant kan överenskomma med mottagningsattestant eller annan person 
som deltar i fakturahanteringen om att utföra ovan eller delar av ovan kontroller 
som åligger beslutsattestant. I så fall bör den överenskommelsen dokumenteras 
enligt anvisningar från redovisningsenheten för att säkerställa 
kontrollfördelningen. 

Jäv
§8 Beslutsattest får inte utföras av den som själv konsumerat/använt/tagit 
varan/tjänsten i bruk eller av den som står i beroendeförhållande till 
betalningsmottagaren. Avser händelsen kommunchefen utförs beslutsattest av 
kommunstyrelsens ordförande. Avser händelsen förvaltningschef utförs 
beslutsattest av kommunchef. Utbetalningar, som sker till företag där 
beslutsattestanten har anhöriga som är delägare, beslutsattesteras av ersättaren. 
Underordnad personal ska inte beslutsattestera överordnads utlägg och dylikt. 
När det rör sig om belopp av mindre karaktär – såsom fika på ett gemensamt 
möte ska beslutsattestanten själv kunna beslutsattestera fakturan under 
förutsättning att mottagningsattesten utföres av den person som normalt svarar 
för detta moment. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 132 Detaljplan Häradsbäck 1:115 - antagande
Ärendenummer KS 2019/4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Häradsbäck 1:15 m.fl., Häradsbäck, 

Älmhults kommun, enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till 
centrumändamål. För att tillgodose parkeringsbehovet för den nya verksamheten 
planläggs ett område för parkering. Planområdet ligger mitt i Häradsbäcks 
samhälle längs med väg 120. 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande. 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsunderlag
 Plankarta daterad 2019-08-19

 Planbeskrivning daterad 2019-08-15

 Samrådsredogörelse daterad 2019-07-10

 Granskningsutlåtande daterat 2019-08-13
_____
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Datum 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Johanna Kihlström 
johanna.kihlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Antagande detaljplan för Häradsbäck 1:115 m.fl. 
Ärendenummer KS 2019/4

Sammanfattning av ärendet
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till 
centrumändamål. Det gör det möjligt att byggnaden kan användas för 
bygdebolaget Härlundabygden AB för mer publik verksamhet. Det kan skapa 
möjlighet för landsbygdsutveckling för dem som bor, verkar och besöker 
Häradsbäck med omnejd. För att tillgodose parkeringsbehovet för den nya 
verksamheten planläggs ett område för parkering. 
Planområdet ligger mitt i Häradsbäcks samhälle längs med väg 120. 
Beslut och detaljplaneprocessen
Miljö- och byggnämnden gav den 2018-09-24 § 80 miljö- och 
byggförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Häradsbäck 1:115 
m.fl. i Häradsbäck och att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd och 
granskning. Miljö- och byggnämnden beslutade även att framtagandet av 
detaljplanen ska bekostas av den sökande och att ett planavtal ska upprättas. 
Förslag till detaljplan har varit tillgänglig för samråd under tiden 29 maj – 19 
juni 2019. Synpunkterna från samrådet finns redovisade och kommenterade i en 
samrådsredogörelse. Under tiden 12 juli – 9 augusti 2019 har detaljplanen 
funnits tillgänglig för granskning. De synpunkter som inkom från granskningen 
finns redovisade och kommenterade i ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Plankarta 

 Planbeskrivning

 Samrådsredogörelse

 Granskningsutlåtande
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 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, SWECO, 
2018-06-19.

 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Icke-teknisk
sammanfattning, SWECO, 2018-07-12.

Förslag till beslut

‒ Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Häradsbäck 1:15 m.fl., Häradsbäck, 
Älmhults kommun, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen. 

Johanna Kihlström Underskrift
Planarkitekt Titel

Beslutet skickas till
Sökande
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
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  ANTAGANDEHANDLING  

Ärendenummer                        KS 2019/4
 2019-08-15 1(14) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen   
  
Johanna Kihlström 
0476-55178 
Johanna.kihlström@almhult.se 

 
 
 
 
  
 

Detaljplan för 
Häradsbäck 1:115 m.fl. 
(f d Taxibyggnaden)  
i Häradsbäck, Älmhults kommun 

 
 
Planbeskrivning 
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Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till centrumändamål. Det 
gör det möjligt att byggnaden kan användas för bygdebolaget Härlundabygden AB för mer 
publik verksamhet. Det kan skapa möjlighet för landsbygdsutveckling för dem som bor, 
verkar och besöker Häradsbäck med omnejd. För att tillgodose parkeringsbehovet för den nya 
verksamheten planläggs ett område för parkering.  
 
Var ligger planområdet 

 
De blå områdena visar planområdena. 1. Är den f.d. taxibyggnaden. 2. Är parkeringsplatsen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden gav den 2018-09-24 § 80 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för Häradsbäck 1:115 m.fl. i Häradsbäck 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-09-24 § 80 att ge miljö- och byggförvaltningen i 
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-09-24 § 80 att ge miljö- och byggförvaltningen i 
uppdrag att om så behövs skicka ut detaljplaneförslaget på granskning enligt 5 kap 18 § PBL. 

Balders 
Hage 

Väg 120 

Handels-
boden 

Härlunda-
gården 

1 

2 
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Miljö- och byggnämnden gav den 2018-09-24 § 80 att framtagandet av detaljplanen ska 
bekostas av den sökande och att ett planavtal ska upprättas.  
 
Planprocessen 
Förslag till detaljplan har varit tillgänglig för samråd under tiden 29 maj – 19 juni 2019 2019. 
Synpunkterna från samrådet finns redovisade och kommenterade i en samrådsredogörelse. 
Under tiden 12 juli – 9 augusti 2019 har detaljplanen funnits tillgänglig för granskning. De 
synpunkter som inkom från granskningen finns redovisade och kommenterade i ett 
granskningsutlåtande. Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen.  
 

 
Planhandlingar 
Planhandlingar 

 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Granskningsutlåtande 
 Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen) 

 
 

Utredningar 
 

 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, SWECO, 2018-06-19.  
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Icke-teknisk 

sammanfattning, SWECO, 2018-07-12.  
 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.  
 

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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Planeringsförutsättningar 
 

Plandata 
Planområdet ligger mitt i Häradsbäcks samhälle längs med väg 120. Det är två områden som 
omfattas av detaljplanen. Den före detta taxitomten är cirka 1 500 kvm och parkeringen är 
cirka 600 kvm.  
 
Pågående markanvändning 
Taxitomten är redan bebyggd och parkeringen är redan utförd. Eftersom parkeringstomten ska 
säljas måste en planändring ske eftersom parkeringen är planlagd för allmänt ändamål (gata).  
 
Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen då förslaget innebär att stärka Häradsbäck 
som en levande landsbygdsort.  
 
Gällande detaljplaner 
Inom planområdet 

- Detaljplan för Häradsbäck 2:1 m fl, P91/7. 
- Detaljplan för Häradsbäck 1:6 m fl, P80/2. 

 
Genomförandetid 
Detaljplanerna har ingen genomförandetid kvar. 
 
Geotekniska och hydrologiska förhållanden 
Området är redan bebyggt och eventuella geotekniska undersökning får göras i bygglovet. 

 

Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd  
 
Riksintressen 
Inga riksintressen berörs. 
 
Skyddad och värdefull natur 
Inga skyddade områden. 
 
Kulturmiljö 
Häradsbäck kyrkby är regional kulturmiljö av betydelse men planområdet ligger utanför detta 
område.  
 
Hälsa och säkerhet 

 

Farligt gods 
Väg 120 är utpekad som led för farligt gods. 
 

86



  ANTAGANDEHANDLING  

 

2019-08-15 

5(14) 

 

 

 
 
 

Markföroreningar 
Finns inte utpekat som identifierat riskområde för förorenat områden.  
 
Stads- och landskapsbild 
Häradsbäck är ett samhälle med tätbebyggelse längs med väg 120. Kring affären finns ett litet 
centrum för Häradsbäck.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Det finns en förskola och en livsmedelsaffär samt några företag i Häradsbäck. 
 
Gator och trafik 
Väg 120 är en statlig väg genom Häradsbäck och Älmhults kommun i öst-västlig riktning. 
Jämte Södra Stambanan, Sydostlänken och väg 23 är väg 120 det viktigaste 
kommunikationsstråket i Älmhults kommun.  
 
Teknisk försörjning och ledningar 
Elledningar, vatten, avlopp, fiber finns utbyggt i samhälle.  
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Planförslaget 
 

Syftet med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till centrumändamål. Det 
gör det möjligt att byggnaden kan användas för bygdebolaget Härlundabygden AB för mer 
publik verksamhet. Det kan skapa möjlighet för landsbygdsutveckling för dem som bor, 
verkar och besöker Häradsbäck med omnejd. För att tillgodose parkeringsbehovet för den nya 
verksamheten planläggs ett område för parkering.  
 
Föreslagen markanvändning 
 
Användning av kvartersmark 
C = Centrum. Användningen centrum möjliggör olika användningar såsom handel, service, 
samlingslokaler mm.  
 
P = Parkering. Användningen parkering möjliggör parkering i markplan.  
 
Egenskapsbestämmelser 
 
Utformning av kvartersmark 
Utnyttjandegrad 
60 % av fastighetsarean får bebyggas (byggnadsarea = BYA).  
 
Begränsningar i markens utnyttjade 
Prickmark = marken får inte förses med byggnader. 
Plusmark = komplementbyggnader. 
 
Höjd på byggnader 
Högsta byggnadshöjd är åtta meter för centrumtomten. Komplementbyggnader får vara fyra 
meter.  

 
Placering 
Byggnader ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. Mot öster får byggnaden 
placeras två meter från fastighetsgräns. Detta är en anpassning eftersom byggnaden redan 
ligger på två meter från fastighetsgräns.  
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Skydd mot störningar 
m1= Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot transportled för 
farligt gods. Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska genomföras på sida 
som vetter mot riskkällan. Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad 
mot riskkällan. Bestämmelsen läggs till med hänsyn till farligt gods på väg 120.  
 
Stängsel och utfart 
Med tanke på trafiksäkerheten läggs ett utfartsförbud mot väg 120 för området Parkering. 
Bestämmelsen läggs i planområdesgränsen, eftersom det bedöms som osannolikt att det skulle 
vara någon annan användning än allmän plats (statlig väg mellan Älmhult-Tingsryd) andra 
sidan utfartsförbudet. 
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Bebyggelse 
Byggnaderna får uppföras till en byggnadshöjd av åtta meter (vilket motsvarar cirka två 
våningar). Komplementbyggnader får vara fyra meter. Med hänsyn till omgivningen har 
höjdbestämmelsen tillkommit. Omkringliggande byggnader är villabebyggelse och 
handelsbod med en till två våningar. På parkeringstomten tillåts inga byggnader med hänsyn 
till bland annat utfartsservitut.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp och planområdet 
ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Dagvattenhantering 
Dagvattenledningar finns utbyggda i området.  
 
Avfallshantering 
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett 
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen, transportvägar och vändplatsers utformning för 
sortering av avfall etc. ska följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Älmhults kommuns 
föreskrifter för avfallshantering”. Båda dokumenten finns på www.ssam.se 
 
El 
E-on elnät har områdeskoncession i Häradsbäck (och hela Älmhults kommun).  
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme finns inte i Häradsbäck.  
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Konsekvenser 
 

Undersökning 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.  
 
Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, konsekvenser, och bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon MKB att upprättas. 
 
Konsekvenser för natur och vattenområden 
 
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 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses inte medföra så stora mängder ökad trafik 
att detta påverkas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och 
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande 
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller 
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder 
vidtas. 
 
För Häradsbäck finns miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomst Häradsbäck. Den kemiska 
och kvalitativa statusen ska vara god.  
 
Häradsbäck ligger inom Helge ås avrinningsområde. Recipient från planområdet är Femlingen 
som ska ha en god ekologisk och kemisk status 2027.  
 
Bedömning 
Föroreningarna från planområdet för centrum är små och motverkar inte vattenkvaliteten. 
Från planområdet parkering kan det bli aktuellt med oljeavskiljare. Detta regleras enligt 
miljöbalken. Där motverkas inte heller vattenkvaliteten.  
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Hälsa och säkerhet 
Buller 
Detaljplanen medger inga bostäder, varav inga nivåer för hur mycket det får bullra finns. 
Däremot finns det krav på inomhusvärden när det gäller hur mycket det får bullra. Dessa 
regler finns i BBR (Boverkets byggregler).  

 

Farligt gods 
Väg 120 är utpekad farligt gods-led. Älmhults kommun har tagit fram en utredning Fysisk 
planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 2018-07-12. För väg 120 i Älmhults 
tätort gäller ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter. Som underlag för utredningen användes 
trafikprognos för år 2030 med ÅDT 600 lastbilar. I Häradsbäck är idag ÅDT för lastbilar 100 
och en prognos för 2030 uppskattas (utifrån prognosen för Älmhults tätort med en dubblering 
av lastbilar idag/2030) till 200. Bedömningen är därför att risken är lägre i Häradsbäck och 
därför kan skyddsavståndet minskas till 13, men vissa skyddsåtgärder behöver vidtas inom 
20m avstånd. Plankartan förses med bestämmelse om skyddsåtgärder: friskluftsintag placeras 
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på tak eller sida som inte är exponerad mot transportled för farligt gods. Fasader (inkl. 
fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass 
IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska genomföras på sida som vetter mot 
riskkällan. Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan.  
Marken närmast väg 120 får inte förses med byggnader (prickmark) och mark där endast 
komplementbyggnader får uppföras (plusmark).  
 
Markföroreningar 
Det finns inte redovisat några markföroreningar inom planområdet. Vid misstanke om 
markföroreningar ska markarbeten omedelbart avbrytas och kontakt tas med kommunens 
miljökontor.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen innebär att marken utvecklas för att möta de behov som finns i Häradsbäck idag 
och för framtiden.  

 
Sociala konsekvenser  
Planområdet ligger i Häradsbäck samhälle och kan fungera som en mötesplats för människor 
som bor, verkar och besöker Häradsbäck. Det bidrar till landsbygdsutveckling. 
 
Fastighetskonsekvenser 
Del av kommunens fastighet Häradsbäck 1:68 överförs till Häradsbäck 1:115.  
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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 säljer mark till Häradsbäck 1:115. Fastighetsägaren till Häradsbäck 1:115 
ansvarar för att genomföra detaljplanen.  
 
Exploateringsavtal 
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal upprättas som reglerar vem som bekostar 
och ansöker om lantmäteriförrättning. Avtalet beskriver också om hur tidigare kommunal 
mark del av Häradsbäck 1:68 regleras in i befintlig fastighet Häradsbäck 1:11 samt att servitut 
som belastar Häradsbäck 1:68 förmån för utfart för Häradsbäck 1:31 ska upprättas. 
 
Fastighetsfrågor  
Fastighetsägaren till Häradsbäck 1:115 ansöker om förrättning hos lantmäteriet för att 
överföra del av Häradsbäck 1:68 till Häradsbäck 1:115. Parkeringsområdet på del av 
Häradsbäck 1:68 kommer ingå i Häradsbäck 1:115 för att tillgodose verksamhetens 
parkeringsbehov. 
 
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. 
 
Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 
Inom planområdet   
Häradsbäck 1:115 Utgifter för markköp 

Utgifter för 
lantmäteriförrättning. 

Ansöker om 
lantmäteriförrättning. 
Del av Häradsbäck 1:68 
överförs genom 
fastighetsreglering till 
Häradsbäck 1:115. 

Genomför 
detaljplanen.  

Del av Häradsbäck 
1:68 

Intäkter för 
markförsäljning. 
 

Del av Häradsbäck 1:68 
överförs genom 
fastighetsreglering till 
Häradsbäck 1:115. 
Belastas av servitut till 
förmån för Häradsbäck 
1:31. 

- 

Utanför 
planområdet 
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Häradsbäck 1:28 - - - 

Häradsbäck 1:30 - - - 

Häradsbäck 1:31 - Servitut för utfart via 
Häradsbäck 1:68

- 

Häradsbäck 1:37 - - - 

Häradsbäck 1:46 - - - 

Häradsbäck 1:76 - - - 

Häradsbäck 1:99 - - - 
Häradsbäck 1:100 - - - 

 
 
Ekonomiska frågor  
Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Detaljplanen bekostas av exploatören och regleras i ett planavtal.  
 
Tekniska frågor  
Tekniska utredningar, dokumentation och kontroll m.m. 
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 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 
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.   
 

 

Medverkande 
I planarbetet har följande funktioner ingått: 

- Miljö- och byggförvaltningen 
- Tekniska förvaltningen 

 
Kommunstyrelsen 
Augusti 2019  

 
Johanna Kihlström      Arpine Minasyan 
Planarkitekt      Stadsarkitekt 
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
 
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska göras. 
Bedöms detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) göras.  
 
Undersökning Berörs 

ej 
Påverkan  Kommentarer 

Detaljplan för 
Häradsbäck 1:115 
m.fl. 

   

  Ingen Liten Måttlig Stor
Riksintressen  
Naturvård X 
Rörligt friluftsliv X 
Kulturmiljövård X 
Kommunikationer X 
Naturvårdsintressen  
Naturreservat X 
Natura 2000 X 
Biotopskydd X 
Natur  
Kronobergs natur X 
Ängs- och hagmarksinv. X 
Våtmarksinventering X 
Sumpskogsinventering X 
Nyckelbiotopsinventering X 
Växt- och djurliv X 
Strandskydd X 
Påverkan på vatten  
Grundvatten  X
Ytvatten  X
Dricksvattentäkt X 
Dagvatten  X

Kulturmiljö samt stads- 
och landskapsbild

      

Fornminnen X 
Kulturmiljöprogram X 
Kulturhistorisk miljö X 
Landskapsbild  X
Stads- och bebyggelsebild  X

Hushållning  
Befintlig infrastruktur   X   Positiv (nyttja redan 

befintlig) 
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Mark och vatten   X   Positiv (nyttja redan 
befintlig) 

Hälsa  
Buller X 
Föroreningar luft, mark, 
vatten 

X      

Lukt X 
Radon X 
Strålning X 
Kraftledningar X 
Säkerhet  
Trafik  X
Explosion  X
Översvämning  X
Ras och skred X 
Trygghet  X Positiv 

Miljö  
Miljökvalitetsnormer luft X 
Miljökvalitetsnormer vatten X 
Miljömål X 
Hållbar utveckling  X Positiv 
Förorenad mark X 
Avfall över tid X 
Avfall under byggtiden X 
Övrigt       

Mellankommunala frågor X 
Samlad bedömning
Positiv social och ekonomisk påverkan. Neutral ekologisk påverkan.  
Kommunens bedömning 
Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver inte upprättas. 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Johanna Kihlström 
0476 55178 
Johanna.kihlstrom@almhult.se 

 

 

 

 

  

Detaljplan för 
Häradsbäck 1:115 m.fl. 
Häradsbäck  
Älmhults kommun 
 

Granskningsutlåtande 
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Planprocessen 
Förslag till detaljplan har varit tillgänglig för samråd under tiden 29 maj – 19 juni 2019 
2019. Synpunkterna från samrådet finns redovisade och kommenterade i en 
samrådsredogörelse. Under tiden 12 juli – 9 augusti 2019 har detaljplanen funnits 
tillgänglig för granskning. De synpunkter som inkom från granskningen finns 
redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande. Detaljplanen hanteras med 
standardförfarande. Det innebär att kommunstyrelsen antar detaljplanen.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till 
centrumändamål. Det gör det möjligt att byggnaden kan användas för bygdebolaget 
Härlundabygden AB för mer publik verksamhet. Det kan skapa möjlighet för 
landsbygdsutveckling för dem som bor, verkar och besöker Häradsbäck med omnejd. 
För att tillgodose parkeringsbehovet för den nya verksamheten planläggs ett område för 
parkering. 
 
Förändringar i detaljplanen 
 
På plankartan 
- Rättighetsområde a1 (servitut för utfart) tas bort  
 
I planbeskrivningen 
- Tydligare beskrivning av fastighetsrättsliga delar i planbeskrivningen och 

genomförandebeskrivningen. 
- Förtydligande kring exploateringsavtal i genomförandebeskrivningen 
 
Utan synpunkter 
- E.ON Energidistribution AB 
- E.ON Gasol 
- Miljö- och byggförvaltningen 
- Räddningstjänsten 
- SSAM 
- Trafikverket 
 
Med synpunkter 
- Lantmäteriet 
- Fastighetsägare till Häradsbäck 1:99 
- Länsstyrelsen 
  
Myndigheter 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 
överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL, men håller fast vid att 
kommunen bör se över tillkommande bebyggelses placering i relation till väg 120, 
(Älmhultsvägen). 
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Farligt gods 
Kommunen hänvisar i planhandlingarna till den riskanalys som tagits fram för 
väg 120 i Älmhults tätort, där 20 meter är rekommenderat avstånd mellan så 
kallad medelkänslig bebyggelse och utpekad farligt gods-led. I de aktuella 
planhandlingarna föreslås skyddsavståndet minskas till 13 meter. 
Länsstyrelsen anser, såsom i det tidigare lämnade samrådsyttrande, att ny 
bebyggelse av centrumkaraktär inte bör tillåtas närmare väg 120 än 20 meter. 
Lämpligen bör endast parkering och komplementbyggnader tillåtas närmare än 
det rekommenderade skyddsavståndet. 
 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Under planprocessen har samråd skett med räddningstjänsten som anser att genomförd 
riskbedömning är acceptabel. Eftersom Länsstyrelsen inte har några invändningar som 
är överprövningsgrundande så bedömer kommunen fortsatt att räddningstjänstens 
bedömning är tillräcklig.  

 
Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 
 
Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9§ endast anläggas 
mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte 
att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän 
plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska 
gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, 
se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 
planbestämmelser. 
 
Kommunen kanske kan utforma plankarta/planområdet på ett annat sätt för att undvika 
dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa 
planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med en 
remsa bestående av några meter allmän plats utanför stängslet/utfartsförbudet. 
 
Fastighetsbildning med fastighet i olika skiften 
Normalt är det ej lämpligt med fastigheter i olika skiften inom detaljplanelagt område. 
Kommunens avsikt om varför parkeringsområdet måste tillhöra Häradsbäck 1:115 
behöver utvecklas och förtydligas i genomförandebeskrivningen. 
 
u-område saknas 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för optiska fiberledningar till förmån för 
Häradsbäck Fiberförening Ekonomisk förening. Det finns dock inget u-område utlagt i 
den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragaren för 
allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att fiberledningarna ska 
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tas bort behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt 
att plankartan kompletteras med u-område. 
 
För oprecisa bestämmelser om rättighetsområden 
 
I planförslaget finns bestämmelser enligt 4 kap. 18§ 2 PBL, d.v.s. s.k. bestämmelser om 
rättighetsområden. Enligt 4 kap 18§ 2 st PBL får kommunen i detaljplan bestämma de 
servitut som ska bildas. Det innebär att kommunen i så fall ska bestämma exakt hur 
servituten ska utformas, till sin lydelse och vilka områden som ska belastas. Eftersom 
fastighetsindelningsbestämmelser har en direkt styrande verkan på fastighetsindelning, 
rättigheter mm. är det viktigt att redovisningen av dessa är tydlig och att 
bestämmelserna är tillräckligt preciserade för att säkerställa en entydig tolkning både i 
planprocessen och vid genomförandet. Dessutom saknas prövningen av 3 kap. 1§ och 5 
kap 4§ fastighetsbildningslagen i planbeskrivningen. 
 
De bestämmelser som finns i planförslaget är alldeles för oprecist utformade och 
uppfyller därför inte kraven i enligt 4 kap 18§ 2 st PBL. Behöver rätten till utfart 
regleras i detaljplanen? Om kommunen bedömer att så är fallet måste planens 
bestämmelser utformas på ett annat sätt. För området där bestämmelsen a1 gäller, undrar 
Lantmäteriet om kommunen har övervägt möjligheten att inte reglera servitutsförfrågan 
då det normalt sett går att bilda servitut för enskild utfart på kvartersmark alternativ 
övervägt frågan om gemensamhetsanläggning.  
 
Del av planen som bör förbättras: 
 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtalets huvuddrag kan tydligare redovisas i planbeskrivningen. 
 
Kommunstyrelsens kommentarer: 
 
Utfartsförbud i planområdesgräns 

-Skälet till att det inte ska finnas bestämmelse om utfartsförbud utlagd på 
planområdesgränsen är att det inte går att säkerställa att det är allmän plats eller 
även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. I detta 
fall angränsar planen till Älmhultsvägen som är en statlig väg och länken mellan 
Älmhult och Tingsryd och vidare österut. Det är osannolikt att det angränsade 
området kommer att ha en annan användning än allmän plats för trafikändamål 
(område för genomfartstrafik i gällande planen). 
 

Fastighetsbildning i olika skiften 
Anledningen till att parkeringen ska ingå i Häradsbäck 1:115 och därmed bilda två 
skiften är att syftet med parkeringen är att tillgodose samlingslokalens 
parkeringsbehov. Detta förtydligas i planbeskrivningen och 
genomförandebeskrivningen. 

 
u-område 

Kommunen har utrett ledningarna för fiberkabeln och det visade sig att kabeln inte 
går igenom fastigheten utan längs cykelvägen utanför planområdet. Därför finns 
heller inget u-område utritat.  
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För oprecisa bestämmelser om rättighetsområden 

Kommunen gör bedömningen att rätten till utfart inte behöver regleras i 
detaljplanen och rättighetsområdet plockas bort från plankartan.  
 

Exploateringsavtal 
Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare beskrivning av 
exploateringsavtalets huvuddrag. 
 

 
Kommunala nämnder och förvaltningar 
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot granskad granskningshandling. 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
Granskningshandlingarna inkom till Miljö- och byggförvaltningen 2019-07-11. Efter 
genomgång av materialet har Miljö- och byggförvaltningen inget att erinra mot 
detaljplanen. 
 
 
Företag och organisationer  
 
E.on Gasol  
Angående ärendet för detaljplan Häradsbäck 1:115 så har E.ON Gasol inga synpunkter, 
vi har inget gasnät i det aktuella området. Jag vill däremot informera om att det numera 
är E.ON Gasol som äger gasnätet i centrala Älmhult och även gasolstationen. Därför vill 
jag att ni lägger till mejladressen lpg.support@eon.se när det gäller utskicka av detta 
slaget. 
Macken för fordonsgas i Älmhult ägs av E.ON, lägg därför även till mejladressen 
fordonsgas@eon.se 

 
E.ON Energidistrubution AB 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och noterar kommunens kommentar om att synpunkter beaktas, 
och har därmed inget mer att erinra. 
 
SSAM 
SSAM har inga synpunkter på detta ärende. 
 
Privatpersoner 
 
Fastighetsägare till fastigheten Häradsbäck 1:99 
Fastighetsägaren ställer sig helt emot ändring av detaljplan då denne inte vill ha en 
publik verksamhet som granne. Tidigare har fastighetsägaren kommit in med 
synpunkter till kommunen rörande trafiksituation vid Handelsboden, och enligt 
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fastighetsägaren visade sig detta stämma. Lämplig parkering för besökare är mellan 
Handelsboden och ”boulehallen” och inte längs väg 120, menar fastighetsägaren. 
 
Kommunstyrelsens kommentar: 
För att förbättra parkeringssituationen möjliggör planförslaget besöksparkering till 
boulehallen på den befintliga parkeringsytan väster om Handelsboden. Handelsbodens 
parkeringsbehov kan tillgodoses på den befintliga parkeringen söder om väg 120.  
 
Kommunen anser att fastigheten med det f.d. taxigaraget lämpar sig bra för publik 
verksamhet med tanke på läget i Häradsbäck. Att möjliggöra för samlingslokal i 
Häradsbäck gynnar landsbygdsutvecklingen.  

 
Kvarstående synpunkter 
Följande sakägare har lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda i detaljplanen. 
Dessa kommer att få meddelande om hur detaljplanen kan överklagas när detaljplanen 
är antagen och justerad. Detaljplanen beräknas antas den 8 oktober 2019 av 
kommunstyrelsen. 
 
- Fastighetsägare till fastigheten Häradsbäck 1:99 

 
 
Kommunstyrelsen 
2019-08-16 
 
 
Johanna Kihlström    Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt 
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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd tiden 29 maj – 19 juni 2019. Inkomna 
synpunkter redovisas och kommenteras i den här samrådsredogörelsen. Efter samrådet 
kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas av 
kommunstyrelsen. Detaljplanen hanteras med standardförfarande/begränsat 
standardförfarande. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till 
centrumändamål. Det gör det möjligt att byggnaden kan användas för bygdebolaget 
Härlundabygden AB för mer publik verksamhet. Det kan skapa möjlighet för 
landsbygdsutveckling för dem som bor, verkar och besöker Häradsbäck med omnejd. 
Likaså planläggs ett område för parkering som kan fungera för parkering mitt i 
Häradsbäcks samhälle längs med väg 120. 
 
Förändringar i detaljplanen 

 
I planbeskrivningen 
- Text under rubriken Avfall på sidan 7 ändras 
 
Utan synpunkter 
- Räddningstjänsten 
- Miljö- och byggnämnden 
- Trafikverket 
 
Med synpunkter 
- SSAM AB 
- Länsstyrelsen 
- E.ON Energidistribution AB 
 
  
Myndigheter 
 
Länsstyrelsen 
 
LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 
Sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planändringen. Tomten är redan bebyggd 
och parkeringen uppförd. Det är positivt ur både social och ekonomisk 
hållbarhetssynpunkt och landsbygdsutveckling att Häradsbäck samhälle får en 
planlagd centrumverksamhet med en intilliggande parkering. Inga riksintressen 
eller andra skyddade objekt eller områden berörs. Då området ligger i anslutning 
till väg 120 har en riskanalys bilagts handlingarna. Se Länsstyrelsens kommentarer 
under rubrik Farligt gods. 
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Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande, dvs. efter samråd går planen 
direkt till antagande. 
 
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 
Det föreslagna området finns inte specifikt redovisat i kommunens gällande 
översiktsplan från 2016. Länsstyrelsen konstaterar emellertid att kommunens 
Övergripande intentioner om att stärka Häradsbäck som en levande 
landsbygdsort följs. 
 
Idag berörs områdena som omfattas av detaljplanen av två gällande detaljplaner. 
 
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
 
Bebyggelse och trafik 
Detaljplanen består av två delar. Den västra delen reglerar användning C 
Centrum. Kommunen tydliggör i planbeskrivningen att det inom denna 
användning möjliggörs för handel, service, samlingslokaler mm. Högsta 
byggnadshöjd är 8 meter och exploateringsgraden regleras till 60 % (byggnadsarea 
per fastighetsarea). Närmast väg 120 får inga byggnader uppföras och därefter får 
endast komplementbyggnader uppföras. För den västra delen intill väg 120 
regleras användning P Parkering. 
 
Länsstyrelsen är positiv till plankartans planbestämmelser och regleringar som är i 
linje med områdets placering intill vägen med hänsyn till trafiksäkerheten. 
 
Buller 
Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera 
bostadsbyggnader i planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn 
till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. 
 
Den aktuella detaljplanen reglerar inte bostäder varav någon bullerberäkning inte 
har tagits fram. Länsstyrelsen har inga synpunkter. 
 
VA, Dagvattenhantering 
Vatten och avlopp samt dagvattenledningar finns redan framdraget till området. 
 
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 
 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i 
Miljöbedömningsförordning (2017:966), kommit fram till att ett genomförande 
av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. En MKB 
har därmed inte upprättats. 
 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen. 
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Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom 
planområdet. 
 
Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om 
området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och för-oreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnes-registret 
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 
 
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
 
Påverkas inte av planförslaget. 
 
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 detta. 
 
Motivering till att normerna för vatten inte överskrids är att föroreningarna från 
planområdet för centrum är små och därför inte motverkar vattenkvaliteten. 
Från planområdet parkering anger kommunen att kan det bli aktuellt med 
oljeavskiljare. 
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
 
Farligt gods 
Väg 120 är utpekad som led för farligt gods. Till detaljplanen finns rapporten 
Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, SWECO, 2018-06-19 
samt Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Icke-teknisk 
sammanfattning, SWECO, 2018-07-12 bilagda. 
Länsstyrelsen konstaterar att ett flertal planbestämmelser reglerar byggnadens 
placering och utformning. 
Tillåtet avstånd från väg 120 som rekommenderas för transport av farligt gods till 
bebyggelse av centrumkaraktär förslås begränsas till 13 m i planförslaget. Den 
riskanalys som genomförts för väg 120 i Älmhults tätort anger 20 m och i 
planbeskrivningen planförslaget refererar till denna riskanalys och förslås 
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avståndet minskas till 13 m med en allmän motivering om att trafikmängderna är 
mindre än i Älmhult. 
 
Förvisso är trafikintensiteten mindre men vägen är å andra sidan smal risken för 
avåkning mot byggnader är tydlig. 
 
Länsstyrelsen anser därmed att ny bebyggelse av centrumkaraktär inte bör tillåtas 
närmare än nuvarande byggnad på fastigheten som är 20 m från vägen. För hela 
ytan mellan vägen och byggnader bör endast parkering och enklare 
komplementbyggnader tillåtas. Större delen av bebyggelsen längs denna 
genomfart genom Häradsbäck med några undantag bl.a. affären på 
grannfastigheten är placerade på ett längre avstånd från väg 120 ca 20 m. 
 
Räddningstjänstens insatstider 
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning 
ska kunna ske utan hjälp av räddningstjänsten. I planbeskrivningen redovisas hur 
detta ska ske. 
 
Kommunstyrelsens kommentar: 
I riskanalysen (den kompletta) står på sida 16 att: "Vägfordon kan vid en trafikolycka 
lämna vägbanan och då kollidera med närliggande byggnader eller människor som 
vistas i vägens närhet. Avåkningsolyckor stannar normalt mycket nära vägen och för att 
en allvarlig olycka som påverkar omgivningen ska uppstå behöver vägen ligga betydligt 
högre än omgivningen. Avåkningsolyckor bedöms därför inte utgöra en betydande risk i 
Älmhult." 
 
I Häradsbäck är vägen smalare än i Älmhult, men där är generellt lägre hastighet, 40 
km/h kontra Älmhult där hastigheten är 40-60 km/h. Därför bedöms att 
avåkningsolyckor inte utgör någon betydande risk i Häradsbäck heller.  
 
För att kompensera ett mindre säkerhetsavstånd har plankartan försetts med 
bestämmelser om riskminimerande åtgärder. Den typ av farligt gods som ger störst 
bidrag till individrisken på upp till 20 meter från vägkanten är brandfarliga vätskor 
(figur 13, avser väg 23 men det är samma för väg 120) och avseende samhällsrisken är 
det brandfarliga gaser (figur 19). Det är dessa risker de riskminimerande åtgärderna är 
till för. 
 
Under planprocessen har samråd skett med räddningstjänsten som anser att genomförd 
riskbedömning är acceptabel (se yttrandet nedan).  

 
 
Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att ändra användning från garageändamål till centrumändamål för 
att använda den befintliga byggnaden för publik verksamhet. Dessutom planläggs ett 
område för parkering mitt i Häradsbäcks samhälle längs med väg 120. 
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Planområdet ligger i anslutning till väg 120 (Älmhultsvägen) som är en kompletterande 
regionalt viktig väg och ett viktigt kommunikationstråk i Älmhults kommun. Vägen har 
en årsdygnstrafik (ÅDT) på 920 fordon, varav 100 tunga. Hastighetsgränsen är 40 km/h. 
Trafikverket bedömer att planförslagets bestämmelser om skydd mot störningar ligger 
på en acceptabel nivå. Den aktuella tomten är redan bebyggd och parkeringen används 
redan idag. Trafikverket ser positivt på att kommunen vill skapa möjligheter för 
utveckling på landsbygden och har inget att erinra mot föreslagen planändring. 
 

 
Kommunala nämnder och förvaltningar 
 
Räddningstjänsten 
 
Vid fysisk planering intill vägar och järnväg där det transporteras farligt gods ska en 
tillfredsställande säkerhetsnivå uppnås, exempelvis genom att hålla ett visst 
skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. I aktuell 
samrådshandling utgår riskbedömningen utifrån en tidigare genomförd utredning 
avseende Älmhults tätort. Med hänsyn till att ÅDT i Häradsbäck är lägre än i Älmhults 
tätort och att byggnadstekniska åtgärder krävs inom 20 meter från väg 120, anser 
räddningstjänsten att genomförd riskbedömning är acceptabel.  
Räddningstjänsten har således inget att erinra mot granskad samrådshandling. 
 
Miljö- och byggnämnden 
 
Miljö- och byggnämnden har inget att erinra. 

 
 

Företag och organisationer  
 
E.ON Energidistribution AB 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter: 
 
I planområde 1, -”den före detta taxibyggnaden”, finns en servisledning (se bifogad 
karta). Här finns också en ledning som är tagen ur drift. Längst med planområde 2, -
”parkeringsplatsen”, finns på östra sidan en mellanspänningskabel i osäkert läge. Längst 
med Älmhultsvägen som passerar bägge planområden har E.ON lågspänningskablar i 
osäkert läge. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 
24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-
djur/grava-nara-ledning.html 
 
Då befintlig serviskabel i planområde 1 eventuellt skulle kunna användas för att ansluta 
nybyggnationen så förutsätter E.ON att serviskabel ej byggs över. Alternativt måste 
fastighetsägaren förlägga nytt kabelskyddsrör för indragning av ny serviskabel från av 
E.ON anvisad plats till ny leveransplats i av beställaren tillhandahållet fasadskåp. För 
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samråd, tag kontakt med Gunilla Nilsson, E.ON Energidistribution AB, tfn 0706 
721351. 
Eftersom att E.ON har en mellanspänningskabel längst med planområde 2 är det viktigt 
att ingen annan användning än vad som idag finns får ske vad gäller parkering. 
 
För övrigt gäller för elledning i mark att byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 
3 meter från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivån ändras ovanför markkablar, så att reparation och underhåll 
försvåras. 
 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
Ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören. 
 
För övrigt har vi inget att erinra. 
 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Synpunkter beaktas. 
 
SSAM AB 
SSAM AB skulle vilja byta ut den text som står på sidan 7 om avfall till nedanstående 
text istället. 
 
Avfall 
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett hållbart 
cirkulärt samhälle. Utrymmen, transportvägar och vändplatsers utformning för sortering av avfall etc. ska 
följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Älmhults kommuns föreskrifter för avfallshantering”. Båda 
dokumenten finns på www.ssam.se. 
 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Synpunkt beaktas. 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
2019-07-10 
 
 
Johanna Kihlström   Paul Robertsson 
Planarkitekt    Planeringschef 
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Inledning 

Älmhults kommun har tagit fram detta dokument för att ge vägledning och underlätta 

hanteringen av riskfrågor som relaterar till farligt gods i planprocesser inom kommunen.  

Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 

lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 

beskaffenhet, läge och behov. Frågor gällande människors hälsa, säkerhet och risker för 

dessa är centrala vid en lämplighetsprövning.  

Farligt gods är ämnen och produkter som på grund av sina farliga egenskaper omfattas 

av särskilda krav vid transport (exempelvis krav på skyltning av fordonet). Det kan gälla 

egenskaper som vid en olycka eller felaktig hantering utgör en fara för människor, miljö 

eller egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först 

efter långvarig exponering.  

Denna vägledning bygger på den riskpolicy som publicerades av länsstyrelserna i 

Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 2006 och där anges att risker bör beaktas 

för detaljplaner inom 150 meter från led med farligt gods.  

Sammanvägning av olika intressen är en viktig del i samhällsplaneringen och innebär 

bland annat det inte bara är den lokala riskbilden som styr utan hänsyn ska även tas till 

att skydda långsiktiga värden som exempelvis riksintressen och framtida utveckling av 

näringsliv, infrastruktur och bostadsbyggande. 

Länsstyrelsen pekar ut ett rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods. 

Rekommenderade transportvägar för farligt gods utgör de delar av vägnätet som 

Länsstyrelsen, i samråd med kommunerna, har identifierat som särskilt viktiga att hålla 

öppna för transporter av farligt gods. Inom Älmhult är väg 120 och väg 23 utpekade som 

rekommenderade genomfartsleder för farligt gods och farligt gods transporteras även på 

Södra stambanan.  

Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill vägar och järnväg 

där det transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett 

visst skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. 

Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 1). Väg 

120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.  
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Figur 1. Översikt över Älmhult där vägar som är rekommenderade leder för farligt gods markerats 
med grön linje. Södra stambanan passerar genom orten från norr till söder. 

Skyddsavstånd och andra skyddsåtgärder 

I tabellen nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder för olika 

typer av bebyggelse.  

Avståndet räknas från vägkant, alternativt släntfot om vägen går på bank. För järnväg 

räknas avståndet från närmsta räl. 

En grundförutsättning som ska säkerställas vid planering med de avstånd som anges i 

tabellen är att vätska inte ska kunna rinna över en hårdgjord yta från transportleden mot 

planområdet. Om marken lutar från transportleden mot planområdet behöver en särskild 

bedömning göras om det behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att 

farlig vätska kan rinna mot planområdet.  

I de fall en byggnad kan exponeras för två riskkällor kan bedömningen göras för den av 

riskkällorna som ger den största risken. Skyddsåtgärder måste dock utformas med 

hänsyn till båda riskkällorna 

Exempel på hur tabellen ska läsas:  

• För väg 23 är det normalt lämpligt med kontor i max två plan bortom 30 meter, 

kontor i högst fyra plan bortom 40 meter och bortom 75 meter ställs inga 

begränsningar på antal våningsplan.  

• Bostäder i max fyra våningsplan är normalt lämpligt bortom 40 meter från väg 23 

och bortom 30 meter från väg 120. Bortom 75 meter från väg 23 är det normalt 

lämpligt med bostäder och hotell i fler än fyra våningsplan, men vissa 

riskreducerande åtgärder bör tillämpas upp för känslig bebyggelse inom 100 

meter från transportleden. 

Väg 120 

Väg 23 

Södra stambanan 
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Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.  

Ej känslig 
bebyggelse 

Mindre känslig 
bebyggelse 

Medelkänslig 
bebyggelse 

Blandad 
bebyggelse* 

Känslig 
bebyggelse** 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är 
vakna 

Byggnader i max två 
våningsplan 

Högre 
persontäthet 

Sovande  

Individer som 
kan utrymma 
själva 

Byggnader i 
max fyra 
våningsplan 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga 
individer 

Sovande utan god 
lokalkännedom 

Byggnader i mer än 
fyra våningsplan 

-Parkering 
(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

-Tekniska 
anläggningar 

-Drivmedels-
försäljning 
(obemannad) 

-Verksamheter 
(service, lättare 
verkstadsindustri, 
tillverkning med 
försäljning, handel 
med skrymmande 
varor) 

-Lager 

-Tekniska 
anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (dock ej hotell) 

-Lager (även med 
betydande handel) 

-Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande 
åskådarplats) 

-Besöksanläggningar 
(verksamheter för 
kultur, religions-
utövning, m.m. som 
riktar sig till besökare) 

-Centrum 

-Industri (övrig industri) 

 

-Bostäder 

-Hotell 

-Medelkänslig 
bebyggelse 
men i fler än 
två plan 

-Bostäder och 
hotell i fler än fyra 
plan 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats 

-Större 
samlingslokaler 

Södra stambanan 

Inget 
skyddsavstånd 

30 meter 30 meter 30 meter 50 meter 

Väg 23 

Inget 
skyddsavstånd 

20 meter 30 meter 40 meter 75 meter 

Väg 120 

Inget 
skyddsavstånd 

10 meter 20 meter 25 meter 40 meter 

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder, se nästa sida, betraktas annars som 

känslig bebyggelse. 

**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se nästa sida. 
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Byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” 

Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor, 

centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit 

som en typ av bebyggelse där en särskild bedömning gjorts. Genom att ställa krav på 

bland annat fasad och begränsning av våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna 

korta avståndet för bebyggelse som annars hade betraktats som känslig.  

För att den inte ska betraktas som känslig bör följande åtgärder genomföras: 

• 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.  

Om dessa åtgärder inte genomförs ska riskavstånden för kategorin känslig verksamhet 

tillämpas. 

Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  

För känslig verksamhet/bebyggelse (exempelvis flerbostadshus i fler våningar än fyra, 

vård, skola) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods följande åtgärder alltid 

övervägas. 

• 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 kan vara öppningsbara. Detta ska 

genomföras på sida som vetter mot transportleden. Entréer kan vara riktade mot 

transportleden. 

Bakgrund till rekommendationerna  

• Beräknad individ- och samhällsrisk.  

• Skydd mot de mest sannolika olyckorna. 

• Anpassning till andra riktlinjer (Trafikverkets riktlinjer, RIKTSAM och riktlinjer i 

andra län). 

• Rekommenderade åtgärder baserat på rimlighetsprincipen och principen om 

undvikande av katastrofer. 
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Om avvikelser mot dessa skyddsavstånd planeras i en detaljplan bör en riskhanterare 

med specialisering inom fysisk planering konsulteras. Utifrån denna riskutredning bör då 

en bedömning kunna genomföras om tillräckliga skyddsåtgärder kan uppnås enbart med 

stöd av denna utredning eller om mer detaljerad riskutredning krävs. Nya beräkningar bör 

inte vara nödvändigt utan fokus för en fördjupad utredning bör vara om det är möjligt att 

uppnå en acceptabel risknivå med riskreducerande åtgärder. Förutsatt mindre avvikelser 

bör en kvalitativ bedömning vara tillräcklig.  

Riskberäkningar och resonemang redovisas i mer utförlig form i rapporten Fysisk 

planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult (Sweco 2018). 
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 133 Detaljplan Finnveden 15 och Klöxhult 10:1 - 
samråd och granskning
Ärendenummer KS 2019/10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 

förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, Älmhults 
kommun enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, 
Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Finnveden 15 och Klöxhult 10:1 har ansökt om en ny 
detaljplan för de båda fastigheterna. Planområdet ligger i gamla Klöxhult vid 
Vallgatan och Göingegatan med närhet till centrum.

Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten 
från H (område för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse samt att för Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten, 
då befintlig detaljplan medger mycket begränsad användning för 
bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-30

 Plankarta daterad 2019-08-30

 Planbeskrivning daterad 2019-08-30
_____
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Tjänsteskrivelse

190830 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg 
karin.wennberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Samråd och granskning av detaljplan Finnveden 
15 och Klöxhult 10:1 
Ärendenummer KS 2019/10

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Finnveden 15 och Klöxhult 10:1 har ansökt om en ny 
detaljplan för de båda fastigheterna.

Planområdet ligger i gamla Klöxhult vid Vallgatan och Göingegatan med närhet 
till centrum.

Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten 
från H (område för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse samt att för Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten, 
då befintlig detaljplan medger mycket begränsad användning för 
bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Plankarta_Finnveden15_samråd_190830

 Planbeskrivning_Finnveden15_samråd_190830

 Tjänsteskrivelse 190830

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 

förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, Älmhults 
kommun enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, 
Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.
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Tjänsteskrivelse

190830 2(2)

Karin Wennberg Underskrift
Planarkitekt

Beslutet skickas till
Planeringsenheten 
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Detaljplan för  

Finnveden 15 och Klöxhult 10:1  
Älmhults kommun 
 
Inledning 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten från H (område 
för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att för 
Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten, då befintlig detaljplan medger mycket 
begränsad användning för bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas. 
 
Planområdet 
Planområdet ligger i gamla Klöxhult vid Vallgatan och Göingegatan med närhet till centrum. 
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Uppdrag 
Miljö- och byggnämnden gav 2018-03-26 § 29 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, Älmhults 
kommun. 
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 beslutade 2019-xx-xx § xx att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-xx-xx § xx att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning enligt 5 kap 18 § PBL. 
 
Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standard planförfarande. Förslaget finns tillgängligt för samråd 
under perioden xx-xx. Förslag ska antas av kommunstyrelsen.  

124



  SAMRÅDSHANDLING 

 

2019-08-30  

 

 

 

5 
 

 
Planhandlingar 
Planhandlingar 

− Plankarta 
− Planbeskrivning 
− Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen) 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.  
 
 
 
 

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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Planeringsförutsättningar 
 

Översiktsplan 
Det aktuella området, Finnveden 15 och Klöxhult 1:10, finns redovisat i översiktsplanen från 
2016. Översiktsplanen säger oförändrad användning (inkl mindre förtätning) för området. 
Planförslaget bedöms därmed förenligt med översiktsplanen. 
 

 
 
         

 
Gällande detaljplaner 
Finnveden 15 
- Förslag till ändring av stadsplanen för kv: Ivarshöjd och Finnveden, i Älmhults köping, 
Kronobergs län. Laga kraft 1971-03-24. Akt nr: 07-ÄLS-775. 
 
Klöxhult 10:1 
- Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults Köping i Kronobergs län. 
Laga kraft 1957-11-25. Akt nr: 07-ÄLS-186. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden på gällande detaljplaner har gått ut. 
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Utsnitt från gällande detaljplan för Klöxhult 10:1 
 
 
 

 
Utsnitt från gällande detaljplan för Finnveden 15 

 

 
Plandata 
Yta planområde: 3254 m2 (Finnveden 15 utgör 953m2 och Klöxhult 10:1 utgör 2301m2).  
 
Markägare inom planområdet: 
Finnveden 15: Privatägd 
Klöxhult 10:1: Privatägd  
 
Pågående markanvändning 
Finnveden 15  
Fastigheten är idag bebyggd med en 1-vånings byggnad avsedd för handel. 
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Klöxhult 10:1  
Fastigheten är idag bebyggd med ett friliggande småhus från 1926, i en våning med inredd 
vind, samt tre komplementbyggnader, varav ett garage. 
 
Natur och topografi 
Finnveden 15 
På större delen av fastigheten är marken flack och asfalterad. 
 
Klöxhult 10:1  
Marken är flack bortsett från en mindre kulle i sydvästra hörnet. Vegetationen består till 
största delen av björkar, buskar och fruktträd. 
 
Geotekniska förhållanden 
Det saknas information om de geotekniska förhållandena inom planområdet. I angränsande 
områden är de geotekniska förhållandena goda för byggnation.  
 
Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd  
 
Inga riksintressen eller andra områdes- och bebyggelseskydd berörs. 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Buller 
Enligt Älmhults kommuns översiktliga bullerutredningen från 150928 är planområdet inte 
bullerutsatt. Även beräkningar gjorda efter boverkets dokument ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken?” visar på att riktvärdena för buller innehålls.  
 
Radon 
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet. Uranhalten tyder på att 
planområdet är ett lågriskområde vad gäller radon. 
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Markens uraninnehåll (PPM) 
 
 
Markföroreningar 
Tidigare markanvändning ger inte anledning att misstänka att marken skulle vara förorenad. 
Området finns inte redovisat i länsstyrelsens lista över misstänkta förorenade områden. 
 
Skred- och rasrisk 
Inom området föreligger ingen generell skred- eller rasrisk. 
 
Översvämningsrisk 
Inom området  
 
Stads- och landskapsbild 
Bostadsområde som består av en blandning av enfamiljshus på 1-2 våningar och 
flerfamiljshus på 2 våningar. 
 
Offentlig och kommersiell service 
Skola f-6 och förskola finns i närheten (600m). 
Offentlig och kommersiell service finns inom 1,5 km. 
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Gator och trafik 
Planområdet ligger i ett befintligt bostadsområde som har ett välutvecklat vägnät som även 
har god framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. 
 
Teknisk försörjning och ledningar 
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet. 
 
 
Planförslaget 
 
Föreslagen markanvändning 
 
Användning av kvartersmark 
Bostäder. Planområdet omfattar endast kvartersmark för bostadsändamål. 
 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Bebyggandets omfattning 
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30%. 
 
Prickmark = byggnader får inte uppföras (däremot parkeringsplatser) 
 
Plusmark = komplementbyggnader får finnas.  
 
Byggnadshöjd 7m, vilket kan motsvara två våningar. Höjden är anpassad efter befintlig 
bebyggelse i området som är 1-2 våningar hög.  
På plusmark där endast komplementbyggnader får uppföras är högsta totalhöjd för dessa 3m. 
 

 
Utförande 
Källare får inte finnas då det i området finns risk för översvämning. 
Detta gäller vid nybyggnation. Befintliga källare får finnas kvar. 
 
Stängsel och utfart 
Körbar förbindelse får inte anordnas på grund av komplicerad trafiksituation med trevägs- 
samt fyrvägskorsning. 
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

Gator och trafik 
 
Parkering 
Parkeringsbehovet och hur detta löses, hanteras i bygglovet. 
 
Teknisk försörjning 

 
Vatten och avlopp  
Planområdet är anslutet till befintligt kommunalt VA-nät.  
 
Dagvattenhantering  
Planområdet  
 
Avfallshantering  
Avfallshanteringen ska lösas inom fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.  

 
El och elektroniska kommunikationer 
Nybyggnation kan anslutas till befintligt system. 
 
Fjärrvärme  
Fjärrvärme finns utbyggt i området. 
 

Konsekvenser 
 

Bedömning av miljöpåverkan 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.  
 
Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, konsekvenser, och bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon MKB att upprättas. 
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Konsekvenser för natur och vattenområden 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN)  
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormer finns för luft och vatten. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte 
försvåra möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna. 
 
Bedömning 
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln och för Älmhultsåsen. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte försvåra möjligheterna att klara 
miljökvalitetsnormerna. 
 
Status och miljöproblem för sjön Möckeln  
 Status idag Kvalitetskrav 
Ekologisk  Måttlig God 2021 
Kemisk Uppnår ej god God 2021 
Kemisk 
(exklusive 
kvicksilver) 

God God 2021 

 
Status och miljöproblem för Älmhultsåsen  
 Status idag Kvalitetskrav 
Kemisk status God God 2021 
Kvantitativ 
status 

God God 2021 

 
 
Fastighetskonsekvenser 
Förutsättningarna för befintligt servitut ändras inte. 
 
 
Beskrivning av genomförandet 
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning  
Detaljplanen omfattar inte någon allmän platsmark. All utbyggnad inom kvartersmark utförs 
och bekostas av fastighetsägaren. 
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Fastighetsrättsliga frågor  
Möjligheter finns att förändra fastighetsindelningen genom exempelvis avstyckning. Ansökan 
om fastighetsbildning sker till lantmäterimyndigheten av fastighetsägaren. 
 
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. 
 
Konsekvenser på fastighetsnivå 
Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 
Inom planområdet    
Finnveden 15 nej nej nej 
Klöxhult 10:1 nej nej nej 
Utanför 
planområdet 

   

Blåklinten 6 nej nej nej 
Finnveden 14 nej nej nej 
Finnveden 5 nej nej nej 
Gärdet 3 nej nej nej 
Ivarshöjd 10 nej nej nej 
Ivarshöjd 2 nej nej nej 
Klöxhult 3:1 nej nej nej 
Sunnerbo 1 nej nej nej 
Sunnerbo 3 nej nej nej 
Sunnerbo 4 nej nej nej 

 
 
Ekonomiska frågor  
Ägaren till fastigheten Klöxhult 10:1 står för samtliga kostnader i samband med framtagandet 
samt genomförandet av detaljplanen. 
 
Tekniska frågor  
Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid.  
 
Medverkande 
I arbetet med att ta fram detaljplanen har kommunledningsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen medverkat. 
 
Kommunstyrelsen 
30 augusti 2019 

 
Karin Wennberg      Arpine Minasyan 
Planarkitekt      Stadsarkitekt  
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Bilaga 
Bedömning av miljöpåverkan 

Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska göras. 
Bedöms detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) göras.  
 
Undersökning Berörs 

ej 
Påverkan  Kommentarer 

Detaljplan för XXXX    
  Ingen Liten Måttlig Stor  
Riksintressen       
Naturvård x      
Rörligt friluftsliv x      
Kulturmiljövård x      
Kommunikationer x      
Naturvårdsintressen       
Naturreservat x      
Natura 2000 x      
Biotopskydd x      
Natur       
Kronobergs natur x      
Ängs- och hagmarksinv. x      
Våtmarksinventering x      
Sumpskogsinventering x      
Nyckelbiotopsinventering x      
Växt- och djurliv x      
Strandskydd x      
Påverkan på vatten       
Grundvatten  x     
Ytvatten  x     
Dricksvattentäkt  x     
Dagvatten   x    
Kulturmiljö samt stads- 
och landskapsbild 

      

Fornminnen x      
Kulturmiljöprogram x      
Kulturhistorisk miljö x      
Landskapsbild  x     
Stads- och bebyggelsebild  x     
Hushållning       
Befintlig infrastruktur  x     
Mark och vatten  x     
Hälsa       
Buller  x     
Föroreningar luft, mark, 
vatten 

 x     

Lukt  x     
Radon  x     
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Strålning  x     
Kraftledningar  x     
Säkerhet       
Trafik  x     
Explosion x      
Översvämning x      
Ras och skred x      
Trygghet  x     
Miljö       
Miljökvalitetsnormer luft  x     
Miljökvalitetsnormer vatten  x     
Miljömål  x     
Hållbar utveckling  x     
Förorenad mark x      
Avfall över tid   x    
Avfall under byggtiden   x    
Övrigt       
Mellankommunala frågor  x     
Samlad bedömning 
 
Kommunens bedömning 
Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver inte upprättas. 

 

135



136



137



138



139



Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan 
arpine.minasyan@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
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 
och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning. I 
granskningshandlingen tillkom användningar 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 nordvästra Älmhult planeras en gata 
genom planområdet. En gata inom planområdet planeras också för att möjliggöra 
VA-anslutningar och effektivare fastighetsindelningar.
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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Samrådsredogörelse

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag till detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens 
förlängning), Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och 
bygglagen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för Del av 
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun, 
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(2)

inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § Miljöbalken. 
Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Arpine Minasyan Anders Nyberg
Stadsarkitekt Tillförordnad kommunchef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
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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 samt drivmedelförsäljning. I granskningshandlingen tillkom användningar 
bostäder, centrum, besöksanläggningar och tekniska anläggningar. 
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. 

145



PLANBESKRIVNING 

2019-09-11 5(38)

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).

Planprocessen
Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 
Kommunen kungjorde samrådsförslaget. Kungörelsen ansloss 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. 
Detaljplanen är nu i granskningsskedet. Syftet med granskningen är att återigen ge möjlighet 
till insyn och påverkan. 
Granskningsförslaget kungörs eftersom förslaget har ändrats väsentligt.

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft

Handlingar 
Planhandlingar

 Plankarta med planbestämmelser
 Planbeskrivning med behovsbedömning
 Samrådsredogörelse
 Fastigetsförteckning (publiceras inte på internet utan finns att tillgå i kommunen, 

på grund av personuppgiftslagen)

Utredningar
 Inventering och bedömning av naturvärde V.Bökhult och Hökhult. Underlag till 

detaljplaner i Älmhults kommun, kronobergs län. Tyréns, 2016-03-02.
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 Geoteknisk undersökning för V Hökhult och V Bökhult i Älmhult. Tyréns, 2016-
03-09.

 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.

 ÅVS

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 väster om Ljungbyvägen som 
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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 Utsnitt från Översiktsplan Älmhults kommun (Nordvästra del)                        

Planområdet
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Fördjupade översiktsplanen (samrådsförslag, ej antagen)

Planområdet

149



PLANBESKRIVNING 

2019-09-11 9(38)

Utsnitt från Fördjupade Översiktsplanen Älmhults tätort (Samrådsförslag), 2019-05-16                     

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. Nära kopplingen, via Norra 
Ringvägen, finns även mot tätortens planerade nya 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.

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
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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.  
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

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

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

   

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. 

Högsta cirka +170

lägsta cirka +156
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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.
Möckeln är recipient för ytvattenavrinning från planområdet samt är vattenskyddsområde då 
det är en dricksvattentäkt.

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.
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Farligt gods
Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods. Antalet farligt 
godstransporter beräknats till 200-800 per år, enligt information från Trafikverket (2016-11-
17). 

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.

      
       

Skred- och rasrisk
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).

PLANOMRÅDET

Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten
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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.

Planförslag
Föreslagen markanvändning
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 
ska finnas inom vägområdet. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet. (se 
sektion 1)

- 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 trädallé. Annan plantering kan 
finnas inom vägområdet som ett komplement till trädallén. Hållplats med väderskydd 
kan ingå i vägområdet. (se sektion 2)

- 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 
en trädallé. Annan plantering kan finnas inom vägområdet som ett komplement till 
trädallén. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet. (se sektion 3)

- GATA2 = en gata för målpunktstrafik. (se sektion 4)
- 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 gångstigar, motionsslingor, utrymmen för 
omhändertagande av dagvatten samt mindre byggnader som behövs för platsens 
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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 ska finnas inom parkområdet. Komplementanläggningar som behövs 
för platsens skötsel och bruk som förvaringsmöjligheter kopplat till parkens service- 
och 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. 

Användning av kvartersmark
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.
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- R = Besöksanläggningar som innefattar besöksintensiv verksamhet. Det kan till 
exempel vara idrotts- och sportanläggningar (idrottsplats, sporthall, simhall, 
travanläggningar) 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 planområdet. Användning handel (H) finns inom 
samma användningsområde varför ingen särskild utredning görs.   

- 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.
- Tekniska anläggningar (E) omfattar anläggningar för tekniskt ändamål. Både 

offentliga och privata anläggningar för produktion, distribution eller omvandling av 
elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler samt värme, vatten eller annan teknisk 
anläggning kan ingå.

- P = Parkering omfattar självständig markparkering.
- P1= Parkering omfattar självständigt parkeringshus.

157



PLANBESKRIVNING 

2019-09-11 17(38)

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

Egenskapsbestämmelser
Allmän platsmark
Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyddas.
Utformning 
c-plats1   
damm1 
lek 
parkering1 

kvartersmark
Utnyttjandegrad
Utnyttjandegraden regleras i planen som ”högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per 
fastighetsarea”. 

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.

Utformning
f1 = Denna bestämmelse gör det möjligt offentliga lokaler på bottenvåningar. innebär att 
entrévåning ska vara förhöjd så att rumshöjden är minst 2,70 meter. 
f2 =Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter.
f3 =Balkong får finnas
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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 för 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 trädallé 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 trädallé 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.

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).
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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.  

Åtgärd som inte innebär byggande av väg (typfall 1)
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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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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 VA- 
överföringsledningar som ska beaktas vid byggarbetet. 

Mark som inte ägs av kommunen

Mark som ägs av kommunen

Mark som ägs av kommunen

Mark som ägs av kommunen
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Utsnitt från plankartan (med förprojekteringen för att se helhetsbilden)

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.  Naturmark planeras i den nordöstra delen av exploateringsområdet för att 
skapa ett grönt stråk mellan väg 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

Mark som inte ägs 
av kommunen

VA-ledning

D
ik

e
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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 göt 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) 
Se även Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 2019-
05-09.

Dagvattenhantering
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.
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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.

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.
Sprinkler får inte kopplas direkt till kommunalt vattennät.

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. Planens 
genomförande bedöms varken påverka miljökvalitetsnormer för vatten eller för luft. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses 
inte medföra så stora mängder ökad trafik att 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). 
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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”

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

Bromerade difenyleter Uppnår ej 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.

169



PLANBESKRIVNING 

2019-09-11 29(38)

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.

Hälsa och säkerhet
Buller
Då bostäder tillkomit 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 vägområdet för Hallandsväg och område som ger byggrätt kommer att vara 
minst 25 (30) meter. Ett dike längs Hallandsvägen kan samla upp vätskeutsläpp och ger 
avledningsmöjlighet, för att undvika att vätskeutsläpp rinner i riktning mot fasad. 
Räddningstjänstens insatstid till området är cirka 15 minuter. 

Planerade verksamheter, utom kontor ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd och 
därför behövs det inga byggnadstekniska skyddsåtgärder. 

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.

Dike/slänt Skyddsavståndet mäts från dikets mitt/släntfot
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Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult 

Om kontorsbyggnader planeras närmare än 40 meter från väg 120 ska byggnadstekniska 
skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad bebyggelse inte ska 
betraktas som känslig bebyggelse.
• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. Om det 
inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis kraftigt ökade 
driftskostnader, försämrad luftkvalitet).
• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, men entréer 
kan även vara placerade på sida mot transportleden.
• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst 
brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med specialverktyg för 
rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som vetter mot transportleden.

Området möjliggörs för bland annat drivmedelförsäljning. Närmsta bostadshus, 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 

173



PLANBESKRIVNING 

2019-09-11 33(38)

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 och 
lekplats. 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. 
I planförslaget beaktades jämställdhetsperspektivet. Funktioner som, parkområde med 
aktiviteter och lekplats, service och verksamheter 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.

Fastighetskonsekvenser

Beskrivning av genomförandet
Organisatoriska frågor

Tidplan för genomförande
Genomförande tiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning
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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.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, såsom gator och naturområden.

Medfinansierings och samverkans avtal
I samband med antagande av detaljplan ska ett avtal 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 en av 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 så att den delen av fastigheten Klöxhult 16:1 som är inom planområdet förs 
över till fastigheten Bökhult 2:1. 

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.

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga 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

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

Anläggandet av 
gator, grönområdet, 
ledningar, dagvatten
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Älmhult Svanaboda 4:1

Inom planområdet, 
mark som inte äger 
kommunen

Älmhult Klöxhult 16:1 Fastighetsregleras 
så att en del av 
fastigheten Klöxhult 
16:1 som är inom 
planområdet föras 
över till fastigheten 
Bökhult 2:1

Utanför planområdet

Älmhult Kapellet 1 Påverkas inte Påverkas inte Påverkas inte

Ekonomiska frågor 

Planekonomi, inlösen och ersättning m.m.
Kommunen kommer att ha investeringskostnader i form av markberedning samt utbyggnad av 
tekniska strukturer i form av gator och ledningsnät m.m. Tekniska kontoret betalar 
plankostnaden. Ingen planavgift kommer att tas ut i bygglovet. 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 
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.  

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

Kommunledningsförvaltning
10 oktober 2019

Paul Robertsson Arpine Minasyan
planeringschef Stadsarkitekt
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Behovsbedömning

Behovsbedömning
Detaljplan för Pumpen 1

Berörs 
ej

Påverkan 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 X

Strandskydd X

Påverkan på vatten

Grundvatten X

Ytvatten X

Dricksvattentäkt X

Dagvatten X Genom hårdgjorda ytor 
förändras den naturliga 
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2019-09-11 37(38)

infiltrationen av 
dagvatten. 

Kulturmiljö och 
landskapsbild

Fornminnen X

Kulturmiljöprogram X

Kulturhistorisk miljö X

Landskapsbild X Ny exploatering 
innebär förändring på 
landskapsbild.

Hälsa

Buller X Planen ger upphov till 
trafik.

Föroreningar luft, mark, 
vatten

X

Lukt X

Radon X

Strålning X

Kraftledningar X

Säkerhet

Trafik X Liten trafikökning

Explosion X

Översvämning X

Ras och skred X

Trygghet X

Miljö

Miljökvalitetsnormer X Motverkar inte

Miljömål 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.
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Kommunens bedömning

Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver inte upprättas.
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Lokalgata

GATA

1

Huvudgata

GATA

Lokalgata

GATA

2

Väg

VÄG

LVVÄG

1

Aktivitetspark

PARK

1

NaturområdeNATUR

[anvandning:text]

NATUR

1

Återvinningsstation

ÅTERVINNING

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningar

Tekniska anläggningar

E

Pumpstation

E

1

Tryckstegringsstation

E

2

DricksvattenkioskE

3

Drivmedelsförsäljning
G

Vägretaurang

G

1

Detaljhandel

H

KontorK

Tillfällig vistelse

O

Parkering

Parkeringshus

P

1

Besöksanläggningar

R

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

lek

1

Lekplats ,  4 kap 5 § 2

plantering

1

Plantering Gatan ska ha en dubbelsidig allé.,  4 kap 5 § 2

plantering

2

Plantering Gatan ska ha en ensidig allé.,  4 kap 5 § 2

parkering

1

Parkering ,  4 kap 5 § 2

c-plats

1

Cirkulationsplats ,  4 kap 5 § 2

dike

1

Dagvattendike med en bredd av 0 meter och ett djup av 0 meter ,  4

kap 5 § 2

damm

1

Damm. Största djup är 1 meter ,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,

4 kap 11 § 1

e

2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,

4 kap 11 § 1

e

3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 60 %,

4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Utformning

f

1

På entrévåning ska rumshöjden mellan golv och tak vara minst 2.70

meter ,  4 kap 16 § 1

f

2

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3.5 meter

,  4 kap 16 § 1

f

3

Balkong får finnas,  4 kap 16 § 1

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skala: 6" = 1'-0"_XREF

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (N. R. förlängning)

Älmhults kommun Kronobergs län

Upprättad Reviderad

Arpine Minasyan

Stadsarkitekt

Paul Robertsson

Planeringschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-10 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 171 Detaljplan för del av Bökhult 1:1 (Vena 
idrottsplats) – planuppdrag 
Ärendenummer KS 2019/104

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet omvandlas från ett beslutsärende till ett informationsärende. 
2. Kommunstyrelsens noterar informationen och lägger ärendet till 

handlingarna.
 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en ny idrottsplats som är 
anpassad till föreningslivets behov idag och som ger möjlighet att växa i 
framtiden. 

Ett växande föreningsliv gör att föreningarna inte längre kan expandera på 
Älmekulla. Älmekullas aktiviteter föreslås att flyttas till Älmhults framväxande 
västra stadsdel Vena till Vena Idrottsplats. Samtidigt kan Älmekulla-området 
utredas för framtida bostadsområde med koppling till Gröna ryggraden. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-27, § 119

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15

 Orienteringskarta Vena IP daterad 2019-08-15
_____

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 119 Planuppdrag för del av Bökhult 1:1 (Vena 
idrottsplats)
Ärendenummer KS 2019/104

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en ny idrottsplats som är 
anpassad till föreningslivets behov idag och som ger möjlighet att växa i 
framtiden.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15

 Orienteringskarta Vena IP daterad 2019-08-15
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-08-15 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Linda Björling 
linda.bjorling@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse KS Planärenden 
Ärendenummer KS 2019/104

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en ny idrottsplats som är 
anpassad till föreningslivets behov idag och ger möjlighet att växa i framtiden.

Ett växande föreningsliv gör att föreningarna inte längre kan expandera på 
Älmekulla. Älmekullas aktiviteter föreslås att flyttas till Älmhults framväxande 
västra stadsdel Vena till Vena Idrottsplats.  Där finns det större yta vilket ger 
föreningslivet möjlighet att växa i tillräcklig omfattning. Samtidigt kan 
Älmekulla-området utredas för framtida bostadsområde med koppling till Gröna 
ryggraden. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Orienteringskarta

Ärendebeskrivning
Vena IP kommer att ligga i mitten av bostadsområdena i västra Älmhult vilket 
ger ett bra upptagningsområde för barn och ungdomar. Närheten till nya 
Paradisskolan ger samverkansfördelar för områdets användning och ekonomi. 
Omlokaliseringen gör även att vattenproblematiken som finns på Älmekulla 
undviks. Vattenskyddsområdet längs åsryggen gör det komplicerat att åtgärda 
vattenproblematiken på Älmekulla.

Planområdet ligger ca 2 km nordväst om Älmhults järnvägsstation och omfattar 
ca 130 000 m2 13 ha yta, vilket är cirka 3 gånger större än Älmekulla. Det finns 
även möjlighet att utöka området eftersom det ligger i anslutning till en planerad 
naturkorridor. Antal fotbollsplaner kommer att utredas i detaljplanearbetet.

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för del av Bökhult 1:1 (Vena idrottsplats) Älmhult, 
Älmhults kommun. 
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Tjänsteskrivelse

2019-08-15 2(2)

Linda Björling Anders Nyberg
Planarkitekt Tf. Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 129 Pehr Hörbergsgårdens särskilda boende
Ärendenummer KS 2018/30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav, 2018-10-29, § 220, socialnämnden i uppdrag att 
utreda hur ett ”trygghetsboende plus” skulle kunna se ut i Virestad och hur det 
skulle kunna medverka till att Pehr Hörbergsgården blir ett äldrecentrum enligt 
beslutad översiktsplan. Fullmäktige beslutade även att verksamheten med fördel 
kan bedrivas av en extern utövare. 
Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att kommunstyrelsen skulle 
avvakta med försäljning av Pehr Hörbergsgården till utredningen är klar och 
riktlinjer är beslutade i socialnämnden samt ställa som villkor vid en eventuell 
försäljning att en verksamhet ska bedrivas enligt dessa riktlinjer. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt 
ur ett driftsperspektiv att frågan om nytt trygghetsboende i kommunen hanteras i 
det pågående arbetet med lokalförsörjningen generellt och kopplas särskilt till 
planeringen för nytt särskilt boende. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-10 

 Kostnadskalkyl från tekniska förvaltningen daterad 2019-09-02

 Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 15

 Socialnämndens utredning om trygghetsboende daterad 2019-01-30

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 220
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-09-09 1(4)

Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Återredovisning Per Hörbergsgården
Ärendenummer KS 2018/30

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att utreda hur ett 
”trygghetsboende plus” skulle kunna se ut i Virestad och hur det skulle kunna 
medverka till att Pehr Hörbergsgården blir ett äldrecentrum enligt beslutad 
översiktsplan. Fullmäktige beslutade även att verksamheten med fördel kan 
bedrivas av en extern utövare. Utredningen ska vara klar april månad 2019 och 
även innefatta en analys av behovet. Kommunfullmäktige beslutade även att 
kommunstyrelsen skulle avvakta med försäljning av Pehr Hörbergsgården till 
utredningen är klar och riktlinjer är beslutade i socialnämnden samt ställa som 
villkor vid en eventuell försäljning att en verksamhet ska bedrivas enligt dessa 
riktlinjer. 
Utredningen från socialförvaltningen svarar på uppdraget men innehåller inga 
riktlinjer. Dock beslutade Socialnämnden 2013-09-17 §95 angående definition 
av trygghetsboende samt förtydligande av ålder 2014-08-19 §82. 
Att begränsa frågeställningen om trygghetsboende till att enbart behandla Pehr 
Hörbergsgården som alternativ för trygghetsboende behöver inte vara det som 
ger mest kommunnytta eller som svarar bäst på medborgarens behov eller 
önskan om boende.
Kommunledningsförvaltningen föreslår ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt 
ur ett driftsperspektiv att frågan om nytt trygghetsboende i kommunen hanteras i 
det pågående arbetet med lokalförsörjningen generellt och kopplas särskilt till 
planeringen för nytt särskilt boende. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/30, 2019-07-10 

(denna skrivelse)

 Kostnadskalkyl från tekniska förvaltningen daterad 2019-09-02

 Socialnämndens beslut, SOC 2019/10, 2019-03-20

 Kommunfullmäktiges beslut, KS 2018/30, 2018-10-29

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att utreda hur ett 
”trygghetsboende plus” skulle kunna se ut i Virestad och hur det skulle kunna 
medverka till att Pehr Hörbergsgården blir ett äldrecentrum enligt beslutad 
översiktsplan. Kommunfullmäktige uttryckte i sitt beslut att verksamheten kan 
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med fördel bedrivas av en extern utövare. Utredningen skulle vara klar april 
månad 2019 och även innefatta en analys av behovet. Kommunfullmäktige 
beslutade även att kommunstyrelsen skulle avvakta med försäljning av Pehr 
Hörbergsgården till utredningen är klar och riktlinjer är beslutade i 
socialnämnden samt ställa som villkor vid en eventuell försäljning att en 
verksamhet ska bedrivas enligt dessa riktlinjer. 
Socialförvaltningen har därefter utfört en utredning. Utredningen påvisar att 
lokalerna inte är ändamålsenliga för trygghetsboende och omfattande 
ombyggnation skulle krävas då lokalerna förutom att de är kraftigt nedslitna inte 
heller uppfyller tillgänglighetskraven om trygghetsboendena utrustas med 
tvättmaskin. De redogör även för viss finansiering som finns att tillgå för att ny- 
och ombyggnad av trygghetsboenden som då även innebär förpliktelser. Indirekt 
kan det förstås genom utredningen att trygghetsboenden med fördel bör ligga 
nära allmänna kommunikationsmedel och övrig service som finns att tillgå och 
att ett trygghetsboende liknande det som ligger på Ljungbyvägen är att föredra 
utifrån flera aspekter. Utredningen omfattar en befolkningsprognos samt en 
uppskattning om att det står ett hundratal i kö till trygghetsboendet. Frågan som 
inte besvarats är om samma intresse finns för ett trygghetsboende i Virestad. 
Utredningen innehåller också ett förslag på alternativ lösning med uppförande 
genom Älmhultsbostäder. Utredningen innehåller inga riktlinjer, och det framgår 
inte heller av kommunfullmäktiges beslut vad detta skulle vara för typ av 
riktlinjer. Dock beslutade Socialnämnden 2013-09-17 §95 angående definition 
av trygghetsboende samt förtydligande av ålder 2014-08-19 §82. Om kommunen 
ämnar upphandla platser inom särskilt boende eller andra tjänster, faller det 
under LOU. Insyn i privata utförares verksamhet som genom avtal lämnats över 
regleras även in kommunallagens 10 kap. I detta fall handlar det om ett privat 
boende där hyresavtal upprättas mellan ägaren och den som bor i lägenheten. 
Kommunens kostnader skulle utöver ordinarie hemtjänst eller annan insats, om 
någon av de boende skulle inneha det, uppgå till eventuell bemanning i boendet, 
alternativt om någon ytterligare lokal skulle förhyras i fastigheten till annan 
verksamhet. Någon ”kundundersökning” om intresse för trygghetsboende i 
Virestad är inte utförd och eftersom det är ett privat boende som beskrivs ovan, 
där bistånd inte krävs, kan man inte tvinga människor att flytta dit om de inte vill 
bo där.
Socialnämnden beslutade att inte godkänna socialförvaltningens rapport, utan 
beslutade att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
beslutade även att utredningen bör kompletteras med en enkel kostnadskalkyl för 
renovering av Pehr Hörbergsgården och en omvärldsanalys med inriktning på 
hur man arbetar med ”Trygghetsboende plus” i Falkenberg, Borås och Karlstad. 
Socialnämnden beslutade även att utredningen saknar ett tydligt formulerat svar 
på frågan hur ett trygghetsboende och en äldrecentral skulle kunna se ut i 
Virestad.

Överväganden 
Gällande frågan om trygghetsboende specifikt föreslås att den hanteras i likhet 
med andra samhällsbyggnadsprojekt och därmed ingå i den långsiktiga 
planeringen. I det längre planeringsperspektivet har behovet av ett nytt särskilt 
boende identifierats samt behov av trygghetsboende. Utifrån att planering sker 
för ett nytt särskilt boende samt att ett större arbete pågår kring 

188



Tjänsteskrivelse

2019-09-09 3(4)

lokalförsörjningen i kommunen i stort anser kommunledningsförvaltningen att 
frågan om Pehr Hörbergsgården hanteras i denna större kontext och inte som en 
enskildhet. En tidig planeringsfas för ett nytt särskilt boende på Hagahem 1 är nu 
inledd och ett trygghetsboende bör tillskapas i anslutning till detta för att 
säkerställa så hög ändamålsenlighet som möjligt. Att mot bakgrund av detta 
tillskapa ett nytt trygghetsboende på annan plats och som enskild företeelse är 
sannolikt inte det bästa sättet att säkerställa att största möjliga nytta för 
medborgarna tillskapas för de insatta resurserna. En hantering av Per 
Hörbergsgården som enskilt objekt kan tvärtom leda till en ineffektiv lösning 
som innebär att kostnader/resurser tas i anspråk som inte tillför någon egentlig 
nytta. Till skillnad mot socialförvaltningens utredning med förslag om 
uppförande genom Älmhultsbostäder AB:s försorg finns även möjligheter att 
såväl uppförande som drift av verksamheter kan prövas utifrån externa aktörers 
intresse i linje med tidigare givet uppdrag om att försöka få in externa aktörer 
inom det samhällsnyttiga området i större utsträckning. 
Per Hörbergsgården konstateras ha ett relativt stort upprustningsbehov vilket 
framgår av bifogat underlag från tekniska förvaltningen. Lokalen består av 14 
lägenheter storlek två rum och kök 48 - 61 kvm. 
Den årliga1 kostnaden för byggnaden är 1,8 mkr och med en hyresintäkt om 0,2 
mkr innebär det ett negativt driftsnetto om 1,6 mkr. Fastighetens bokförda värde 
uppgår till 4,1 mkr. Av underlagen2 framgår att byggnaden helt är avskriven från 
och med år 2023, vilket innebär att driftskostnaden då kommer att sjunka från 
1,6 mkr/året till ca 0,5 mkr/året eftersom avskrivningar då upphör helt (negativt 
driftsnetto om 0,3 mkr/år med hyresintäkter beaktade). Med ny/reinvesteringar i 
enlighet med tekniska förvaltningens kalkyl om 3,9 mkr landar den nya årliga 
driftskostnaden under 0,8 mkr3. Fördelat på 14 lägenheter4, en kostnad om ca 
4 800 kr/mån/lägenhet alt dygnskostnad/lägenhet om 157 kr/dygnet. 
Föreslås att frågan om trygghetsboende istället belyses utifrån behov och 
efterfrågan och därefter kan bästa och mest ändamålsenliga området för ett 
trygghetsboende hanteras i likhet med andra samhällsbyggnadsprojekt och 
därmed ingå i den långsiktiga planeringen. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår även ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt ur ett driftsperspektiv att 
frågan om nytt trygghetsboende i kommunen hanteras i det pågående arbetet 
med lokalförsörjningen generellt och kopplas särskilt till planeringen för nytt 
särskilt boende. Detta hanteras gemensamt av kommunledningsförvaltningen, i 
dialog med tekniska förvaltningen samt socialförvaltningen. 

Pehr Hörbergsgården bör därmed ingå i samhällsbyggnadsplan 12:3 som en 
lokal att beakta ur alla verksamhetsperspektiv innan slutligt beslut fattas kring 
avyttring.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

1 Baserat på bokslut 2018
2 Utdrag ur anläggningsregistret
3 Schablonmässig kalkylerad avskrivningstid om 20 år, eventuell uppräkning av mediakostnader 
och övrigt är ej värderat.
4 Ej detsamma som kalkylerad hyra.
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Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten från socialnämnden 
och lägga den till handlingarna

Elisabeth Steen Ekstedt Anders Nyberg
Ekonomichef Tf. Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Socialnämnden
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Socialförvaltning
Maria Söderstedt 
0476-554 79
maria.soderstedt@almhult.se

Utredning

Trygghetsboende, utredning
Ärendenummer SOC 2019/10
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Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 22 mars 2017 att omvandla det särskilda boendet 
Pehr Hörbergsgården till ett trygghetsboende. Därtill beslutade socialnämnden 
att avveckla Pehr Hörbergsgården om det inte är möjligt att omvandla det 
särskilda boendet till ett trygghetsboende. Beslutets laglighet prövades därefter 
av Förvaltningsrätten i Växjö genom överklagande. Förvaltningsrättningen 
upphävde den 8 februari 2018 socialnämndens beslut. Socialnämnden beslutade 
därefter att föreslå kommunfullmäktige att avveckla verksamheten vid Pehr 
Hörbergsgården.
Ärendet behandlades på kommunfullmäktige 2018-10-29 § 220 och beslutade att 
verksamheten vid Pehr Hörbergsgården avvecklas i enlighet med 
socialnämndens beslut daterat 2017-03-22 samt gav socialnämnden i uppdrag att 
utreda hur ett trygghetsboende plus kan se ut i Virestad.
Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur ett 
trygghetsboende plus skulle kunna se ut i Virestad. Utredningen ska presenteras 
på socialnämnden senast mars 2019. Utredning ska innehålla förutsättningar för 
ett trygghetsboende plus och vilka fördelar det kan vara med ett sådant boende i 
Virestad och vad det får för övriga konsekvenser för Älmhults kommun.
Utredningen ska också beskriva hur ett trygghetsboende plus kan definieras.

Vad är ett trygghetsboende?
Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runtom i landet, även om den 
gemensamma nämnaren för många av dem är trygghet, tillgänglighet, 
gemensamhetsutrymmen och särskild personal som finns tillgänglig under en del 
av dagen.
Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit som ett alternativ för 
att ge äldre personer tillgång till större gemenskap och trygghet. Det är en så 
kallad mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och 
särskilda boenden med heldygnsomsorg. Det krävs inte något biståndsbeslut från 
kommunen enligt socialtjänstlagen för att kunna flytta till ett trygghetsboende.
Boverket kan bevilja statligt investeringsstöd för del av kostnaden för en 
nybyggnation eller ombyggnation av trygghetsbostäder. I byggnaden ska det 
finns utrymmen för de boende att äta tillsammans, umgås och det ska finnas 
personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna 
tider. Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, 
sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.
Den som mottar stödet för ny- eller ombyggnad av till exempel 
trygghetsbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden förbinder sig att under 
minst åtta år från det att stödet betalats ut att tillhandahålla just 
trygghetsbostäder i byggnaden.
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Lagrådsremiss
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att en ny bestämmelse införs i 
socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar kommunernas möjligheter att 
inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild boendeform, för äldre 
människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 
service. Den föreslagna ändringen syftar till att tydliggöra kommunernas 
möjlighet att inrätta särskilda boenden som är anpassade och utformade för äldre 
kvinnor och män som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men 
som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett 
ytterligare syfte med förslaget är att bryta den isolering som många av de äldre 
som bor kvar hemma lider av. Skillnaden mellan ordinärt boende och 
biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett 
boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och 
umgänge. Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter 
biståndsprövning.
Det som i lagrådsremissen benämns som ”biståndsbedömt trygghetsboende” 
skulle kunna var det som i uppdraget från kommunfullmäktige benämns som 
”trygghetsboende plus”.

Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Älmhult är positiv men den ser inte riktigt ut som i 
andra kommuner i Älmhults storlek. I den senaste befolkningsprognosen som 
sträcker sig fram till 2031 syns en kraftig befolkningsökning, i genomsnitt något 
över 2 % per år. Två ålderskategorier sticker ut, det är grupperna mellan 65–79 
år och 80 år och äldre. Här syns visserligen en ökning av antalet personer men 
inte alls en lika kraftig ökning som i övriga åldersgrupper. Den totala 
befolkningsökningen i Älmhults kommun beräknas bli drygt 5 600 personer till 
år 2031. Endast 467 av dessa finns i grupperna med 65–79 år och 80 och äldre.

Förutsättningar i Virestad
Enligt uppdraget från kommunstyrelsen ska socialförvaltningen utreda hur ett 
trygghetsboende plus skulle kunna se ut i Virestad. Förvaltningen har här tittat 
på de förutsättningar och kriterier som Boverket har för att ett eventuellt bidrag 
till ombyggnations skulle kunna utbetalas med också vad man i lagrådsremissen 
lyfter fram bör känneteckna ett så kallat biståndsbedömt trygghetsboende.
Socialförvaltningen gjorde 2009, i samband med att Äldreboendedelegationen 
presenterade sitt betänkande ”Bo bra hela livet”, en utredning om möjligheten att 
skapa trygghetsboende på Pehr Hörbergsgården. 

Lokaler
I Virestad finns Pehr Hörbergsgården som innehåller både en boendedel som 
tidigare använts som särskilt boende för äldre, en gemensamhetslokal som nu 
fungerar som matsal till friskolans elever samt biblioteksfilial som är öppen en 
eftermiddag i veckan. Kopplat till lokalerna finns också en friskola.
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På Pehr Hörbergsgården har socialförvaltningen idag ingen verksamhet förutom 
att hemtjänst östra har tillgång till en grupplokal och kontor.
Enligt tekniska förvaltningen är de 14 lägenheterna på Pehr Hörbergsgården i 
dåligt skick och måste genomgå omfattande renoveringar samt i vissa fall 
återställning för att göra lägenheterna fullvärdiga. I nuläget är inte badrummen 
utrustade med tvättmaskin och/eller torktumlare utan det finns ett gemensamt, 
omgjort badrum med tvätt- och torkmöjligheter. Skulle tvättmaskin och 
torktumlare installeras i badrummen kommer utrymmena inte att uppfylla 
tillgänglighetskraven utan behöver i så fall byggas om.
Fiber är indraget i byggnaden men finns inte indraget till varje lägenhet.

Allmänna kommunikationer
De allmänna kommunikationerna mellan Virestad och Älmhult består av en 
avgång med buss på morgonen och en tillbaka på kvällen under vardagarna. På 
helgen finns det inga möjligheter att resa kollektivt till eller från Virestad.

Service
I Virestad finns ingen livsmedelsbutik utan endast en affär som kan erbjuda 
inköp av kläder. Biblioteket har en filial öppen en dag i veckan, övrig service 
saknas på orten.
Ett cateringföretag finns på orten som lagar mat till eleverna på friskolan och till 
de som har matdistribution i närområdet. Distributionen av maten hanteras av 
hemtjänsten.

Framtida boendeformer för äldre i Älmhults kommun
I Älmhult, likt många andra kommuner, finns det inga trygghetsbostäder. I 
anslutning till Almgårdens vård- och omsorgsboende finns det 24 lägenheter, 
ettor och tvåor, som ägs och hyrs ut av tekniska förvaltningen och som har 
tidigare benämnt som trygghetsbostäder. Det är ett hundratal personer som står i 
kö till dessa lägenheter enligt tekniska förvaltningen.
För att bo i lägenheter på Ljungbyvägen 5A och 5B finns ingen åldersgräns. 
Lägenheterna ligger i nära anslutning till Almgården där det finns möjlighet att 
ta del av de öppna aktiviteter som erbjuds under vardagar. På Almgården finns 
det ingen möjlighet att äta måltider tillsammans och det finns inte något 
tillagningskök.
Den som bor i en lägenhet på Ljungbyvägen 5A och 5B och som har behov av 
stöd och hjälp ansöker om det hos kommunens biståndshandläggare.
Det geografiska läget på dessa lägenheter är gott. Allmänna kommunikationer 
finns i form av den lokala ”Snålskjutsen” och det finns en närhet till vårdcentral 
och centrum med handel och järnvägsstation.
I kommunen finns det inga öppna mötesplatser för äldre personer förutom de 
aktiviteter som erbjuds på kommunens vård- och omsorgsboenden.
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I tidigare samtal med det kommunala bostadsbolaget har det framkommit, likt 
andra kommuner, att det är de ekonomiska riskerna som hindrar från att bygga 
trygghetsbostäder. Det är hyran för en gemensamhetslokal som kan öka 
kostnaden för hyresgästen samtidigt som det tillkommer en kostnad för personal 
som ska finnas i lokalen del av dagen.  
I den boendeutredning som gjordes 2015 framkom att det finns behov av 
anpassade bostäder för äldre, man nämner både trygghetsbostäder och 
seniorbostäder. Dessa bör med fördel drivas av det kommunala bostadsbolaget 
eller någon annan extern aktör.
Kommunen för diskussioner med en extern aktör om att uppföra bostäder riktade 
till personer som är 55-plus belägna i området kring Almgården.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 220 Pehr Hörbergsgården
Ärendenummer KS 2018/30

Kommunfullmäktiges beslut
1. Verksamheten vid Pehr Hörbergsgården avvecklas i enlighet med 

socialnämndens beslut daterat 2017-03-22.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utreda hur ett 

”trygghetsboende plus” skulle kunna se ut i Virestad och hur det skulle 
kunna medverka till att Pehr Hörbergsgården blir ett äldrecentrum enligt 
beslutad översiktsplan. Verksamheten kan med fördel bedrivas av en extern 
utövare. Utredningen ska vara klar april månad 2019 och även innefatta en 
analys av behovet. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska avvakta med en 
eventuell försäljning av Pehr Hörbergsgården tills utredningen är klar och 
riktlinjer beslutade i socialnämnden samt ställa som villkor vid en eventuell 
försäljning att en verksamhet ska bedrivas enligt dessa riktlinjer

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Socialnämnden beslutade den 22 mars 2017 att omvandla det särskilda boendet 
Pehr Hörbergsgården till ett trygghetsboende. Därtill beslutade socialnämnden 
att avveckla Pehr Hörbergsgården om det inte är möjligt att omvandla det 
särskilda boendet till ett trygghetsboende. Beslutets laglighet prövades därefter 
av Förvaltningsrätten i Växjö genom överklagande. Förvaltningsrättningen 
upphävde den 8 februari 2018 socialnämndens beslut. Socialnämnden beslutade 
därefter att föreslå kommunfullmäktige att avveckla verksamheten vid Pehr 
Hörbergsgården. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-09 § 188

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
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Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Förvaltningsrätten i Växjö: dom 2018-02-08, mål.nr. 1475-17

 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-08-22 § 77

 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-22 § 31 

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att ”fullmäktige avslår socialnämndens förslag att 
avveckla Pehr Hörbergsgården.”
Elizabeth Peltola (C) föreslår i tillägg att: 
1. ”Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utreda hur ett 

”trygghetsboende plus” skulle kunna se ut i Virestad och hur det skulle 
kunna medverka till att Pehr Hörbergsgården blir ett äldrecentrum enligt 
beslutad översiktsplan. Verksamheten kan med fördel bedrivas av en extern 
utövare. Utredningen ska vara klar april månad 2019 och även innefatta en 
analys av behovet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska avvakta med en 
eventuell försäljning av Pehr Hörbergsgården tills utredningen är klar och 
riktlinjer beslutade i socialnämnden samt ställa som villkor vid en eventuell 
försäljning att en verksamhet ska bedrivas enligt dessa riktlinjer.”

Lars Ingvert (S) och Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag 
bifalls. 
Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L) och Gun-Britt Cedergren (KD) föreslår att 
Peltolas tilläggsförslag bifalls. 
Vidar Lundbäck (C) föreslår att Peltolas förslag och tilläggsförslag bifalls. 
Eva Ballovarre (S) föreslår att Peltolas förslag och tilläggsförslag avslås. 

Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens eller Peltolas förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs. 
Följande beslutsgång uppläses och godkänns: 
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Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Peltolas förslag. 
Med 27 ja-röster mot 11 nej-röster (3 frånvarande) beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår Peltolas tilläggsförslag och finner att de bifalls. 

Omröstningsresultat
Ledamot Ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande
Sonja Emilsson (M) X
Tomas Simonsson (M) X
Tomas Simonsson (M) X
Inga Karlsson (M) X
Jakob Willborg (M) X
Viktor Emilsson (M) Marie Rosenquist (M) X
Daniel Stenvall (M) X
Dan Blixt (M) X
Gusten Mårtensson (C) X
Elizabeth Peltola (C) X
Marie Olofsson (C) Anders Mårtensson (C) X
Tomas Harrysson (C) Selin Hult (C) X
Yvonne Jonsson (C) X
Vidar Lundbäck (C) X
Pontus Haglund (C) X
Sofia Herbertsson (C) X
John-Arne Sandström (C) X
Senada Hodzic (L) Lina Yosefi (L) X
Bo Bergsjö (L) X
Karl-Henrik Wallerstein 
(KD)

Livia Martinsson (KD) X

Gun-Britt Cedergren (KD) X
Eva Ballovarre (S) X
Monica Haider (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Lars Ingvert (S) X
Helen Bengtsson (S) X
Mattias Lindqvist (S) X
Petra Karlsson (S) X
Kent Ballovarre  (S) X
Birgitta Bengtsson (S) X
Tommy Lövquist (S) X
Ann Johansson (S) X
Håkan Pettersson (S) X
Ulla-Britt Andreasson (V) X
Predrag Jankovic (V) X
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2018-10-29 Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Jan Fagerberg (MP) Michael Öberg (MP) X
Börje Tranvik  (SD) X
Gull-Britt Tranvik (SD) X
Tord Helle (SD) X
Carl-Gustav Hansson (SD) X
Lennart Strand (-) X
Bo Mazetti-Nissen (M) X
Summa 27 11 3

_____

Beslutet skickas till
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 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
_____
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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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(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

Budget Uppföljning Ansvar

 Resultatmål Uppföljning Ansvar

Internkontroll Uppföljning Ansvar

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)

Kultur och fritidsprocessen

KoF 
Nämnden

Processansvarig

KF

Resurser ur KLF, UtbF och TF

Vision
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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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2018-05-28 Sidnummer, beslut 1(13)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
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2018-05-28 Sidnummer, beslut 2(13)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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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Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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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Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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
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Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 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.
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Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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
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§ 93 Svar på motion - tvätteri
Ärendenummer TN 2019/19

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion till kommunfullmäktige att socialförvaltningen 
ska utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och där med skapa 
meningsfull sysselsättning. 
Tekniska förvaltningen gör i tjänsteskrivelse bedömningen att det i samarbete 
med daglig verksamhet finns möjlighet att lösa detta uppdrag.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-17

 Motion daterad 2018-06-18

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

TN 2019/19
2019.349

2019-09-11
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Teknisk förvaltning
Malin Ahl 
malin.ahl@almhult.se

Tekniska nämnden

Yttrande – motion om att starta ett tvätteri
Ärendenummer TN 2019/19

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Kommun har beretts möjlighet yttra sig gällande motion om att inrätta 
tvätteri under Tekniska Förvaltningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-17

 Motion om att starta tvätteri daterad 2018-06-18

Ärendebeskrivning
I motionen daterad 2018-06-18 föreslås att socialförvaltningen ska utreda och 
planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och där med skapa meningsfull 
sysselsättning. Tekniska förvaltningen gör en bedömning att det i samarbete med 
daglig verksamhet finns möjlighet att lösa detta uppdrag. Tekniska 
Förvaltningen har goda kunskaper gällande miljö- och hygiensäkerhet, varpå det 
finns stora möjligheter att genomföra kommunens krav. 
I och med att Älmhults befolkning ökar finns det fler barn på kommunens 
förskolor, varpå det finns ett ökat behov av rengöring av leksaker och annan 
utrustning som används av barn och personal. I dagsläget saknar kommunen 
kapacitet att kvalitetssäkra lokalvårdens städmaterial på ett flertal förskolor i 
kommunen. De tvättmaskiner som i dagsläget finns på förskolorna i kommunen 
saknar kapacitet att möta det behov som finns. Tekniska förvaltningen har 
undersökt möjligheterna att installera fler maskiner med rätt kapacitet ute på 
förskolorna, men det finns ingen möjlighet. Ett tvätteri hade därigenom 
kvalitetssäkrat och förbättrat miljön på kommunens förskolor. Rätt lokalvård och 
skötsel innebär en förlängd hållbarhet på olika material vilket resulterar i att 
slitaget på fastigheterna minskar. Detta kommer innebära en kostnadsbesparing 
för kommunen på lång sikt.
Daglig verksamhet ska enligt LSS-lagen erbjuda produktionsinriktade 
arbetsuppgifter. Det är idag svårt för brukarna att få tillgång till dessa 
arbetsuppgifter på den reguljära arbetsmarknaden. Enligt FN:s Konvention 
artikel 27 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska personer 
med funktionsvariation kunna tillägna sig arbetslivserfarenhet på den öppna 
arbetsmarknaden. Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av 
rätten till arbete, däribland för personer som förvärvar funktionsnedsättning 
under anställning, genom att vidta ändamålsenliga åtgärder

TN 2019/19
2019.348

2019-09-11
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Ett Tvätteri skulle skapa denna möjlighet för brukare som har insatsen daglig 
verksamhet LSS och öka chanserna till att integreras i samhället. Där skulle det 
finnas möjlighet att skapa meningsfulla arbetsuppgifter samt ta hänsyn till de 
olika behov som finns. På Tvätteriet skulle personer med olika funktionsnivåer 
kunna ha sin sysselsättning och utföra delar av eller hela steget i tvättprocessen, 
då det i Tvätteriet skulle finnas flera olika arbetsuppgifter. 
Genom att jobba fram och anpassa strukturer på Tvätteriet ges brukarna 
möjlighet att utvecklas utifrån deras förutsättningar och samtidigt befinna sig på 
en arbetsplats där det finns acceptans för brukarnas olika funktionsvariationer 
och behov.
Det kan på sikt ge en positiv möjlighet för brukare från daglig verksamhet att gå 
över från daglig verksamhet till lönestödsarbete i samarbete med 
arbetsförmedling och försäkringskassan. Det skulle innebära en stor vinst för 
brukaren och även för samhället.

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige uppdrar tekniska förvaltningen att utvärdera 

möjligheten att starta ett tvätteri, kopplat till miljö, resultat och kostnad.

Malin Ahl Anders Nyberg
Lokalvårdschef Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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§ 14 Svar på motion (L) om att inrätta tvätteri för 
arbetskläder inom daglig verksamhet LSS
Ärendenummer KS 2018/105

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom 2018-06-18 från Bo Bergsjö (L) om att inrätta tvätteri för 
arbetskläder inom daglig verksamhet. I motionen föreslås att socialförvaltningen 
ska utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa 
meningsfull sysselsättning. Ett tvätteri skulle ge bättre hygiensäkerhet och 
frigöra arbetstid från vård- och omsorgspersonal.
Socialnämnden har gjort bedömningen att det inte finns möjlighet för daglig 
verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och handledare 
samt tillgång till lokaler.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04

 Socialnämndens beslut 2018-11-21, § 108
Motion (L) om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet 
LSS, 2018-06-18

_____
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Socialförvaltning
Liil Nilsson 
Liil.Nilsson@almhult.se

Socialnämnden

Yttrande om motion om att inrätta tvätteri för 
arbetskläder inom daglig verksamhet LSS. 
Ärendenummer SOC 2018/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt synpunkter från socialnämnden gällande motion 
från Bo Bergsjö (L) inlämnad 2018-06-18, om att inrätta tvätteri för arbetskläder 
inom daglig verksamhet. I motionen föreslås det att socialförvaltningen ska  
utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa 
meningsfull sysselsättning. Genom detta ge bättre hygiensäkerhet och frigöra 
arbetstid från vård-och omsorgspersonal.

Motionen remitterades till socialnämnden 2018-09-19.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-22

Motion ”Inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS”, 2018-
06-18

Ärendebeskrivning
Vård-och omsorgspersonalen i Älmhults kommun tvättar idag arbetskläderna på  
respektive arbetsställe. I motionen föreslås det att socialförvaltningen ska  utreda 
och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa 
meningsfull sysselsättning.

Inom socialförvaltningen finns det ett stort antal arbetsställen och på ett av dessa 
arbetsställen har daglig verksamhet tidigare haft hand om tvätten av 
arbetskläder. Arbetsuppgiften upplevdes inte som en meningsfull sysselsättning 
då det var mycket väntetid för deltagarna från daglig verksamhet. 

Överväganden
Vård-och omsorgspersonalen i Älmhults kommun tvättar idag arbetskläderna på  
respektive arbetsställe. Det är ett stort antal arbetskläder som används inom 
äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och hälso- och 
sjukvården. Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte finns möjlighet för 
daglig verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och 
handledare samt tillgång till lokaler. 
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Förslag till beslut
1.Socialnämnden lämnar synpunkterna enligt tjänsteskrivelse 2018-10-22 till 

kommunstyrelsen

Liil Nilsson Charlotte Nygren-Bonnier

Områdeschef Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Områdeschef OF

Socialchef
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Motion till kommunfullmäktige i Älmhult

Inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS

I Älmhults kommun tillhandahålls tillsvidare anställd personal en uppsättning arbetskläder medan 
behovsvikarier får t-shirts och i övrigt får använda privata kläder för arbete. Arbetskläderna omfattas 
inte av cirkulationstvätt utan varje anställd ansvarar själv att på arbetstid tvätta sina kläder. 
Arbetsplatserna har tvättstugor som kan användas. Flera anställda uppger att det är omständigt och 
att flera därför väljer att tvätta hemma.  

Av hänsyn till hygienföreskrifter är det viktigt att rena arbetskläder finns att tillgå för alla anställda 
oavsett anställningsform. Nuvarande hantering där varje anställd ansvarar för tvätt känns varken 
praktiskt eller säkert och innebär redan kostnader i form av arbetstid för personalen. 

Samtidigt har kommunen ansvar för att enligt 9 § 10 LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) efter ansökan bevilja och tillförsäkra daglig verksamhet till kommunens invånare 
som omfattas av lagen och är i yrkesverksam ålder. Det är viktigt att erbjuda en anpassad och 
meningsfull sysselsättning. 

Liberalerna i Älmhult vill därför att Socialförvaltningen:

 Utreder och planerar för ett tvätteri som drivs inom daglig verksamhet LSS. 
 Det skapar meningsfull sysselsättning för ett antal individer som behöver daglig verksamhet. 
 Det ger bättre hygiensäkerhet.
 Det frigör arbetstid från vård- och omsorgspersonal som behövs för att i stället bedriva 

verksamhet.
 Tvättstuga finns redan men kan behöva upprustning. 

Finansiering bedöms finnas inom ram, då nuvarande arbetssätt där personal tvättar också innebär 
kostnader. 

Älmhult den 18 juni 2018

Bo Bergsjö  (Senada Hodzic)

Liberalerna i Älmhult
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Motion: Inrättande av tvätteri för arbetskläder inom 
daglig verksamhet LSS
Ärendenummer KS 2018/105

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Bo Bergsjö (L) om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom 
daglig verksamhet. 
Socialnämnden gör bedömningen att det inte finns möjlighet för daglig 
verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och handledare 
samt tillgång till lokaler.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/105, 2019-02-04

 Socialnämndens beslut SOC 2018/96

 Motion ”Inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS”, 2018-
06-18

Ärendebeskrivning
Motion inkom från Bo Bergsjö (L) om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom 
daglig verksamhet. I motionen föreslås det att socialförvaltningen ska utreda och 
planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa meningsfull 
sysselsättning. Genom detta ge bättre hygiensäkerhet och frigöra arbetstid från 
vård- och omsorgspersonal. Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning 2018-08-27 § 177.
Kommunledningsförvaltningen har begärt synpunkter från socialnämnden 
gällande motion från Bo Bergsjö (L).
Socialnämnden gör bedömningen att det inte finns möjlighet för daglig 
verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och handledare 
samt tillgång till lokaler.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen
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Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 135 Svar på motion om att förbättra 
parkeringsmöjligheterna för elfordon - Gusten 
Mårtensson (C)
Ärendenummer KS 2018/22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag i första punkten. 
2. Kommunfullmäktige anser de övriga punkterna besvarade med hänvisning 

till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion daterad 2018-01-23 att Älmhults
kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för elfordon i
kommunen:
1. Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta
laddplatser för elfordon i kommunen.
2. Kommunen ska ändra i parkeringsreglerna så att det endast är elfordon som
har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för elfordon.
3. Kommunen ska säkerställa att parkeringskontrollanter också får uppdraget att
särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra missbruk av platserna.

Tekniska nämnden, 2019-09-03, § 92, anser att punkterna 2 och 3 är uppfyllda i 
och med gällande bestämmelser, men att åtgärder enligt punkt 1 bör genomföras.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 92

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

 Motion från Gusten Mårtensson (C) om att förbättra parkeringsmöjligheterna 
för elfordon daterad 2018-01-23

_____
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Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 92 Svar på motion - Parkeringsmöjligheter för 
elfordon
Ärendenummer TN 2019/20

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag i första punkten och anser de 
övriga punkterna besvarade med hänvisning till tekniska förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion till kommunfullmäktige att Älmhults 
kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för elfordon i 
kommunen:
1. Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta 

laddplatser för elfordon i kommunen.
2. Kommunen ska ändra i parkeringsreglerna så att det endast är elfordon som 

har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för elfordon.
3. Kommunen ska säkerställa att parkeringskontrollanter också får uppdraget att 

särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra missbruk av platserna.
Tekniska förvaltningen konstaterar i tjänsteskrivelse att förvaltningen anser att 
punkterna 2 och 3 är uppfyllda i och med gällande bestämmelser, men att 
åtgärder enligt punkt 1 bör genomföras.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28

 Motion om att förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon daterad 
2018-02-06

TN 2019/20
2019.346

2019-09-11
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Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Teknisk förvaltning
Emelie Lindholm 
emelie.lindholm@almhult.se

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående motion att 
förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon.

Ärendenummer TN 2019/20

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson, Centerpartiet i Älmhults kommun, föreslår i en motion att 
Älmhults kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för 
elfordon i kommunen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-28.

 Motion, förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon, inkommen 2018-02-
06.

Ärendebeskrivning
Gusten Mårtensson, Centerpartiet Älmhult, inkom 2018-02-06 med motionen 
Förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon. Motionen yrkar att Älmhults 
kommun:
1. Förbättrar informationen om var man kan hitta laddplatser för elfordon i 

kommunen. 
2. Att Älmhults kommun ändrar i parkeringsreglerna så att det endast är 

elfordon som har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för 
elfordon. 

3. Att Älmhults kommun säkerställer att parkeringskontrollanter också får 
uppdraget att särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra 
missbruk av platserna.

Gällande punkt 2 så finns dessa parkeringsregler redan idag, laddplatserna är 
reserverade för elbilar genom lokala trafikföreskrifter och skyltade enligt 
gällande regelverk. Värt att notera är att det enligt Trafikförordningen 3 kap 54 § 
är beslutat att ”På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med 
elektrisk energi för fordonets framdrivning parkeras eller stannas.” Ett fordon 
som kan laddas med el får alltså parkeras på en laddplats utan att fordonet 
behöver vara inkopplat för laddning. 
Gällande punkt 3, parkeringsövervakning, så har upphandlad entreprenör i 
uppgift att bevaka samtliga överträdelsekoder som man som parkör kan göra sig 

TN 2019/20
2019.284

2019-08-28

245



Tjänsteskrivelse

2019-07-05 2(2)

skyldig till, däribland överträdelsekod 7 stannade och parkerat fordon för annat 
ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. 
Detta är förknippat med en parkeringsavgift om 600 kronor. 

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige uppdrar tekniska förvaltningen att se över 

informationen kring var man hittar laddplatser i Älmhults kommun. 

Emelie Lindholm Anders Nyberg
Gatuingenjör Teknisk chef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
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2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 134 Svar på motion om att utarbeta en lokal 
folkhälsoplan - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/54

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-03-12 att kommunen tar 
fram en folkhälsoplan.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-25, § 51 ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23

 Motion daterad 2019-03-12
_____
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Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Motion (MP) om att utarbeta en lokal folkhälsoplan 
– yttrande
Ärendenummer KS 2019/54

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-03-12 att kommunen tar 
fram en folkhälsoplan.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-25, § 51 ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23

 Motion daterad 2019-03-12

Ärendebeskrivning
Michael Öberg framhåller i sin motion bland annat att kommunen har en 
nyckelroll i folkhälsoarbetet och att kommunen tar frågan om social hållbarhet 
på allvar. Kommunfullmäktige har 2017-01-30, § 9 för kommunens del antagit 
den regionala folkhälsopolicyn som nu är under aktualitetsprövning.
Den regionala folkhälsopolicyn, vilken är en så kallad understrategi till den 
regionala utvecklingsstrategin bygger i sin tur på nationella folkhälsomål, 
Barnkonventionen och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i 
Sverige. Utifrån policyn har Region Kronoberg arbetat fram olika regionala 
handlingsplaner inom ett antal specifika fokusområden. Inom dessa områden bör 
kommunen enligt policyn ta fram lokala handlingsplaner.
En övergripande kommunal folkhälsoplan nämns inte i den regionala policyn. 
En sådan plan kräver, på samma sätt som de övriga styrdokumenten, att någon 
ansvarar för att ta fram, implementera, följa upp och aktualitetspröva den. Detta 
är återkommande uppgifter som kräver löpande resurser.
En relevant fråga är om dessa resurser finns. Sedan funktionen som kommunal 
folkhälsosamordnare avskaffades av besparingsskäl 2018 (kommunstyrelsens 
budgetbeslut 2017-11-07, § 189) finns ingen uttalad central resurs för 
folkhälsoarbetet. Av underlaget till beslutet framgår att förvaltningarna istället 
ska ta ett ökat ansvar. Det är dock inte troligt att förvaltningarna har utrymme att 
driva och prioritera ett övergripande arbete framför den dagliga verksamheten.
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En annan relevant fråga i sammanhanget är om det behövs ytterligare ett 
styrdokument för att förbättra kommunens folkhälsoarbete, och om en 
folkhälsoplan är det dokument som behövs. Andra alternativ kan vara att de 
specifika lokala handlingsplanerna finns på plats, implementeras och följs upp 
bättre, samt att kommunens målsättningar och avsikter på folkhälsoområdet 
finns med i befintliga verksamhetsplaner och måldokument.
Kommunledningsförvaltningen delar Michael Öbergs uppfattning om att 
kommunen behöver ta social hållbarhet på allvar, att kommunen har en viktig 
roll för folkhälsoarbetet och att detta bör genomsyra den kommunala 
organisationen.
Utifrån att kommunledningsförvaltningen och övriga organisationen redan är 
hårt belastad med olika utredningar och uppdrag ställer sig förvaltningen sig 
dock tveksam till att ta fram ytterligare ett styrdokument som kräver permanenta 
resurser om det inte är helt nödvändigt för att verksamheten ska fungera. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås, förutsatt att ett bifall inte 
samtidigt tillför resurser för uppdraget, antingen genom ett budgettillskott eller 
att befintliga uppdrag eller uppgifter i motsvarande utsträckning prioriteras bort.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Henrik Dahlström Anders Nyberg
Utredare Tf kommunchef

Beslutet skickas till
Michael Öberg
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Socialförvaltning
Ingrid Göransson 
ingrid.goransson@almhult.se

Socialnämnden

Reviderad utvärdering av broddar till äldre 
kommuninvånare
Ärendenummer SOC 2017/102

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 §156 att alla 
kommuninvånare över 70 år ska ha rätt att hämta ut gratis broddar av 
kommunen. Socialnämnden fick i uppdrag att upphandla och ombesörja 
utdelning av broddar inför vinter 2017/2018 och 400 000 kronor anslogs för 
ändamålet. 
Kommunfullmäktige beslutade även att utdelningen av broddar ska utvärderas 
och rapporteras till kommunfullmäktige senast i april 2018. Därtill beslutade 
kommunfullmäktige att en eventuell fortsättning av utdelning och finansiering 
ska beslutas i samband med budget 2019. 
Socialnämnden lämnade den 18 april 2018 §42, en redovisning till 
kommunstyrelsen. Av redovisningen framgår att utdelning av broddar skett 
mellan den 21 december 2017 och den 31 mars 2018. 1053 personer har hämtat 
ut broddar till en kostnad om 70 551 kronor exklusive moms.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 22 maj 2018 §75. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade en utvärdering där effekterna av 
utdelning av broddar skulle belysas avseende kostnader och fallskador. 
Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018 §97, att föreslå kommunstyrelsen 
att lägga ärendet till handlingarna och gav förvaltningen i uppdrag att erbjuda 
och dela ut gratis broddar till äldre över 70 år för vintern 2018/2019.  I 
underlaget till beslutet framgår det att förvaltningen inte kan dra några slutsatser 
till om utdelning av broddar haft någon effekt på antalet fallskador och därmed 
kunde inte heller kostnaden belysas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 18 december 2018 § 175 
återigen ärendet till socialnämnden med samma motivering som tidigare.  
Utvärderingen bör inkludera en sammanställning och analys av kostnader för 
broddar i förhållande till nyttan av ett eventuellt mindre antal fallskador. 
Utvärderingen kan med fördel inkludera nyckeltal från exempelvis 
Socialstyrelsens statistikdatabas eller Kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada). Nyckeltalen kan jämföras över tid mot jämförbara kommuner som 
erbjuder broddar till äldre kommuninvånare samt jämförbara kommuner som 
inte erbjuder broddar till äldre kommuninvånare.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12

Ärendebeskrivning
Tabellen nedan visar antal personer över 80 år som drabbats av fallskador och 
som krävt sjukhusvård. Älmhult, Lessebo och Tingsryd är de kommuner i 
Kronobergs län som erbjuder gratis broddar och har gjort detta sedan 2017. 
Övriga kommuner i länet erbjuder inte gratis broddar. Som jämförbara 
kommuner har förvaltningen valt Klippan kommun och Osby kommun. Klippan 
och Osby erbjuder inte gratis broddar.
Antal över 80 år med fallskador som krävt sjukhusvård: Öppna jämförelser

Kommun År 2017 År 2018 Erbjuder broddar
Älmhult 59 58 Ja
Lessebo 54 53 Ja
Tingsryd 61 60 Ja
Klippan 58 62 Nej
Osby 53 52 Nej

Älmhults kommun erbjöd och delade ut gratis broddar under vintern 2017/2018. 
Mellan dessa år minskade antalet personer med fallskador som krävde 
sjukhusvård med en person. Det finns ingen statistik på om personer med 
fallskador fallit utomhus eller inomhus, vilket typ av skada de drabbats av eller 
om personerna använt broddar eller inte.
Fallolyckorna är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och kostar 
kommuner och landsting många miljarder om året. Många av dessa olyckor 
resulterar i höftfrakturer och en höftfraktur kostar, enligt Socialstyrelsen, vården 
ca 200 000 kr. Då är inte kostnaderna för primärvården inräknade.
Enligt Sveriges kommuner och Landsting avlider drygt 1000 personer varje år på 
grund av fallolyckor och ca 67 000 personer skadar sig så allvarligt att de 
behöver läggas in på sjukhus.
Av tabellen nedan framgår kostnader för utdelning av broddar i Älmhults 
kommun för vintern 2017/2018 och vintern 2018/2019

Vintern 2017/2018 Vintern 2018/2019
70 551 kronor exl. moms 34 419 exl. moms

Förvaltningen kan inte dra några slutsatser om utdelningen av gratis broddar 
under vintern 2017/2018 och vintern 2018/2019 haft någon effekt på antalet 
fallskador.  Kostnaden anser förvaltningen är låg i förhållande till vad en 
höftfraktur i genomsnitt kostar om man bortser från det personliga lidandet.
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Utifrån den omvärldsanalys som förvaltningen gjort, via olika hemsidor, kan vi 
anta att broddar minskar risken för fallskador men även konstatera att det finns 
brist på evidens som stärker detta. Även om det finns brist på evidens så väljer 
ett flertal kommuner i landet att dela ut gratis broddar som en service till sina 
invånare.  Förvaltningen kan även konstatera att det finns kommuner som tagit 
beslut om att inte dela ut gratis broddar till invånarna på grund av brist på 
evidens samt att ett sådant beslut kan strida på likabehandlingsprincipen i 
kommunallagen.

Överväganden
Förvaltningen kan inte se att kostnaden av broddar är så stor utan att den skulle 
överväga nyttan av att dela ut gratis broddar. Detta som en service och som en 
fallförebyggande åtgärd för invånarna över 70 år i Älmhults kommun.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen och skickar den vidare till 

kommunfullmäktige

Ingrid Göransson Charlotte Nygren-Bonnier
Myndighets- och hälsosjukvårdschef Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 175 Utvärdering av broddar till äldre 
kommuninvånare
Ärendenummer KS 2017/128

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialnämnden 

med samma motivering som tidigare återremiss. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 156 att alla kommuninvånare över 
70 år ska ha rätt att hämta ut gratis broddar hos kommunen. Socialnämnden fick 
i uppdrag att upphandla och ombesörja utdelning av broddar inför vinter 
2017/2018 och 400 000 kronor anslogs för ändamålet. 
Kommunfullmäktige beslutade även att utdelningen av broddar ska utvärderas 
och rapporteras till kommunfullmäktige senast i april 2018. Därtill beslutade 
kommunfullmäktige att en eventuell fortsättning av utdelning och finansiering 
ska beslutas i samband med budget 2019. 
Socialnämnden lämnade den 2018-04-18, § 42 en redovisning till 
kommunstyrelsen. Av redovisningen framgår att utdelning av broddar skett 
mellan den 21 december 2017 och den 31 mars 2018. 1053 personer har hämtat 
ut broddar till en kostnad om totalt 70 551 kronor exklusive moms. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2018-05-22, § 75 ärendet till 
socialnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade en utvärdering där 
effekterna av utdelning av broddar skulle belysas avseende kostnader och 
fallskador. 
Socialnämnden beslutade den 2018-10-24, § 97 att föreslå kommunstyrelsen att 
lägga ärendet till handlingarna och gav socialförvaltningen i uppdrag att dela ut 
broddar till äldre över 70 år för vintern 2018/2019.  

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 97

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-22, § 75

 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18, § 42

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-27 § 156

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslås, i enlighet med 
socialnämndens förslag, lägga ärendet till handlingarna.
Elizabeth Peltola (C) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag, återremitterar ärendet till 
socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Eva Ballovarres och Elizabeth Peltolas förslag mot varandra 
och finner att arbetsutskottet bifaller Elizabeth Peltolas förslag.
_____

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

2019-09-20 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tillgänglighetspris 2019
Ärendenummer KS 2019/123

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 45 att instifta ett tillgänglig-
hetspris för lovvärda insatser när det gäller att öka tillgängligheten för människor 
med funktionshinder.
Priset har delats ut sex gånger, senast 2017. Tidigare pristagare:
2009 – Älmhultsbostäder AB
2010 – Ove Varland
2011 – Ingela Thulander
2012 – Ica Maxi
2016 – ÄIF Akademin
2017 – Marianna och Anders Agetorp
Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
gemensamt ta fram ett förslag på pristagare till kommunstyrelsen, som i sin tur 
utser pristagare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-04-12, § 95, förtydligat att priset ska 
delas ut när det utförts lovvärda insatser och att detta inte nödvändigtvis innebär 
att priset delas ut varje år.
I år har inga nomineringar till tillgänglighetspriset inkommit. Kommunala 
tillgänglighetsrådet föreslår därför att kommunstyrelsen inte delar ut något pris 
för 2019, 2019-09-11, § 6. Rådet föreslog i samma beslut att skicka utmaning till 
föreningar, företag och privatpersoner om att ta initiativ inför nästa år. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20

 Kommunala tillgänglighetsrådets förslag 2019-09-11, § 20

 Kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, § 45 

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen delar inte ut något tillgänglighetspris för 2019.
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Tjänsteskrivelse

2019-09-20 2(2)

Maria Johansson Susann Pettersson
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Tillgänglighetsrådet
Kommunikationsavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 137 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2019
Ärendenummer KS 2019/57

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske. 
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
Lista för ej färdigberedda motioner, oktober 2019, innehåller 22 motioner. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 
_____
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Tjänsteskrivelse201

2019-08-23 1(4)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 
2019
Ärendenummer KS 2019/57

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske. 
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
Lista för ej färdigberedda motioner, oktober 2019, innehåller 22 motioner. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

Ärendebeskrivning
Sedan föregående redovisning i april 2019 har 13 motioner lämnats till 
kommunfullmäktige. I nedan lista redovisas samtliga motioner som inte är 
färdigberedda, dvs. även motioner som inkommit innan april 2019. 
De första 5 motionerna, markerade med rött i listan, inkom till fullmäktige för 
mer än ett år sedan och bör därmed behandlas snarast. 
Motion nr. 6, markerad med gult i listan, inkom i november 2018, dvs. för snart 
ett år sedan och bör därmed också behandlas snarast. Enligt planering kommer 
denna att behandlas på kommunfullmäktige i oktober 2019. 
Motionerna med nr.7–22, markerade med grönt i listan, har inkommit i januari-
augusti 2019 och bör därmed kunna behandlas inom ett år. 
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Tjänsteskrivelse201

2019-08-23 2(4)

Tabell 1: Ej färdigberedda motioner

Motion Inkom till 
KF för 
mer än ett 
år sedan

Remittering Kommentar

1 Motion (C) om att förbättra 
parkeringsmöjligheterna 
för elfordon, KS 2018/22.

2018-02-26 Begäran om yttrande till 
tekniska förvaltningen, svar 
senast 2018-06-15.

Svar har inkommit. 
Planeras till 
kommunfullmäktige i 
oktober 2019.

2 Motion (C) om uppföljning 
av beslutade motioner, KS 
2018/52.

2018-03-26 Remitterad till 
kommunstyrelsen 2018-03-
26.

Planeras till 
kommunfullmäktige i 
september 2019.

3 Motion (L) om att inrätta 
ett tvätteri för arbetskläder 
inom daglig verksamhet 
LSS, KS 2018/105

2018-08-27 Begäran om yttrande till 
socialnämnden, svar senast 
2018-12-31. 

Remitterad till tekniska 
förvaltningen 2019-04-01

Svar inkom från 
socialnämnden 2018-11-
26.

Svar har inkommit från 
tekniska nämnden. 
Planeras till 
kommunfullmäktige i 
oktober.

4 Motion (C) om paus i 
arbetet med inventeringar 
av enskilda avlopp, KS 
2018/108.

2018-08-27 Begäran om yttrande till 
miljö- och byggnämnden, 
svar senast 2018-12-31.

Svar inkom från miljö- 
och byggnämnden 2018-
11-01. Planeras till 
kommunfullmäktige i 
oktober.

5 Motion (MP) om att 
investera i en boulehall i 
Älmhults kommun, KS 
2018/112.

2018-09-24 Begäran om yttrande till 
kultur- och fritidsnämnden, 
svar senast 2018-12-31.

Påminnelse 2019-03-25 
och 2019-06-28.

Motion Inkom till 
KF för 
snart ett 
år sedan

Remittering Kommentar

6 Motion (S) om 
trygghetsvandring på 
landsbygden, KS 2018/133.

2018-11-26 Remitterad till kris- och 
beredskapsstrateg 2019-04-
01

Planeras till 
kommunfullmäktige i 
oktober 2019

Motion Inkom till 
KF

Remittering Kommentar

7 Motion (MP) om att 
ombilda Älmhults 
Näringsfastigheter AB till 
ett näringslivsbolag, KS 
2018/141.

2019-01-28 Remitterad till 
ekonomichef 2019-03-01.

Uppföljning i december 
2019.

8 Motion (S) om att bygga 
ett nytt äldreboende 
kombinerat med 
seniorlägenheter, KS 
2019/43.

2019-02-25 Remitterad till 
utvecklingschef och 
socialchef 2019-04-01.
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Tjänsteskrivelse201

2019-08-23 3(4)

9 Motion (MP) om att införa 
närtrafik i Älmhults 
kommun, KS 2019/45

2019-03-25 Remitterad till 
planeringschef 2019-04-01

10 Motion (MP) om att 
utarbeta en lokal 
folkhälsoplan, KS 2019/54

2019-03-25 Remitterad till utredare 
2019-04-01

Planeras till 
kommunfullmäktige i 
oktober 2019

11 Motion (S) om ökad 
avfallssortering, KS 
2019/62

2019-04-29 Remitterad till teknisk chef 
2019-05-02

12 Motion (S) om minskat 
matsvinn, KS 2019/61

2019-04-29 Remitterad till teknisk chef 
2019-05-03

13 Motion (MP) om barns och 
ungas språkutveckling, KS 
2019/74

2019-04-29 Remitterad till 
utbildningsnämnden 2019-
05-03

14 Motion (S) om policy mot 
skadegörelse och brand, 
KS 2019/85

2019-05-27 Remitterad till kris- och 
beredskapsstrateg 2019-06-
17

15 Motion (SD) om cykelväg 
mellan Eneryda och 
Liatorp, KS 2019/80

2019-05-27 Remitterad till 
planeringschef 2019-06-17

16 Motion (MP) om 
ängsmarkers betydelse för 
ökad biologisk mångfald, 
KS 2019/87

2019-05-27 Remitterad till miljöstrateg 
2019-06-17

17 Motion (S) om 
förebyggande av skador 
orsakade av vildsvin, KS 
2019/91

2019-06-24 Remitterad till miljö- och 
byggchef och kostchef 
2019-07-01

18 Motion (S) om planering 
för busskurer, KS 2019/90

2019-06-24 Remitterad till teknisk chef 
och planeringschef 2019-
07-01

19 Motion (MP) om tryggare 
och säkrare 
cykelparkeringar i centrala 
Älmhult, KS 2019/95

2019-06-24 Remitterad till teknisk chef 
2019-07-01

20 Motion (S) om inrättande 
av arbetsmarknadsenhet, 
KS 2019/94

2019-06-24 Remitterad till socialchef 
och arbetsmarknads-
samordnare 2019-07-01

21 Motion (SD) om 
byggnationer på 
Stenbrohult, KS 2019/96

2019-06-24 Remitterad till 
planeringschef 2019-07-01

22 Motion (S) om att ge 
kommunanställda 
möjlighet att lämna blod på 
betald arbetstid, KS 
2019/107

2019-08-26
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2019-08-23 4(4)

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej färdigberedda motioner, 

oktober 2019.

Maria Johansson Anders Nyberg
Nämndsekreterare Tillförordnad kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunchef 
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 138 Avveckling av den ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att avveckla den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2001-04-23, § 50, beslut om att ingå som medlem i den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. 
Information har inkommit från Värnamo kommun om att det vid 
Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 togs beslut om att avveckla 
den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Entreprenörsregionen 
kommer i fortsättningen istället att vara ett nätverk för inspiration, kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte som främjar medlemmarnas arbete för en god utveckling 
av näringslivet i regionen.  
Beslut om att ställa sig bakom avvecklingen behöver fattas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2001-04-23, § 50

 Värnamo kommuns tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-09-16 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Avveckling av den ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2001-04-23, § 50, beslut om att ingå som medlem i den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. 
Information har inkommit från Värnamo kommun om att det vid 
Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 togs beslut om att avveckla 
den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Beslut om att ställa sig 
bakom avvecklingen behöver fattas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. 
Vid föreningsstämman beslutades även om följande:

 Nya samarbetsformer och samverkansavtal mellan medlemmarna. 

 Entreprenörsregionen kommer i fortsättningen att vara ett nätverk för 
inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte som främjar medlemmarnas 
arbete för en god utveckling av näringslivet i regionen.  

 Medlemskommunerna turas om att ansvara för kallelser, program och 
minnesanteckningar enligt ett rullande schema. 

 Gnosjö kommun hanterar kvarstående ekonomiska medel inom ramen för 
samverkansavtalet.

 Kostnader för nätverksträffar bekostas genom ianspråktagande av nätverkets 
befintliga medel.

 Med ovanstående konstruktion kan den ekonomiska föreningen därmed 
avvecklas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2001-04-23, § 50

 Värnamo kommuns tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att avveckla den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. 
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Tjänsteskrivelse

2019-09-16 2(2)

Maria Johansson Anders Nyberg
Nämndsekreterare Tillförordnad kommunchef

Beslutet skickas till
Entreprenörsregionen
Kommunchef 
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ÄLMHULTS  KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2001-04-23 6 
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    
    
    
 

 
 § 50 Dnr 36/1999 106 

 
Medlemskap i den Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen 
 

 Förslag till stadgar har upprättats för den Ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen. Föreningens ändamål är att inom "Entrepre-
nörsregionen" främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
bl a kunskapsförsörjning, kommunikationer, företagsutveckling, livs-
miljö i vid mening, intressebevakning för regionen och internationali-
sering. Verksamhetens art består av intressebevakning inom regionen. 
Medlemmar i föreningen är Ljungby, Markaryds, Älmhults, Gisla-
veds, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryds, Halmstads, Hylte och Laholms 
kommuner. 
 
Vid sammanträde 2001-01-19 med kommunstyrelseordförandena i 
berörda kommuner beslöts att rekommendera respektive kommun att 
besluta om medlemskap i den Ekonomiska föreningen Entreprenörs-
regionen. Insatsavgiften är 10 000 kr per medlemskommun. Med-
lemsavgiften fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen. 
 

 Yttrande-beredning 
 
Kommunstyrelsen föreslog 2001-03-06, § 43, att Älmhults kommun 
ska ingå som medlem i den Ekonomiska föreningen Entreprenörs-
regionen samt att godkänna förslaget till stadgar. 
 
Kostnaden för medlemskapet, insatskapital på 10 000 kr, samt årlig 
medlemsavgift på ca 70 000 kr, anvisas ur verksamhet näringslivs-
befrämjande åtgärder. 
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet 2001-03-26, § 35. 
 
Kanslichefen föredrar ärendet. 
 

 Yrkanden 
 
Bengt Wäreborn (c) med instämmande av Ronny Karlsson (fp) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

 Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Wäreborns yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens för-
slag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-09

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2019.460

 1 (1)

Avveckling av Ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2001-03-29, § 45, att bli medlem i 
den Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. 

Teman, mötesformer och engagemang har under tiden sedan 
bildandet varierat. Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i 
maj 2019 beslutades om nya samarbetsformer och ett nytt 
samverkansavtal. Entreprenörsregionen kommer i fortsättningen att 
vara ett nätverk för inspiration, kunskap- och erfarenhetsutbyte som 
främjar medlemmarnas arbete för en god utveckling av näringslivet 
i regionen.

Medlemskommunerna turas om att ansvara för kallelser, program 
och minnesanteckningar enligt ett rullande schema. 

Gnosjö kommun hanterar kvarstående ekonomiska medel inom 
ramen för samverkansavtalet.

Kostnader för nätverksträffar bekostas genom ianspråktagande av 
nätverkets befintliga medel.

Med ovanstående konstruktion kan den ekonomiska föreningen 
därmed avvecklas.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom förslaget att avveckla den ekonomiska 
föreningen Entreprenörsregionen.

Ulf Svensson
Kommundirektör
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Tjänsteskrivelse2019

2019-09-25 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2020
Ärendenummer KS 2018/107

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige utgår från att 
fullmäktiges sammanträden sker sista måndagen i månaden kl. 18.30 förutom 
under juli månad, då inget sammanträde hålls. 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar tre veckor innan 
kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i regel på tisdagar två veckor 
innan kommunstyrelsen sammanträder. 
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder från kl. 
08.30. 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslås sammanträda följande dagar: 
KSAU KS KF
17 december 2019 14 januari 27 januari
21 januari 4 februari 24 februari
25 februari 10 mars 30 mars
24 mars 7 april 27 april
21 april 5 maj 25 maj
26 maj 9 juni 29 juni
30 juni 11 augusti 31 augusti
25 augusti 8 september 28 september
22 september 6 oktober 26 oktober
13 oktober 27 oktober 23 november
17 november
15 december

1 december
12 januari 2021

14 december
25 januari 2021

Beslutsnivå
1. Kommunfullmäktige
2. Kommunstyrelsen 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25
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2019-09-25 2(2)

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sammanträdestider för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Maria Johansson Susann Pettersson
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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REMISS

2019-09-05 Ärendenr: 
TRV 2019/28485

Enligt sändlista

Trafikverket Region Syd
Carl-Henrik Bolte
Trafikmiljö
Besöksadress: Björkhemsvägen 
17, KRISTIANSTAD
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

carl-henrik.bolte@
trafikverket.se
Direkt: 070-649 32 02

1(2)

Förslag till nya föreskrifter för Kronobergs län

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för Kronobergs län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:15) om bärighetsklasser i 
Kronobergs län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till 
föreskrifter.

Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 17 oktober 2019. Var 
vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2019/28485.

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till: 
trafikverket@trafikverket.se

Carl-Henrik Bolte
Enhet Trafikmiljö

Bilagor
Förslag till föreskrifter

Kartbilaga

Konsekvensutredning

Sändlista

Alvesta kommun
Lantbrukarnas Riksförbund
Lessebo kommun
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Ljungby kommun
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Markaryds kommun
Motormännen
NTF
Polisregion Syd
Regelrådet 
Region Kronoberg
Riksförbundet Enskilda Vägar 
Skogsindustrierna
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges Åkeriföretag
Sydsvenska Industri- och handelskammaren
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
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Trafikverket
      

Trafikverkets föreskrifter
om bärighetsklasser i Kronobergs län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276).

1 § Följande vägar i Kronobergs län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Väg Sträcka

15 Väg 510, 512 Koddeböke–Skåne länsgräns
23 Skåne länsgräns–Kalmar länsgräns
23 Anslutning med väg 25 via norra avfartsvägen i nordöstlig färdriktning och 

västra påfartsvägen i sydvästlig färdriktning i trafikplats Helgevärma
23 Av- och påfartsvägar i trafikplats Norremark
23 Avfartsväg i trafikplats Eke
23 Av- och påfartsvägar i trafikplats Nottebäck
25 Väg 533, 536 Glamshult–väg 25.05 vid trafikplats Ljungby Södra
25 Väg 568 cirkulationsplats Myrebo–Jönköpings länsgräns Malaberg
25 Jönköpings länsgräns Nyäng–väg 23 trafikplats Helgevärma
25 Väg 23 västra anslutning i trafikplats Norremark–Kalmar länsgräns
25 Av- och påfartsvägar i trafikplats Hjärtenholm
25 Av- och påfartsvägar i trafikplats Öjaby
25.05 Väg 25 trafikplats Ljungby Södra–väg 582 cirkulationsplats 

Berghemsrondellen
27 Blekinge länsgräns–väg 25 cirkulationsplats Fagrabäck
27 Väg 25 cirkulationsplats Sjöatorp–Jönköpings länsgräns
28 Kalmar länsgräns–väg 31 trafikplats Lenhovda Södra
28 Påfartsväg i trafikplats Lenhovda Södra
29 Blekinge länsgräns–väg 27 Djuramåla
30 Väg 25 trafikplats Öjaby–Jönköpings länsgräns
31 Kalmar länsgräns–väg 23 påfartsväg i västlig färdriktning i trafikplats 

Nottebäck
31.01 Väg 23, 897 trafikplats Eke–väg 31 Lenhovda
37 Väg 23 Kutteboda–Kalmar länsgräns

2 § Följande vägar i Kronobergs län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg 
vara förenat med särskilda villkor enligt följande.
 
Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som 
är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att 
drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon 
av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 
procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med 
dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 
2018 undantas från villkor i andra stycket.

Väg Sträcka

116 Blekinge länsgräns–väg 126 Fridafors
119 Blekinge länsgräns–väg 126 Ryd
120 Väg E4, 506 trafikplats Strömsnäs-Traryd–väg 578 Delary
120 Väg 640 Häradsbäck–väg 27 Tingsryd norra anslutningen
120 Väg 27 Tingsryd södra anslutningen–Kalmar länsgräns Ödemåla
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120 Kalmar länsgräns väster om Rungeboholm–Kalmar länsgräns öster om 
Rungeboholm

120.01 Väg 120, 521 cirkulationsplats Traryd–väg 582 Hjulsnäs
122 Blekinge länsgräns–väg 27 Ingelstad
124 Väg 23, 657 Garanshult–4 330 meter nordväst om väg 601 Össjö
125 Väg 23 Massamåla–väg 969 Hultanäs
126 Blekinge länsgräns–väg 120 Norraryd
126 Väg 120 Ålshult–väg 23 Gottåsa östra anslutningen
126 Väg 23 Gottåsa västra anslutningen–väg 30 Bredhult
126 Avfartsväg i trafikplats Vislanda Norra
506 Väg 522, 527 Hinneryd–väg E4, 120 trafikplats Strömsnäs-Traryd
508 Väg 520 söder om Timsfors–väg 520 norr om Timsfors
512 Väg 15, 510 Koddeböke–väg 522 Vivljunga
520 Väg 15 cirkulationsplats Timsfors–väg 120 Traryd
521 Väg 506 Björkeberg–väg 120, 120.01 cirkulationsplats Traryd
522 Väg 512 Vivljunga–väg 506, 527 Hinneryd
525 Väg 531 Nöttja–väg 530 Nöttja
527 Väg 506, 522 Hinneryd–väg 25 Boasjön
530 Väg 525 Nöttja–väg 582, 595 cirkulationsplats Hamneda
531 Väg 525 Nöttja–väg 25 Jungfrugård
536 Väg 25, 533 Glamshult–väg 537, 545 Lidhult
545 Väg 25 Boasjön–väg 536, 537 Lidhult
553 Väg 25 Skeen–väg 555 Hovdinge
555 Väg 553 Hovdinge–väg 557 Skogen
556 Väg 555 Värmsjö–väg 557, 570 Guddarp
557 Väg 555 Skogen–väg 568 Lagan
568 Väg 25, 25.05 cirkulationsplats Myrebo–väg 557 Lagan
571 Väg 15 Kornberga–väg 578 Hallaryds kyrka
578 Väg 571 Hallaryds kyrka–väg 120 Delary
582 Väg 120.01 Hjulsnäs–väg 25.05 cirkulationsplats Berghemsrondellen
600 Väg 124 Liatorp–väg 23 Mölleryd
610 3 295 meter väster om väg 601 Prästeboda–väg 126 trafikplats Vislanda 

Norra
611 Väg 126 Vislanda–väg 23 Ströby
612 Väg 610 Lilla Boaryd–väg 25, 625 Ryssby
633 Väg 610 Vislanda–väg 25 Sjöatorp
640 Skåne länsgräns–väg 120 Häradsbäck
648 Blekinge länsgräns–väg 649 Kompersmåla
649 Väg 648 Kompersmåla–väg 651 Gäddeviksås
651 Väg 649 Gäddeviksås–väg 652 Bergåkra
652 Väg 651 Bergåkra–väg 120 Urshult
661 Väg 120 Häradsbäck–väg 665 Horshult
661.01 Väg 120 Häradsbäck–väg 661 Häradsbäck
665 Väg 661 Horshult–väg 673 Hynnenäs
666 Väg 126, 668 Lönashult–väg 677 Torne
668 Väg 661 Bohult–väg 126, 666 Lönashult
673 Väg 665 Hynnenäs–väg 126 Hynnenäs
674 Väg 126 Kull–väg 666 Torsås by
676 Väg 23 Gottåsa–väg 23 Huseby
677 Väg 666 Torne–väg 676 Skatelövs kyrka
681 Väg 120 Urshult–väg 682 Urshult
682 Väg 681 Urshult–väg 696 Norragården
691 Väg 27 Kararör–väg 693 Uråsa
693 Väg 23 Huseby–väg 27 Säljeryd
695 Väg 693 Torstalycke–väg 696 Vederslöv
696 Väg 681, 693 Väghult–väg 682 Norragården
702 Väg 27, 845 cirkulationsplats Ingelstad–väg 705 Ingelstad
705 Väg 682 Stenslanda–väg 702 Ingelstad
738 Väg 126,746 Moheda–väg 30 Ör
746 Jönköping länsgräns–väg 126, 738 Moheda
753 Väg 746 Slätthög–Jönköpings länsgräns Lindhult
760 Jönköpings länsgräns 1 160 meter öster om väg 730 Lindhult  i Jönköpings 

län–Jönköpings länsgräns 1 420 meter öster om väg 730 Lindhult i 
Jönköpings län
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760 Jönköpings länsgräns Skärshult–väg 30 Lammhult
783 Blekinge länsgräns–väg 120, 809 Konga
797 Väg 27 Tingsryd–väg 122 Linneryd
798 Väg 797 Linneryd–väg 122 Linneryd
810 Väg 797 Siggahult–väg 812, 820 Bro
812 Väg 120 Hemmingsmåla–väg 810, 820 Bro
813 Väg 812 Bro–väg 122, 815 Älmeboda
815 Väg 122, 813 Älmeboda–väg 819, 823 Åkerby
819 Kalmar länsgräns–väg 25 Lessebo
820 Väg 810, 812 Bro–väg 122 Korrö
821 Väg 823 Skruv–Kalmar länsgräns
823 Väg 815, 819 Åkerby–väg 25 Slätthult
831 Väg 122 Linneryd–väg 819 Lessebo
832 Väg 831 Sjöändan–väg 815 Kuppramåla
838 Väg 25 cirkulationsplats Lessebo–Kalmar länsgräns
840 Väg 25 Brantingabrånen–väg 839, 841 Bergdala
841 Väg 839, 840 Bergdala–väg 842 Vraneke
842 Väg 852 Möcklehult–väg 31, 930 Lenhovda
845 Väg 27, 702 cirkulationsplats Ingelstad–väg 847 Hovmantorp
846 Väg 845 Fägerstad–väg 25, 852 Furuby
847 Väg 25 Hovmantorp västra anslutningen–väg 25 Hovmantorp östra 

anslutningen
850 Väg 27 Torsjö–väg 25 Risinge
852 Väg 25, 846 Furuby–väg 31.01, 859 Dädesjö
853 710 meter söder om väg 850 Åryd–väg 850 Åryd
880 Väg 30 Ör–väg 897 Karlstorp
882 Väg 880 Åby–väg 30 Bredhult
884 Väg 30 Lammhult–väg 886, 915 Asa
886 Väg 880 Stavsåkra–väg 884, 915 Asa
892 Väg 880 Borlanda–väg 893, 897 cirkulationsplats Rottne
894 Väg 892 Rydet–väg 896 Ödetofta
896 Väg 886 Östanåkra–väg 894 Ödetofta
897 Väg 23, Lenhovdavägen cirkulationsplats Sandsbro–väg 23, 31.01 trafikplats 

Eke
930 Väg 945, 964 Älghult–Kalmar länsgräns
941 Väg 949 Fröseke–väg 930 Stenbrohult
946 Kalmar länsgräns–väg 949 Bockaskruv
948 Väg 946 Alstermo–väg 949 Hättemåla
949 Väg 930 Älghult–Kalmar länsgräns
950 Väg 949 Lillagården–Kalmar länsgräns
964 Väg 930, 945 Älghult–väg 23, 969 Åseda
969 Väg 23, 964 Åseda–väg 125 Hultanäs

3 § Följande vägar i Kronobergs län ska tillhöra bärighetsklass 2 på följande sträckor.

Väg Sträcka

553.01 Bro över Torpaån vid Skeen
600 Väg 644 Sällhult–1 760 meter norr om väg 644 Sällhult
663 Södra brofästet vid södra bron vid Vare–norra brofästet vid norra bron vid 

Vare
679 Väg 676 Grimslöv–väg 23 Ströby
711 Väg 712 Öja–1 330 meter öster om väg 712 Öja
734 Väg 736 Lekaryd–väg 126 Dansjö
779 Väg 780 Getamåla–1 060 meter nordöst om väg 780 Getamåla
834 Södra brofästet vid bro över Ronnebyåns södra gren–norra brofästet vid bro 

över Ronnebyåns norra gren

4 § Följande vägar i Kronobergs län ska tillhöra bärighetsklass 3 på följande sträckor.
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Väg Sträcka

514 Bro över Lagan öster om Ulfsbäck
524 Väg 523 Boaberg–7 710 meter öster om väg 523 Boaberg
540 Väg 538 Bökö–Hallands länsgräns
542 Väg 549 Singsö–200 meter söder om väg 545 Lidhult 
555 Färja Sunnanryd–Bolmsö, över sjön Bolmen
597 780 meter sydöst om väg 529, 582 Kånna–väg 529, 582 Kånna
647 Väg 126 Fridafors–130 meter öster om väg 126 Fridafors
779 Bro över Ronnebyån vid Getamåla

______________
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 november 2019, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 

2018:15) om bärighetsklasser i Kronobergs län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om 
bärighetsföreskrifter för, Kronobergs län enligt 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning 
vid regelgivning
Bakgrund
Väghållningsmyndigheten i region Syd har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa 
vägar i Kronobergs län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2018:15) om bärighetsklasser i Kronobergs län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter 
beslutas. 

Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det upplåtna 
vägnätet för BK4 kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det upplåtna BK4 vägnätet 
klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen för BK4 genererar. Dessa vägar 
kommer att villkoras med krav på fordonen avseende hjulkonfiguration i form av 
dubbelmonterade hjul på fordonen. Motivet till detta är att inte riskera det framtida 
vägkapitalet och undvika framtida accelererande underhållskostnader.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Trafikverket har beslutat att utöka det upplåtna vägnätet för BK4.

Förändringar av bärighetsklasser
Väg: 15

Föreslagen text: Väg 510, 512 Koddeböke–Skåne länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 23

Tidigare text: Väg 126 Gottåsa västra anslutningen–väg 37 Kutteboda

Föreslagen text: Skåne länsgräns–Kalmar länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §
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Väg: 23

Tidigare text: Av- och påfartsväg i trafikplats Helgevärma, påfartsväg i trafikplats 
Norremark, avfartsväg i trafikplats Eke och av- och påfartsvägar i trafikplats Nottebäck

Föreslagen text: Anslutning med väg 25 via norra avfartsvägen i nordöstlig 
färdriktning och västra påfartsvägen i sydvästlig färdriktning i trafikplats Helgevärma

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 23

Föreslagen text: Av- och påfartsvägar i trafikplats Norremark

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 23

Föreslagen text: Avfartsväg i trafikplats Eke

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 23

Föreslagen text: Av- och påfartsvägar i trafikplats Nottebäck

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 25

Föreslagen text: Väg 533, 536 Glamshult–väg 25.05 vid trafikplats Ljungby Södra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 25

Föreslagen text: Väg 568 cirkulationsplats Myrebo–Jönköpings länsgräns Malaberg

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §
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Väg: 25

Tidigare text: Väg 633 Sjöatorp–väg 23 trafikplats Helgevärma

Föreslagen text: Jönköpings länsgräns Nyäng–väg 23 trafikplats Helgevärma

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 25

Föreslagen text: Väg 23 västra anslutning i trafikplats Norremark–Kalmar länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 25

Tidigare text: Av- och påfartsvägar i trafikplats Alvesta, av- och påfartsväg i trafikplats 
Öjaby och avfartsväg i trafikplats Helgevärma

Föreslagen text: Av- och påfartsvägar i trafikplats Hjärtenholm

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 25

Föreslagen text: Av- och påfartsvägar i trafikplats Öjaby

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 25.05

Föreslagen text: Väg 25 trafikplats Ljungby Södra–väg 582 cirkulationsplats 
Berghemsrondellen

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 27

Tidigare text: Väg 29 Djuramåla–väg 25 cirkulationsplats Fagrabäck

Föreslagen text: Blekinge länsgräns–väg 25 cirkulationsplats Fagrabäck

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §
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Väg: 27

Föreslagen text: Väg 25 cirkulationsplats Sjöatorp–Jönköpings länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 116

Föreslagen text: Blekinge länsgräns–väg 126 Fridafors

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 119

Föreslagen text: Blekinge länsgräns–väg 126 Ryd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 120

Föreslagen text: Väg E4, 506 trafikplats Strömsnäs-Traryd–väg 578 Delary

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 120

Tidigare text: Väg 661 Häradsbäck–väg 27 Tingsryd norra anslutningen

Föreslagen text: Väg 640 Häradsbäck–väg 27 Tingsryd norra anslutningen

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 120

Föreslagen text: Kalmar länsgräns väster om Rungeboholm–Kalmar länsgräns öster 
om Rungeboholm

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 120.01

Föreslagen text: Väg 120, 521 cirkulationsplats Traryd–väg 582 Hjulsnäs

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 122

Tidigare text: Väg 120 cirkulationsplats Rävemåla–väg 27 Ingelstad

Föreslagen text: Blekinge länsgräns–väg 27 Ingelstad

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 124

Föreslagen text: Väg 23, 657 Garanshult–4 330 meter nordväst om väg 601 Össjö

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 125

Föreslagen text: Väg 23 Massamåla–väg 969 Hultanäs

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 126

Föreslagen text: Blekinge länsgräns–väg 120 Norraryd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 506

Föreslagen text: Väg 522, 527 Hinneryd–väg E4, 120 trafikplats Strömsnäs-Traryd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 508

Föreslagen text: Väg 520 söder om Timsfors–väg 520 norr om Timsfors

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 512

Föreslagen text: Väg 15, 510 Koddeböke–väg 522 Vivljunga

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 520

Föreslagen text: Väg 15 cirkulationsplats Timsfors–väg 120 Traryd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 521

Föreslagen text: Väg 506 Björkeberg–väg 120, 120.01 cirkulationsplats Traryd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 522

Föreslagen text: Väg 512 Vivljunga–väg 506, 527 Hinneryd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 525

Föreslagen text: Väg 531 Nöttja–väg 530 Nöttja 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 527

Föreslagen text: Väg 506, 522 Hinneryd–väg 25 Boasjön

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 530

Föreslagen text: Väg 525 Nöttja–väg 582, 595 cirkulationsplats Hamneda

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 531

Föreslagen text: Väg 525 Nöttja–väg 25 Jungfrugård

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 536

Föreslagen text: Väg 25, 533 Glamshult–väg 537, 545 Lidhult

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 545

Föreslagen text: Väg 25 Boasjön–väg 536, 537 Lidhult

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 553

Föreslagen text: Väg 25 Skeen–väg 555 Hovdinge

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 555

Föreslagen text: Väg 553 Hovdinge–väg 557 Skogen

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 556

Föreslagen text: Väg 555 Värmsjö–väg 557, 570 Guddarp

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 557

Föreslagen text: Väg 555 Skogen–väg 568 Lagan

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 568

Föreslagen text: Väg 25, 25.05 cirkulationsplats Myrebo–väg 557 Lagan

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 571

Föreslagen text: Väg 15 Kornberga–väg 578 Hallaryds kyrka

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 578

Föreslagen text: Väg 571 Hallaryds kyrka–väg 120 Delary

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 582

Föreslagen text: Väg 120.01 Hjulsnäs–väg 25.05 cirkulationsplats Berghemsrondellen

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 600

Föreslagen text: Väg 124 Liatorp–väg 23 Mölleryd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 610

Tidigare text: Väg 633 Vislanda–väg 126 trafikplats Vislanda Norra

Föreslagen text: 3 295 meter väster om väg 601 Prästeboda–väg 126 trafikplats 
Vislanda Norra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 612

Föreslagen text: Väg 610 Lilla Boaryd–väg 25, 625 Ryssby

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 640

Föreslagen text: Skåne länsgräns–väg 120 Häradsbäck

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 648

Föreslagen text: Blekinge länsgräns–väg 649 Kompersmåla

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 649

Föreslagen text: Väg 648 Kompersmåla–väg 651 Gäddeviksås

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 651

Föreslagen text: Väg 649 Gäddeviksås–väg 652 Bergåkra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 652

Föreslagen text: Väg 651 Bergåkra–väg 120 Urshult

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 666

Föreslagen text: Väg 126, 668 Lönashult–väg 677 Torne

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 674

Föreslagen text: Väg 126 Kull–väg 666 Torsås by

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 676

Föreslagen text: Väg 23 Gottåsa–väg 23 Huseby

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 677

Föreslagen text: Väg 666 Torne–väg 676 Skatelövs kyrka

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 691

Föreslagen text: Väg 27 Kararör–väg 693 Uråsa

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 746

Föreslagen text: Jönköping länsgräns–väg 126, 738 Moheda

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 753

Föreslagen text: Väg 746 Slätthög–Jönköpings länsgräns Lindhult

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 760

Föreslagen text: Jönköpings länsgräns 1 160 meter öster om väg 730 Lindhult  i 
Jönköpings län–Jönköpings länsgräns 1 420 meter öster om väg 730 Lindhult i 
Jönköpings län

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 760

Föreslagen text: Jönköpings länsgräns Skärshult–väg 30 Lammhult

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 783

Föreslagen text: Blekinge länsgräns–väg 120, 809 Konga

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 842

Tidigare text delsträcka 1: Väg 852 Möcklehult–väg 841 Herråkra

Tidigare text delsträcka 2: Väg 841 Herråkra–väg 31 Lenhovda

Föreslagen text: Väg 852 Möcklehult– väg 31, 930 Lenhovda

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 847

Tidigare text: Väg 845 Hovmantorp–väg 25 Hovmantorp östra anslutningen

Föreslagen text: Väg 25 Hovmantorp västra anslutningen–väg 25 Hovmantorp östra 
anslutningen

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 884

Föreslagen text: Väg 30 Lammhult–väg 886, 915 Asa

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 886

Föreslagen text: Väg 880 Stavsåkra–väg 884, 915 Asa

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 894

Föreslagen text: Väg 892 Rydet–väg 896 Ödetofta

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 896

Föreslagen text: Väg 886 Östanåkra–väg 894 Ödetofta

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 946

Föreslagen text: Kalmar länsgräns–väg 949 Bockaskruv

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 948

Föreslagen text: Väg 946 Alstermo–väg 949 Hättemåla

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 949

Tidigare text: Väg 941 Fröseke–Kalmar länsgräns

Föreslagen text: Väg 930 Älghult–Kalmar länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 950

Föreslagen text: Väg 949 Lillagården–Kalmar länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 969

Föreslagen text: Väg 23, 964 Åseda–väg 125 Hultanäs

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften 
i sak.

Alternativa lösningar
Det finns inga alternativa lösningar.

Om ingen föreskrift kommer till stånd stämmer inte vägens faktiska bärighet med den 
föreskrivna bärigheten. De vägar som Trafikverket har förbättrat genom 
bärighetsåtgärder på broar och vägar kommer inte att kunna belastas med tyngre trafik, 
vilket innebär att dessa investeringar inte kommer att komma samhället till gagn.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs 
av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av föreskrifterna torde begränsas till 
kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13§ 
trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms 
inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt.

Trafikverket bedömer att förslaget har positiva samhällsekonomiska effekter. Ett utökat 
vägnät för BK4 bedöms generera positiva effekter för bl.a. miljö, kapacitet och för 
näringslivets transportkostnader i och med att befintliga infrastruktur nyttjas effektivare. 
Samhällsekonomiska analyser visar på en nettonuvärdeskvot på över 2 på lång sikt, dvs. 
förväntad vinst på över 2 kr per satsad krona, om hela BK1 vägnätet upplåts för BK4. De 
minskade transportkostnaderna bedöms i denna studie ligga mellan 5-20 procent 
beroende på vilket gods som transporteras.1

De särskilda villkoren gäller för motordrivna fordon och fordonsekipage med en samlad 
bruttovikt över 64 ton som är registrerade i vägtrafikregistret efter 2018-12-31. Ägare av 
befintliga fordon och produktion av redan beställda fordon ska därför inte behöva 

1 Natanaelsson, K. & Ngo, P. (2015). Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på 
det allmänna vägnätet, ISBN: 978-91-7467-847-5
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påverkas av villkoren. Vid investering av framtida fordon som är anpassade för nya 
bärighetsklassen kommer montering av dubbelmonterade hjul sannolikt bidra till något 
ökade fordonskostnader totalt sett. En relativt stor andel av de fordon som kommer att 
nyttja BK4 i ett första skede använder dock redan idag dubbelmonterade hjul. 

Trafikverkets sammantagna bedömning är att införandet av villkor på dubbelmonterade 
hjul inte kommer ha en avgörande betydelse för investeringsbesluten totalt sett då de 
minskade transportkostnaderna generellt bedöms vara betydligt större.

De administrativa förutsättningarna för företagen antas ej påverkas i någon större 
omfattning.  

De eventuella förändringar som kan medföras för företag är nya körrutter/körtider.

Föreskriften förväntas inte påverka konkurrensförutsättningarna mellan olika företag då 
alla får samma förändring.

Ingen särskild hänsyn behöver tas till de små företagen då alla företag får samma 
förändring.

Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2019-11-15.

Information om Trafikverkets arbete med att upplåta delar av vägnätet för BK4 finns på 
Trafikverkets hemsida:  https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/vag/barighetsklass-bk4

Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den 
rikstäckande databasen, RDT.

Datum: 2019-09-05

………………………………………….

Carl-Henrik Bolte

Trafikingenjör

BILAGA

Karta

Förslag till trafikföreskrift
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Kartbilaga

Föreskrifter om bärighetsförändring för Kronobergs län.

Här finns kartor som visar Trafikverkets förslag för respektive län.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/barighetsklass-bk4/remiss-om-
forandrade-barighetsklasser-pa-vagar-i-vissa-lan/
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-03 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 90 Enskilda vägar
Ärendenummer TN 2019/47

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att Älmhults kommun fortsatt skall utföra drift 

och underhåll av de enskilda vägar i Älmhults kommun som är berättigade 
statsbidrag åt vägsamfälligheterna.

2. Tekniska nämnden ska utöka driftbudgeten för enskilda vägar utökas från 
och med 2021. Ökningen hanteras vid ordinarie budgetberedning. 

3. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att i samarbete med 
ekonomiavdelningen ta fram en handlingsplan för hur investering på annans 
fastighet gällande enskilda vägar skall hanteras.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
4. Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens budget för 2020 med 

300 000 kronor för projektanställning med uppdraget att ge stöd åt 
vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och regler tillämpas.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden, punkt 1–3
Kommunfullmäktige, punkt 4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har sedan kommunsammanslagningen 1952 utfört drift och 
underhåll samt investeringar på det enskilda vägnätet åt vägsamfälligheterna. 
Detta innebär att Älmhults kommun har fullmakt att mottaga 
vägsamfälligheternas stadsbidrag mot att kommunen utför det drift och underhåll 
som krävs samt hanterar investeringar.
Det som krävs för att Älmhults kommun skall kunna fortsätta arbetet så som det 
bedrivs idag är:

 Utökad driftbudget för dyrare underhållskostnad på grund av att LOU måste 
följas. Baserat på erfarenheter uppskattas ökningen vara cirka 600 000 kr/år 
utöver det som äskas i driftbudgeten för år 2020.

TN 2019/47
2019.339

2019-09-11
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-03 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Stöd och starthjälp till vägsamfälligheter för att de skall kunna uppfylla 
ställda krav för att få bidrag för drift och underhåll. Projektanställning för 
detta arbete krävs.

 Hantering av investering på annans fastighet

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07

 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar

 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29

_____
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
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Återstående medel under kommunstyrelsen (urval) Uppdatetrad 191004

Tillgängliga medel
2019

Anvisade
medel

Återstående
medel

Strategiska satsningar, ordinarie

Halvtidstjänst och kompetensuppbyggnad från och med 2018 för spårförvaltning för
industri- och terminalspår i Älmhults kommun KS 2018-08-14 § 153 500 000
Älmhultsfestival, KS 2019/36 350 000
Förenkla helt enkelt KS §99 200 000
Centrumutveckling KS §118 100 000
Medborgarundersökning KS §136 60 000
Idé- och kunskapscentrum Kronoberg KS §137 59 000 Är 58,5 men överfört 59 tkr.
Totalt 1 286 000 1 269 000 17 000 Justeras i DR2 kommer vara 0

Utvecklingspott fokusområde – ”Vet” 2019
Återställande av vägar efter Sydsvenska rallyt 2019 KS 2018-08-14 § 154 150 000
Totalt 0 150 000 -150 000 Justeras i DR2 kommer vara 0

Schablonbidrag Migrationsverket 10 % från 2018  Konto 29119
325 000

Totalt 2 424 142 325 000 2 099 142

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. 258 000 258 000

Schablonbidrag Migrationsverket 10 % från 2016  Konto 29119 1 447 913 1 447 913

Schablonbidrag Migrationsverket 10 % (Flytta till balansen konto 29119)
Januari 232 636
Februari 199 988
Mars 211 740
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April 177 424
Maj 216 200
Juni 194 584
Juli 154 156
Augusti 159 286
September 165 816
Oktober
November
December
Totalt 1 711 830 1 711 830

KS oförutsett (Politisk organisation) vsht 95210 KS 100 000 0 100 000

KF oförutsett (Politisk organisation) vsht 95100 KF 200 000 0 200 000

Buffert 2019 5 181 000 5 181 000 0 KS 2019/50 §116

Buffert socialnämnd 5 000 000 4 000 000 KS 2019/50 §116

Samordningsvinster -5 500 000 5 500 000 0 KS 2019/50 §116
Entreprenad -2 500 000 2 500 000 0 KS 2019/50 §116

Reserv resursfördelning "Buffert" 10 000 000 10 000 000 0 KS 2019/50 §116

Totalsumma 17 902 972 28 925 000 3 977 972

Volymjustering KS 2019/50 §116
Utbildningsnämnden 24 900

Socialnämnden  12 000
Teknisk nämnd  1 000

Kommunstyrlesen 1 172
Gemensamma nämnden  140

300



Summa 39 212

Inspirera personalstyrda åtgärder, KS 2019/50 § 116 500
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Sammanträdesprotokoll

2019-01-15 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 18 Ombud och ersättare vid föreningsstämma 
med Kommuninvest ekonomisk förening 2019 - 
2022
Ärendenummer KS 2019/20

Kommunstyrelsens beslut
‒ Kommunstyrelsen utser följande ombud och ersättare vid föreningsstämmor 

med Kommuninvest ekonomisk förening under åren 2019-2022:

Ombud
Elizabeth Peltola (C), Gemlagatan 7, 343 71 Diö

Ersättare
Eva Ballovarre (S), Ågatan 12, 343 71 Diö

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag - helägt av Kommun-
invest ekonomisk förening – som erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med 
fokus på utlåning och rådgivning. Älmhults kommun har haft medlemskap i 
föreningen sedan 2009, kommunfullmäktige 2009-01-26, § 12. 
Kommuninvest ekonomisk förening håller sin årliga föreningsstämma den 11 
april 2019. Varje medlem har en röst och utser ett ombud, samt en ersättare,  
som företrädare till föreningsstämman. 

Beslutsunderlag
  Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening daterat 2018-12-07
_____
Beslutet skickas till
Kommuninvest ekonomiska förening 
Matrikel - kanslienheten
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-05 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 39 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
Handelsplats Älmhult AB 2019–2022
Ärendenummer KS 2019/20

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen utser följande ledamot och ersättare i styrelsen för 

Handelsplats Älmhult AB 2019–2022: 
Ledamot 
Tin Josefsdotter, Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 
500, 343 23 Älmhult.
Ersättare 
Roland Eiman, Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 500,
343 23 Älmhult.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Förrättar val ledamot och ersättare i styrelsen för Handelsplats Älmhult AB 
2019–2022.
_____

Beslutet skickas till
Valda
Handelsplats Älmhult AB
HR-avdelningen
Matrikel kanslienheten
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-06 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 51 Medverkan inom kommunalt partnerskap med 
Sydafrika
Ärendenummer KS 2018/38

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen tackar ja till inbjudan och beslutar att utse 

kommunchefen Roland Eiman till Älmhults kommuns representant.

 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera en uppföljning 
av Älmhults kommuns medverkan i det kommunala partnerskapet i 
Sydafrika senast vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet: 
”Reservation med tanke på miljön.” 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har erhållit en inbjudan om att medverka i ett kommunalt 
partnerskap, Sydafrika. Älmhults kommun ställer sig positiva till detta samarbete 
och anmäler kommunchefen Roland Eiman som representant i samarbetet.

Beslutsunderlag
 Inbjudan från Växjö kommun, 2018-02-15

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår att förvaltningens förslag avslås. 
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-06 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen tackar ja till inbjudan och 
beslutar att utse kommunchefen Roland Eiman till Älmhults kommuns 
representant.
Elizabeth Peltola (C) föreslår i tillägg att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att presentera en uppföljning av Älmhults kommuns medverkan i det 
kommunala partnerskapet i Sydafrika senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i mars 2019. 
Beslutsgång
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Ballovarres förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Peltolas tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tilläggsförslaget. 

_____

Beslutet skickas till
Kommunchef

305


	Kallelse förstasida
	Riskanalys och intern kontroll 2019- information om jämställda löner
	§ 12 Riskanalys och intern kontroll 2019-sjuktal och jämställda löner

	Arbetsmiljö kopplat till budget
	§ 31 PU Arbetsmiljö kopplat till budget
	Förslag på handlingsplan

	Risk- och sårbarhetsanalys för Älmhults kommun 2019-2022
	§ 128 Fastställer risk- och sårbarhetsanalys för 2019-2022 enligt förslag daterat 2019-09-04
	Risk- & sårbarhetsanalys för Älmhults kommun 2019-2022
	Sida 1
	Sida 2

	Maskad version av risk- och sårbarhetsanalysen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34


	Älmhults kommuns vision
	§ 131 Överlämnar ärendet till KS

	Älmhults kommun - Huvudprocesser
	§ 130 Föreslår KS att föreslå KF att anta förslaget kring huvudprocesser med tillägg
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2019-05-21
Älmhults kommun - Huvudprocesser
	Älmhults kommun - Huvudprocesser
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Delårsrapport 2 - politisk organisation
	§ 124 Föreslår KS att föreslå KF att godkänna DR 2 för politisk organisation
	DR2 Politisk organisation


	Delårsrapport 2 politisk organisation
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Delårsrapport 2 - kommunstyrelsen
	§ 125 Överlämnar ärendet till KS
	Tjänsteskrivelse DR2 KS
	Sida 1
	Sida 2

	Delårsrapport 2 KS 190916
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Policy attestreglemente
	§ 126 Föreslår KS att föreslår KF att anta attesreglemente samt upphäva tidigare antaget reglemente för ekonomiska transaktioner
	Förslag Policy attestreglemente
	Sida 1
	Sida 2

	Policy attestreglemente 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Detaljplan Häradsbäck 1:115-antagande
	§ 132 Föreslår KS att anta detaljplanen för Häradsbäck 1:115
	Antagande detaljplan för Häradsbäck 1:115 m.fl.
	Sida 1
	Sida 2

	plankarta_häradsbäck 1_115 20190819 A2-L_antagande
	Planbeskrivning_Häradsbäck_1_115_antagande
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14

	Granskningsutlåtande_Häradsbäck 1_115
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	samrådsredogörelse_Häradsbäck 1_115
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, icke-teknisk sammanfattning, SWECO, 2018-07-12.

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Detaljplan Finnveden 15 och Klöxhult 10:1-samråd och granskning
	§ 133 Föreslår KS att uppdra KLF att lägga ut detaljplanen för samråd och granskning
	Samråd och granskning av detaljplan Finnveden 15 och Klöxhult 10:1
	Sida 1
	Sida 2

	Plankarta_Finnveden15_samråd_190830
	Planbeskrivning_Finnveden15_samråd_190830
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Handling med uppgifter från miljö- och byggnämndens diarie före 2019-01-01
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning -granskning
	Tjänsteskrivelse
	Sida 1
	Sida 2

	Planbeskrivning_KS
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38

	Plankarta_KS

	Detaljplan för del av Bökhult 1:1 (Vena idrottsplats)-planuppdrag
	§ 171 Omvandlar ärendet från beslutsärende till informationsärende och lägger informationen till handlingarna
	§ 119 Överlämnar ärendet till KS
	Tjänsteskrivelse KS Planärenden
	Sida 1
	Sida 2

	Vena IP Orienteringskarta

	Pehr Hörbergsgårdens särskilda boende 
	§ 129 Överlämnar ärendet till KS
	Återredovisning Per Hörbergsgården
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Kostnadskalkyl
	Sida 1
	Sida 2

	§ 15 Utredning avs. trygghetsboende
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Utredning trygghetsboende
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	§ 220 beslut att avveckla - socn uppdrag utreda trygghetsboende Virestad - klar i april 2019, - avvakta med ev försäljning av PH gården
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Översyn av kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorganisation
	§ 136  Föreslår KS att uppdra kommunchefen att ta fram ny struktur för ledning och ansvar flr KoF-verksamheten med vissa anvisningar
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag ang kultur och fritid verksamheten - Kultur och fritidsprocessen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 202 Bordlägger ärendet
	Sida 1
	Sida 2

	§ 132 förslag till ks på beslut - förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsnämnden
	Organisation för kultur- och fritidsfrågor 20180926
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	§ 161 Beslut på slutrapporten 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13


	Svar på motion (L) om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS- saknas underlag
	§ 93 Svar på motion om att inrätta eget tvätteri
	Yttrande till motion om att starta eget tvätteri
	Sida 1
	Sida 2

	§ 14 överlämning till KS
	§ 108 Remissvar tvätteri för arbetskläder
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Motion om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS
	Inrättande av tvätteri
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om att förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon-Gusten Mårtensson (C)
	§ 135 Förelår KS att föreslå KF att bifalla motionens första punkt och anser övriga punkter
	§ 92 Föreslår KF att bifalla motionen med vissa tillägg
	Sida 1
	Sida 2

	Yttrande angående motion att förbättra parkeringsmöjlighet för elfordon
	Sida 1
	Sida 2

	Motion

	Svar på motion om att utarbeta en lokal folkhälsoplan-Michael Öberg (MP) 
	§ 134 Förelår KS att föreslå KF att avslå motionen
	Motion (MP) om att utarbeta en lokal folkhälsoplan – yttrande
	Sida 1
	Sida 2

	Motion om att utarbeta en lokal folkhälsoplan

	Broddar till äldre kommuninvånare - redovisning
	§ 49 Godkänner redovisningen och översänder till KF
	Sida 1
	Sida 2

	Reviderad utvärdering av broddar till äldre kommuninvånare
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 175 återremitteras socialnämnden
	Sida 1
	Sida 2


	Tillgänglighetspris 2019
	Tillgänglighetspris 2019
	Sida 1
	Sida 2

	§ 6 2019-09-11 KTR, tillgänglighetspriset
	§ 45 Instiftande av tillgänglighetspris 

	Redovisning av ej färdigberedda motioner, oktober 2019
	§ 137 Föreslår KS att föreslår KF att godkänna redovisningen
	Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Avveckling av den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen
	§ 138 Föreslår KS att föreslår KF att ställa sig bakom förslaget att avveckla Entreprenörsregionen
	Avveckling av den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen
	Sida 1
	Sida 2

	KF § 50 medlemskap i Entreprenörsregionen
	Värnamo kommun avveckling av entreprenörsregionen

	Sammanträdestider 2020
	Sammanträdestider 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss om förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län
	Remiss om förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län
	Sida 1
	Sida 2

	Nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs läns
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Konsekvensutredning för nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Kartbilaga över resultat av nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län

	Meddelanden
	90 Enskilda vägarBeslut TN 201
	Sida 1
	Sida 2

	Urval av återstående medel KS 2019 - 4 oktober
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Fyllnadsval ombud kommuninvest
	§ 18 val av ombud till kommuninvests föreningsstämma 2019

	Fyllnadsval ersättare handelsplats Älmhult
	§ 39 val styrelsen för handelsplats Älmhult

	Fyllnadsval representant kommunalt partnerskap Sydafrika
	§ 51  Medverka, R Eiman kommunens representant. Presentera uppföljning senast mars 2019 ksau 
	Sida 1
	Sida 2



