Kallelse/Underrättelse
1(3)

Kommunstyrelsen 2021-11-30
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30

Gusten Mårtensson (C)
Ordförande

Elisabeth Olofsson
Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärenden
Inledning
1 Val av justerare
2

Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden
3 Revidering av handlingsprogram för skydd mot
olyckor

2021/195

4 - 169

4

Revidering av Inköps- och Upphandlingspolicy
för Älmhults kommun

2020/126

170 - 181

5

Antagande av riktlinje för inköp och upphandling

2021/207

182 - 199

6

Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning

2021/133

200 - 276

7

Upphävande av detaljplan Förslag till
byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping,
Kronobergs län

2021/173

277 - 292

8

Antagande av detaljplan för Lejonet 7, Älmhult,
Älmhults kommun

2019/136

293 - 451

9

Svar på remiss om granskning för Regionplan för
Skåne 2022 – 2040

2021/154

452 - 459

10 Uppdrag om ny översiktsplan Älmhults kommun

2021/208

460 - 464

11 Antagande av Cykelplan för Älmhults kommun

2021/129

465 - 512

1

Kallelse/Underrättelse
2(3)

12 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen

2021/163

513 - 532

13 Revidering av Övergripande verksamhetsplan för
ledning och styrning - ekonomiprocessen

2021/167

533 - 557

14 Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen

2021/206

558 - 560

15 Strategisk plan för bolagskoncernen 2022–2024

2021/209

561 - 565

16 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen - Eva
Ballovarre (S) och Anton Härder (S)

2021/94

566 - 576

17 Val till uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens personalutskott efter Thomas
Harrysson (C)

2021/223

18 Val till uppdraget som ombud i Södra Smålands
avfall och miljö AB efter Elizabeth Peltola (C)

2021/220

19 Val till uppdraget som ombud i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB efter Elizabeth Peltola (C)

2021/221

20 Val till uppdraget som representant i Inera AB
efter Elizabeth Peltola (C)

2021/222

21 Redovisning av delegeringsbeslut

2021/4

577 - 579

22 Meddelanden

2021/30

580 - 582

23 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd

2021/226

Informationsärenden
24 Socialnämndens uppföljning och rapportering om
sin verksamhet utifrån aktivitetsplan 2021 och
uppsiktsplikt

2021/36

25 Socialnämndens plan för budget i balans 2021–
2022

2021/204

583 - 605

26 Information om medarbetarenkät Älmhults
kommun 2021

2021/203

606

27 Återrapportering av uppdrag att införa
visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern

2020/52

607 - 609

Ärende

Föredragande/ kallade tjänstepersoner

Klockan

Ärende 3
Ärende 4–5
Ärende 6
Ärende 7–8
Ärende 9–10
Ärende 11

Lars Nilsson, räddningschef
Christina Utterström, ekonomichef
Elisabeth Olofsson, kanslichef
Karin Wennberg, planarkitekt
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef
Cecilia Axelsson, miljöstrateg
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef
Anders Nyberg, teknisk chef
Christina Utterström, ekonomichef
Susann Pettersson, kommunchef

8.30-8.40
8.40-9.00
9.00-9.10
9.10-9.15
9.15-9.20
9.20-9.35

Ärende 13
Ärende 14–15

2

9.40-9.45
10.00-10.05

Kallelse/Underrättelse
3(3)

Ärende 24–25

Ärende 26–27

Marie Rosenquist (M), ordförande socialnämnden
Vidar Lundbäck (C), förste vice ordförande
socialnämnden
Lars Ingvert (S), andre vide ordförande
socialnämnden
Jenny Smedberg, förvaltningschef
Anna Elmgren, HR-chef

3

10.25-11.05

11.05-11.15

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 163 Revidering av handlingsprogram för skydd
mot olyckor
Ärendenummer KS 2021/195

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta antagandehandling
för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor, daterad 2021-09-29.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förslag att anta revidering av Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet
och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har
inkommit från tekniska nämnden.
Revideringen utgår från en ändring i lagen om skydd mot olyckor, beslutad
oktober 2020, samt efterföljande föreskrifter utfärdade av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2021:1) som innehåller föreskrifter om
innehåll och struktur i de handlingsprogram som kommunerna enligt lag (LSO)
ska anta.
Handlingsprogrammet tillsammans med dokumentet Riskbaserad dimensionering av
operativ räddningstjänst, antaget av räddningschef 2021-08-12, innehåller en
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de
inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar.
Handlingsprogrammet ska beskriva den skadeförebyggande och skadeavhjälpande
verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som finns.

Handlingsprogrammet har skickats på remiss till berörda aktörer och inlämnade
synpunkter har beaktats. Tekniska nämnden beslutade 2021-10-05 § 104, att
föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram för Förebyggande
verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
daterat 2021-08-12 med tillhörande bilagor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterat 2021-09-29.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ
räddningstjänst, daterad 2021-08-12
• Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20
• Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö
kommun, daterad 2021-09-13
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Trafikverket, daterad 2021-09-29

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-11-03
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse gällande revidering av
handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor
Ärendenummer KS 2021/195

Sammanfattning av ärendet
Förslag att anta revidering av Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet
och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har
inkommit från tekniska nämnden.
Revideringen utgår från en ändring i lagen om skydd mot olyckor, beslutad
oktober 2020, samt efterföljande föreskrifter utfärdade av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2021:1) som innehåller föreskrifter om
innehåll och struktur i de handlingsprogram som kommunerna enligt lag (LSO)
ska anta.
Handlingsprogrammet tillsammans med dokumentet Riskbaserad dimensionering av
operativ räddningstjänst, antaget av räddningschef 2021-08-12, innehåller en
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de
inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar.
Handlingsprogrammet ska beskriva den skadeförebyggande och skadeavhjälpande
verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som finns.

Handlingsprogrammet har skickats på remiss till berörda aktörer och inlämnade
synpunkter har beaktats. Tekniska nämnden beslutade 2021-10-05 § 104, att
föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram för Förebyggande
verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
daterat 2021-08-12 med tillhörande bilagor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterat 2021-09-29.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ
räddningstjänst, daterad 2021-08-12
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• Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20
• Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö
kommun, daterad 2021-09-13
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Trafikverket, daterad 2021-09-29

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta antagandehandling
för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor, daterat 2021-09-29.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 104 Revidering av handlingsprogram om lag om
skydd mot olyckor
Ärendenummer TN 2021/46

Tekniska nämndens beslut
1. Ta med synpunkterna från samrådshandlingarna i Handlingsprogram för
Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor daterad 2021-09-29 med tillhörande bilagor.
2. Godkänna Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och
Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor daterad 202108-12 med tillhörande bilagor.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige följande:
3. Anta handlingsprogrammet vidare för beslut i kommunfullmäktige
Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor daterad 2021-08-12 med tillhörande
bilagor.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden punkt 1-2
Kommunfullmäktige punkt 3

Sammanfattning av ärendet
Handlingsprogrammet har varit ut på remiss till berörda aktörer och inkomna
synpunkter har beaktats.
MSB har med anledning av ändringen i lagen om skydd mot olyckor som
beslutades 21 oktober 2020 utfärdat föreskrifter om innehåll och struktur i
kommunens handlingsprogram. MSBFS 2021:1 beslutades 1 juni 2021 och
innehåller föreskrifter avseende innehåll och struktur i de handlingsprogram som
kommunerna ska anta enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO).
Handlingsprogrammet och den riskbaserade dimensioneringen innehåller en
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta
de inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

Handlingsprogrammet skall beskriva den skadeförebyggande och
skadeavhjälpande verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som
finns dessa skall även beskrivas i mål för verksamheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse gällande handlingsprogram om lag om skydd mot olyckor,
daterad 2021-09-29
 Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterad 2021-09-29
 Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ
räddningstjänst, daterad 2021-08-12
 Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22
 Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20
 Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö
kommun, daterad 2021-09-13
 Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Trafikverket, daterad 2021-09-29

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

Handlingsprogram
Förebyggande verksamhet och
Räddningstjänst enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor
Ärendenummer TN 2021/46

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2021-XX-XX ,§§
Gäller från och med 2022-01-01
Implementeras av Räddningstjänsten Älmhult
Ersätter Handlingsprogram, Dnr 2016/62 015
Framtaget av Johan Karlelid, Lars Nilsson - Räddningstjänsten

10

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

2(76)

Innehåll
1. Inledning ......................................................................................................... 5
2. Beskrivning av kommunen ............................................................................. 6
3. Styrning av skydd mot olyckor ....................................................................... 8
4. Risker ............................................................................................................ 10
4.1 Övergripande ........................................................................................... 10
4.2 Brand i byggnad ....................................................................................... 17
4.3 Brand utomhus ......................................................................................... 20
4.4 Trafikolycka ............................................................................................. 24
4.5 Olyckor med farliga ämnen ..................................................................... 26
4.6 Naturolycka .............................................................................................. 28
4.7 Drunkning ................................................................................................ 29
5. Värdering ...................................................................................................... 30
6. Mål ................................................................................................................ 34
6.1 Nationella målen ...................................................................................... 34
6.2 Övergripande verksamhetsmål ................................................................ 35
7. Förebyggande – förmåga och verksamhet .................................................... 38
7.1 Tillsyn ...................................................................................................... 38
7.2 Stöd till den enskilde................................................................................ 39
7.3 Rengöring och brandskyddskontroll ........................................................ 40
7.4 Övriga förebyggande åtgärder ................................................................. 41
8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet ................................................. 42
8.1 Övergripande ........................................................................................... 42
8.1.1 Älmhults kommuns förmåga och verksamhet ................................... 42
8.1.2 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner och
organisationer ................................................................................................ 43
8.1.3 Alarmering av räddningstjänsten ....................................................... 45
8.1.4 Brandvattenförsörjning ...................................................................... 45
8.1.5 Responstid räddningsresurser ............................................................ 47
8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder .......... 49
8.1.7 Samverkan med andra aktörer ........................................................... 49
8.1.8 Varning och information till allmänheten .......................................... 50
8.2 Per olyckstyp............................................................................................ 51
8.2.1 Brand i byggnad ................................................................................. 51
8.2.2 Brand utomhus ................................................................................... 55
8.2.3 Trafikolycka ....................................................................................... 57
8.2.4 Olycka med farliga ämnen ................................................................. 59
11

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

3(76)

8.2.5 Naturolycka ........................................................................................ 62
8.2.6 Drunkning .......................................................................................... 64
8.3 Ledning av räddningsinsats ..................................................................... 66
8.3.1 Gemensamma ledningssystemet uppbyggnad för
Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) .................................. 66
8.3.2 Beslutsdomäner .................................................................................. 67
8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser .......................................... 69
8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap .................................................... 70
9. Uppföljning, utvärdering och lärande ........................................................... 72
Bilaga A: Dokumentförteckning ......................................................................... 74
Bilaga B: Beskrivning av samråd ........................................................................ 75
Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten........................................................ 76

12

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

4(76)

Ordlista
SFS
LSO
MSB
MSBFS
SCB
SKR
FIP
YB
IL
SL
RIL
VB
IB
RCB
VRC
UAV
UTV

Svensk Författningssamling
Lagen om skydd mot olyckor. Lag 2003:778
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling
Statistiska Centralbyrån
Sveriges Kommuner och Regioner
Första Insats Person
Yttre Befäl
Insatsledare
Styrkeledare
Regional insatsledare
Vakthavande befäl
Inre befäl
Räddningschef i Beredskap
Vakthavande Räddningschef
Unmanned Aerial Vehicle
Utility Terrain Vehicle
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Inledning

Detta dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande verksamheten
samt handlingsprogram för räddningstjänst för Älmhults kommun i enlighet med
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar t.o.m.
SFS 2020:882.
Dokumentet följer en given struktur i enlighet med MSBFS 2021:1,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om innehåll och
struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst.
Handlingsprogrammet har samråtts med närliggande kommuner och
myndigheter som kan bli påverkade av förmågan som kommunen har inom sitt
geografiska område. Samrådsredogörelse återfinns i Bilaga B.
Beslut om fastställande av handlingsprogrammet har fattats av
Kommunfullmätige XX och handlingsprogrammet gäller mellan 2022-01-01 till
2026-12-31.
Eventuella ändringar, t.ex. på grund av förändrad riskbild, mål, förmåga eller
verksamhet bör dock leda till en revidering av handlingsprogrammet.
Detta handlingsprogram ersätter tidigare handlingsprogram, Dnr 2016/62 015.
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Beskrivning av kommunen

Älmhults kommun är en kommun i södra Kronobergs län med 17651 invånare
över en yta på 895 km2 landareal samt 87 km2 vatten1. Det finns fem tätorter,
centralorten Älmhult samt Diö, Liatorp, Eneryda och Delary. En översiktlig bild
ges av Figur 1 nedan.

Figur 1 Älmhult med tätorter (Älmhults kommun 2020)

Fördelning av befolkningen på de olika tätorterna1:
Älmhult
Diö
Liatorp
Eneryda
Delary
Glesbygdsfolkmängd
Restförda

10 369
925
560
327
214
4727
26

Antalet folkbokförda har länge legat relativt stabilt men sedan 2015 har det
skett en nämnvärd ökning och kommunen tar sikte för att planera för minst
20 000 invånare till år 2040. Demografi och statistik för medborgare i
Älmhults kommun1:

Medelålder (år)
Andel män (%)
Andel kvinnor (%)
Utlandsfödda (%)
Andel 20-64 år med jobb (%)

1

Älmhult
40,9
51,2
48,8
25,9
80,6

SCB 2019, Statistiska Centralbyrån, https://kommunsiffror.scb.se
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Riket
41,3
50,3
49,7
19,6
79,5
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Älmhult tillhör den grupp av kommuner som hänförs; ”pendlingskommun
nära mindre stad/tätort”, C7 enligt SKR’s kommungruppsindelning2.
Kommunklass C avser mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
och underklassen C7 innefattar kommuner där minst 30 procent av
nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst
30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun.
Älmhult har länge haft en stor andel arbetskraft som pendlat in i
kommunen, 2017 var nettoinpendlingen över 35 %3. I Kronobergs län är
det Älmhult och Markaryd som tillhör kommungrupp C7.
I Älmhult har det investerats miljarder de senaste åren och ytterligare
satsningar är på gång. Företag expanderar och bygger nytt och det uppförs
nya bostäder och skolor. Älmhult har sina unika förutsättningar med IKEA
på orten. Översiktsplanen för kommunen4 tar sikte på att expandera
Älmhults tätort västerut och tillgängliggöra Möckeln samt förtäta centrala
Älmhult se Figur 2 nedan.

Figur 2 Älmhults kommun

I den fördjupning av översiktsplanen5 som finns för kommunen beskriver
bl.a. planer om att:
• Centrum ska förtätas på höjden till en standard på fyra till sex våningar.
• Genomfartstrafik leds bort från centrum för att stärka upplevelsen och
en yttre ringled ska leda runt trafiken bort från centrala Älmhult.
• Den centrala bangården ska på sikt flyttas söderut för att säkerställa
möjligheten till utbyggnad centralt.

2

https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser med data från KOLADA, Kommun- och landstingsdatabasen.
2018
4
Översiktsplan Älmhults Kommun. 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124
5
Fördjupad översiktsplan Älmhults småstad 2020.
3
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Styrning av skydd mot olyckor

LSO innehåller bestämmelser om det ansvar som staten, den enskilde och
kommunerna har inom området skydd mot olyckor:
Enskildas skyldigheter
▪ Varna dom som är i fara och vid behov tillkalla hjälp (2 Kap 1§)
▪ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar
skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för
livräddning vid brand eller annan olycka. (2 Kap 2§)
▪ Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare
eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i
övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.
(2 Kap 4§)
Kommunens skyldighet
Tekniska nämnden i Älmhults kommun är räddningsnämnd och fullgör
kommunens uppgifter inom räddningstjänsten inklusive uppgifter enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor. Det framgår av Styrdokument, Reglemente
tekniska nämnden, KS 2019/116. Delegering till enskilda tjänstemän följer av:
Delegeringsordning för tekniska nämnden, TN 2021/48. Beslut om fastställande
av handlingsprogrammet har fattats av kommunfullmäktige.
Kommunens ansvar avser förenklat tre delar i arbetet LSO; förebyggande
verksamhet, räddningstjänst och efterföljande åtgärder:
Förebyggande
▪ En kommuns uppgifter enligt denna lag skall fullgöras av en eller flera
nämnder (3 Kap 11§).
▪ Samordna verksamheten och samarbeta med andra kommuner och
myndigheter (1 Kap 6§)
▪ Åtgärder ska vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot
andra olyckor än bränder (3 Kap 1§)
▪ Rådgivning och information till den enskilde (3 Kap 2§)
▪ Handlingsprogram för förebyggande verksamhet (3 Kap 3§)
▪ Sotning och brandskyddskontroll (3 kap 4§)
Avtal (Typ A) finns mellan Älmhults kommun och skorstensfejarmästare, Ulf
Kaisson, att ansvara för sotning och brandskyddskontroll enligt 3 Kap. 4§.
▪ Tillsyn av enskildas efterlevnad av lagen (5 Kap 1§)
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Räddningstjänst
▪ Ansvara för räddningstjänst om inte annat följer av 4 kap 1-6§§. (3 Kap 7§)
▪ Det ska finnas en räddningschef som ska ansvara för att räddningstjänsten är
ändamålsenligt ordnad (3 Kap 16§)
▪ Övergripande ledningssystem (3 Kap 16b§)
Samarbetsavtal Småland-Blekinge – avseende övergripande ledning av
kommunal räddningstjänst
▪ Handlingsprogram för räddningstjänst (3 Kap 8§)
▪ Informera allmänheten om räddningstjänstens förmåga och om hur
information och varning kan fås vid allvarliga olyckor (1 Kap 7§)
Avtal finns med SOS Alarm Sverige AB som ansvarar för manöver av
utomhusvarning.
▪ Anordningar för alarmering av räddningsorganen (6 Kap 10§)
Avtal finns med SOS Alarm Sverige AB som ansvarar för alarmering av
räddningsorgan.
▪ Fullfölja åtaganden för räddningstjänst och övriga åtgärder under höjd
beredskap (8 Kap 2§)
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Risker

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO ska kommunen i handlingsprogrammet beskriva de
risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser
enligt 1 kap. 2§. Enligt 7 och 8 §§ MSBFS 2021:1 ska beskrivningen delas in i
en övergripande nivå och en mer detaljerad nivå per olyckstyp.

4.1 Övergripande
Grundläggande för att kunna identifiera verksamhetens behov är en analys av
vilka risker som finns inom kommunens område och som kan leda till
räddningsinsats. Det riskanalysarbete som är gjort, Riskbaserad dimensionering
av operativ räddningstjänst återfinns som bilaga till handlingsprogrammet. Den
riskidentifiering och riskvärdering som har gjorts har haft utgångspunkt i de
lokala förhållandena, med hänsyn till exempelvis geografi, naturförhållanden,
befolkning, bebyggelse, riskobjekt och riskmiljöer. Riskanalysen utgör inte den
risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som krävs enligt lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, LEH. Förändringar i omvärlden sker snabbt och
riskanalysen behöver därför ständigt hållas uppdaterad.
En övergripande sammanfattning av den kommunala riskbilden beskrivs utifrån
olika områden:
Område
Samhällsutveckling

Underrubriker
Demografi
Trafik
Bostäder

Geografisk
utveckling

Exploatering

Natur, sjöar och
badplatser
19

Risker och utveckling
Älmhults kommun växer och har de
senaste åren en tilltagande ökning av
antalet folkbokförda och prognoser talar
om en fortsatt ökning framöver. Andelen
utlandsfödda ligger över rikssnittet och i
takt med att tätorten växer och att man får
en ökad befolkning innebär det att nya
satsningar måste göras på bostadsområden
och arbetstillfällen (industrier, handel, och
restauranger). En ökning av både
godstrafik på väg och järnväg samt en
ökning av persontrafiken förespås enligt
prognoser. Riskerna kommer således att
öka i takt med utvecklingen: äldre
befolkning, ny komplex byggnation, nya
byggmaterial, ökad teknisk komplexitet,
alternativa transportmedel, energikällor
m.fl.
Kommunen verkar för att Älmhults tätort
ska expandera västerut och även
tillgängliggöra Möckeln i större
utsträckning. En förtätning av centrala
Älmhult ska ske på sikt. Det ställer nya
krav på tillgänglighet för räddningstjänst,
storlek på räddningsorganisation,
framkomlighet och personalförsörjning av
räddningspersonal.
Inom Älmhults kommun finns det många
sjöar, badplatser, vattendrag och det
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Naturolyckor

Skogsbränder
Skyfall/stormar/h
öga flöden

Industrier och farlig
verksamhet

Industrier
2:4 verksamhet7
Seveso8

Transport farligt
gods

Väg och järnväg
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lockar många gäster varje år. Kommunen
jobbar kontinuerligt med att
tillgängliggöra fler platser och bjuda in
turister för natur-, båt-, kanot- eller
badaktiviteter. Sammantaget innebär det
risker för att det ska förekomma
drunkningar, sjönöd, utsläpp av
miljöfarliga ämnen, skogsbränder mm.
De senaste decennierna har risken för
skogsbränder, översvämning och
extremväder – skyfall, värmeböljor,
stormar mm. ökat. Den globala
medeltemperaturökningen tros ha lett till
mer frekvent och intensivare
väderfenomen. Samtliga fenomen bedöms
inträffa oftare än vad deras namn antyder,
100 års regn, århundradets storm osv6.
Riskerna som uppstår innebär att
räddningstjänsten behöver vara samhället
behjälpliga vid flertalet olika
händelsetyper över ett väldigt stort
geografiskt område. Skogsbränder,
översvämningar, nedblåsta träd, nödställda
personer eller djur mm. Om frekvensen
och intensiteten för extremväder ökar
kommer även sannolikheten och
konsekvenserna att öka vilket innebär en
ökad risk.
Det finns ca 90 st industrier inom
kommunen med hantering av farliga
ämnen, hantering av explosivvara,
brandreaktiva ämnen, brandfarlig gas eller
brandfarlig vätska. Det finns tre
verksamheter som är 2:4 verksamheter,
varav två är sevesoanläggningar (lägre
kravklass, gasolcistern och bergtäkt).
Konsekvenserna vid en eventuell olycka
är stora vilket föranleder att det finns en
stor risk med industrier, 2:4 verksamheter
och sevesoanläggningar. Industrier och
exempelvis lager har ofta en hög
brandbelastning, lägre ställda krav på
bärighet och bitvis långa
inträngningsvägar som bidrar till
riskbilden.
Farligt gods transporteras på flera vägar i
kommunen (RV 23, väg 120/124) och
längs södra stambanan. En exakt siffra på
mängden går inte återge, då den är belagt

https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-visar-pa-mer-extremt-vader-1.12922
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön
enligt 2 kap 4§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
8
Sevesoanläggningar är anläggningar enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.
7

20

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

Skyddsvärd
bebyggelse eller
anläggning där stort
antal personer vistas
och utrymning är en
kritisk faktor

Samhällsviktig
verksamhet

Kritisk infrastruktur
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med sekretess av Trafikverket. Ett
riktmärke anger att utav samtliga
transporter så utgörs ca 3 % av transporter
med farligt gods. Olycka/utsläpp med
farligt gods kan ske på flera sätt,
exempelvis genom mekanisk påverkan i
samband med urspårning, avåkning,
kollision mellan fordon/tåg, läckage från
felaktiga tankar eller genom sabotage och
terrorism. Sammantaget innebär södra
stambanans trafik och det gods som
framförs på vägarna en risk för att olyckor
med farligt gods ska inträffa.
Det finns inom kommunen många
Äldreboenden,
gemensamhetsboe byggnader där det bedrivs
dagtidsverksamhet, särskilt behovsprövat
nden, hotell
Förskoleverksamh boende, gemensamhetsboenden och
samlingslokaler där många människor kan
et,
vistas samtidigt. Generellt är riskerna
skolverksamhet
större där det finns personer som inte kan
eller
utrymma själva, är sovande eller är
skolbarnomsorg
obekanta med lokalerna och
Samlingslokaler,
utrymningsvägarna. Då konsekvenserna
restauranger och
vid brand eller olycka riskerar att bli
fritidsanläggning
mycket allvarliga, finns ett stort
Kyrkor eller
skyddsvärde för personintensiv
byggnader med
verksamhet och utrymningskritiska
stort kulturellt
anläggningar. Livräddningsmomentet vid
värde
en räddningstjänstinsats i dessa
verksamheter eller anläggningar kan bli
komplicerat och resursomfattande. När
personer har liten eller ingen möjlighet att
utrymma på egen hand så innebär det att
ett stort ansvar läggs på
utrymningsstrategi och personalens
kunskap och agerande. Det
byggnadstekniska brandskyddet får också
stor inverkan, om olyckan är framme.
Elförsörjning,
Verksamheter där samhällsfunktionerna
vattenskyddsområ skulle kunna påverkas i stor omfattning
den, hälso- och
om en olycka inträffar räknas som
sjukvård,
samhällsviktiga. Inom kommunen finns
reningsverk etc.
exempelvis anläggningar för vatten- och
avloppsrening, elproduktion,
elförsörjning, dricksvattenförsörjning,
blåljusverksamhet, hälso- och sjukvård
samt omsorg m.fl. Konsekvensen vid en
olycka i en samhällsviktig verksamhet kan
bli förödande, vilket innebär att risken är
hög. Mer om vilka verksamheter som är
samhällsviktiga hanteras i kommunens
risk- och sårbarhetsanalys.
Södra stambanan Södra stambanan, som knyter samman
norra och södra Sverige, passerar genom
Vägnät
kommunen och har ett stort antal
21
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Avsiktliga händelser
och antagonism

Terror

Pågående dödligt
våld

Anlagda bränder

Suicid
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resenärer och mycket godstrafik som
passerar. Inom kommunen finns ett flertal
större vägar; RV 23 (mötesfri väg), väg
15, 119, 120, 121 och 124. Påkörningar,
avåkningar eller utsläpp förekommer och
är en påtaglig risk. Konskevenseran kan
t.ex. för ett trafikstopp längs södra
stambanan, innebära ofantligt stora
kostnader för hela samhället.
Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på
förhöjd nivå och det främsta terrorhotet
mot Sverige framöver kommer sannolikt
från islamistiskt- och högerextremistiskt
motiverad terrorism enligt NCT
(Nationellt centrum för
terrorhotbedömning). Älmhults kommun
har ett fåtal större objekt där det torde
föreligga risk för stor påverkan vid ett
eventuellt attentat.
Skolattentat eller händelser med Pågående
Dödligt Våld (PDV) är svåra att förutspå
men bedöms inte osannolika att inträffa.
En sådan händelse ställer höga krav på
god samverkan mellan de olika
samhällsaktörerna.
Det förekommer avsiktligt anlagda
bränder, dels i byggnader men också i
skog och mark eller i anslutning till
fordon. Konsekvenserna för en anlagd
brand kan bli väldigt stora.
Psykisk ohälsa i samhället lär leda till fler
fall av suicid eller hot om suicid.

En övergripande trendanalys för de olyckstyper som anges i 8§ MSBFS 2021:1
visar på en nedåtgående trend för antalet brand i byggnad, utsläpp av farligt
ämne och naturolyckor (stormskada/ras/skred/översvämningar) men en något
uppåtgående trend för brand utomhus (brand i skog och mark, brand i fordon och
brand i avfall/återvinning) och för trafikolyckor. Drunkningar har ingen
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nämnvärd upp- eller nedgång. Statistiken är hämtad från MSB:s statistik- och
analysverktyg IDA och återges i
Figur 3 och
Figur 4 nedan.
Älmhult 2009-2019
60
Brand i byggnad

Antal händelser

50
40

Trafikolycka

30

Brand utomhus

20

Linjär (Brand i
byggnad)

10

Linjär (Trafikolycka)
0

År

Linjär (Brand
utomhus)

Figur 3 Trender för brand i byggnad, trafikolycka och brand utomhus

Älmhult 2009-2019
20
18
Utsläpp farligt ämne

Antal händelser

16
14

Drunkning

12
10

Naturolycka

8
Linjär (Utsläpp farligt
ämne)

6
4

Linjär (Drunkning)

2
0

Linjär (Naturolycka)

År

Figur 4 Trender för utsläpp farligt ämne, drunkning och naturolycka
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Riskanalysarbetet, Riskbaserad dimensionering av operativ räddningstjänst,
gjordes under 2020 och analysen gjorde en djupare granskning av insatsstatistik
från åren 2017, 2018 och 2019. Från den 23/6 2016 ändrades kategoriseringen
av vad för sorts uppdrag en viss händelse dit räddningstjänst larmades skulle
hamna under. Det skedde även en ändring i händelsebenämningar och man gick
från insatsrapport till händelserapport. För att tydliggöra och kunna göra
jämförelser bättre användes enbart insatsunderlag från 2017-2019.
Mellan åren 2017 – 2019 larmades räddningstjänsten i Älmhult till 1032 unika
händelser. 70% av alla händelser var räddningsuppdrag enligt LSO, varav 6%
var förstärkningsuppdrag till annan kommun. I snitt handlar det årligen om ca
200-250 stycken olyckor som var räddningsuppdrag enligt LSO inom
kommunen. Resterande uppdrag handlade om andra uppdrag bl.a.
hjärtstoppslarm, sjukvårdsuppdrag eller annan hjälp till ambulans.
Det mest frekventa räddningsuppdraget för räddningstjänsten i Älmhult är
automatlarm utan brandtillbud, följt av trafikolycka och brand i byggnad.
Fördelningen över de olika räddningsuppdragen inom kommunen återges i Figur
5 nedan.

Figur 5 Alla räddningstjänstuppdrag och fördelning över händelser
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Vidare analys av insatserna mellan 2017-2019 visar att:
▪ 72 % av alla räddningsuppdrag inträffar mellan klockan 06-18
▪ 75 % av alla räddningsuppdrag inträffar mellan måndag och fredag
▪ De mest frekventa larmmånaderna är maj och juni
▪ Störst total tidsåtgång för räddningsuppdrag står trafikolyckor för, därefter
brand i skog och mark följt av brand i byggnad.
▪ Sett till antalet insatser är brand i avfall/återvinning, brand i skog och mark
och utsläpp av farligt ämne mest tidskrävande per inträffad händelse.
Övergripande kan konsekvenserna vid de olyckor som inträffat under 2017-2019
sammanfattas enligt följande:
▪ Vid trafikolyckor har totalt 2 personer omkommit och sammanlagt har 71
personer förts av ambulans till sjukhus med varierade skador. Vanligast har
varit singelolyckor som skett längs med RV23.
▪ Brand i byggnad ledde till ett fall av personskada, några få miljöskador
(utsläpp av släckvatten) samt en större mängd egendomsskador.
▪ Brand i skog och mark har lett till egendomsskador om totalt ca 25 000 m2
(25 ha) skog.
▪ Brand i fordon/fartyg har inte lett till några personskador men
egendomsskador och några enstaka utsläpp till dagvattensystem eller
enskild brunn.
▪ De bränder som har varit på avfalls- och återvinningstationer har främst lett
till egendomsskador, ett fall av släckvatten till dagvattensystem, samt ett fall
av lindriga personskador.
▪ De olyckor med farliga ämnen som har inträffat har enbart lett till miljöeller egendomsskador. Ett större oljeutsläpp i Drivån, dieselutsläpp i
vägdike och mindre oljeläckage till dagvattensystem.
▪ De naturrelaterade olyckorna har uteslutande lett till egendomsskador. Det
var ett flertal källare som blev översvämmade, men det har inte skett några
skador till följd av storm, ras eller skred.
▪ Drunkningar eller drunkningstillbud har inte lett till några personskador
eller omkomna under tidsperioden.
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4.2 Brand i byggnad
Inom kommunen finns varierad bostadsbebyggelse, industrier, samlingslokaler,
hotell, vårdbyggnader mm. Generellt är riskerna större där det finns personer
som inte kan utrymma själva, är sovande eller är obekanta med lokalerna och
utrymningsvägarna. Likaså gäller industrier eller andra verksamheter där det kan
förekomma processer, maskiner eller ämnen som vid felhantering eller brand
kan få förödande konsekvenser. Majoriteten av bränder med allvarliga
personskador inträffar i bostäder och personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är
kraftigt överrepresenterade i dödsbränder9.
Under 2017-2019 larmades räddningstjänsten till 73 händelser med brand i
byggnad. Geografiskt har händelserna inträffat framförallt i Älmhults tätort, se
Figur 6 nedan. Totalt mellan 2017-2019 har: en person skadats till följd av en
brand (enbart lindriga skador), två bränder har lett till miljöskador och vid 50 av
händelserna har det skett egendomsskador.

Figur 6 Brand i byggnad, Älmhults kommun 2017-2019

Brand i byggnad sker framförallt på eftermiddagar och kvällar. Mellan klockan
12-00 sker ca 68% av alla bränder. På lördagar sker det statistiskt sett flest
bränder i byggnader men fördelningen är någorlunda jämn över veckan. Flest
bränder sker i januari och mars.
Bränder i byggnader sker framförallt i villor, flerbostadshus, fritidshus etc.
Fördelningen över i vilken verksamhet som det sker brand i byggnad i, framgår
av Figur 7 nedan.

9

Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder, MSB 2018.
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Verksamhet, Brand i Byggnad 2017 - 2019
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Figur 7 I vilken verksamhet sker brand i byggnad

Orsaken till bränderna är i de flesta fall okänd. I fyra fall har branden varit
avsiktlig. I 12 % av bränderna fanns det brandvarnare och den utlöste. Det är
fortfarande i 75 % av fallen okänt om det funnits brandvarnare. Vilket som varit
antändningsobjekt samt startutrymme framgår av Figur 8 och Figur 9 nedan. Det
är en hög andel ”okänt”, vilket kan förklaras av flera orsaker, bl.a. kan brandens
omfattning omöjliggöra att objektet eller utrymmet kan fastställas men det kan
också finnas brister i hur man gör utredning eller skriver rapporter.

Figur 8 Antändningsobjekt
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Figur 9 Startutrymme

Av händelserapporterna för åren 2017-2019 framgår det att den slutliga
omfattningen i 48% av brand i byggnad antingen är ej angiven eller okänd. Det
belyser ett område för förbättring för räddningstjänsten, då omfattningen borde
kunna anges. En djupare analys visar att ett flertal av händelserna enbart lett till
rökspridning och att en omfattning av brand således inte fyllts i. I 2% av fallen
var den slutliga omfattningen flera brandceller i samma byggnad. Fördelningen
från insatserna mellan 2017-2019 går att se i Figur 10 nedan.
Slutlig omfattning, Brand i byggnad 2017-2019
4% 2%

Ej angiven / okänd

18%
Antändningsobjektet
48%

Startutrymmet
Flera utrymme, samma
brandcell

28%

Flera brandceller,
samma byggnad

Figur 10 Slutlig omfattning
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4.3 Brand utomhus
Brand utomhus innefattar både brand i skog och mark, brand i fordon/fartyg
samt brand i avfalls-/återvinningsanläggningar.
Större och mer omfattande skogsbränder har de senaste åren drabbat hela
Sverige.
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid.
På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och
släcka – ofta i samverkan med andra aktörer.
Älmhults kommun består till största del av skogsmark och under 2017-2019
larmades räddningstjänsten till 51 händelser med brand i skog eller mark. Inga
personskador kom som följd av bränderna men totalt 25 000 m2 skog eller mark
brann. Geografiskt har händelserna inträffat framförallt i Älmhults tätort, se
Figur 11 nedan.

Figur 11 Brand utomhus, Älmhults kommun 2017-2019

Under 2017-2019 larmades räddningstjänsten till 21 händelser med brand i
fordon/fartyg. I 14 fall skedde egendomsskador, i två fall miljöskada
(släckvatten dagvattensystem, diesel, gummirester och släckvatten till enskild
brunn) men ingen personskada vid någon händelse. Geografiskt har bränderna
generellt inträffat i anslutning till tätorten. Se Figur 12 nedan.
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Figur 12 Brand i fordon/fartyg

Under 2017-2019 larmades räddningstjänsten till elva händelser med brand i
avfall/återvinning. I tre fall skedde egendomsskador, i ett fall miljöskada
(släckvatten till dagvattensystem). Vid ett tillfälle fick en person lindriga skador.
Geografiskt har bränderna enbart inträffat i anslutning till tätorten. Se Figur 13
nedan.

Figur 13 Brand i avfall/återvinning

En djupare analys av bränder i skog eller mark visar att bränderna framförallt
sker mitt på dagen, mest frekvent mellan 10-14. Mellan klockan 06-18 utgör
87% av alla larmen. Helgerna är något överrepresenterade och ca 78 % av alla
bränder sker mellan månaderna april t.o.m. juli. Flest sker i maj. Fördelningen
över tid på dygnet samt veckodag kan ses i Figur 14 nedan.
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Figur 14 Tid på dygnet samt veckodag, Brand i skog eller mark 2017-2019.

Orsaken bakom bränderna är i de flesta fallen okänd. I tolv fall har branden varit
med avsikt. Antändningsobjektet kan i många fall vara svårt att fastställa men i
33 % av fallen har det startat i vegetationen. Fördelning över antändningsobjekt,
orsak och avsikt kan ses i Figur 15 nedan.
Orsak och avsikt, Brand i Skog
eller Mark, 2017 - 2019
60
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0

Antändningsobjekt, Brand i Skog
eller Mark, 2017 - 2019
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14%
43%

Okänt
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Rishög, gräshög,
lövhög
Annat objekt

33%

Blandade sopor,
skräp

Figur 15 Orsak och avsikt samt antändningsobjekt, Brand i skog eller mark 2017-2019.

Storleken på avbränd yta vid ankomst varierar, men i 62% av fallen rör det sig
om ytor som är mindre än 10 kvadratmeter, se Figur 16 nedan. Den största ytan
bedömdes vara 9,5 ha vid ankomst.
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Figur 16 Yta avbränd vid ankomst, Brand i skog eller mark 2017-2019

Den slutliga omfattningen på bränderna varierar från ett fåtal kvadratmeter till
10 hektar som störst. En intressant aspekt är hur mycket som branden ökande
efter att räddningstjänsten kommit till platsen. Figur 17 nedan anger differensen
mellan angiven slutlig omfattning och omfattning vid ankomst. Värdena är sedan
kategoriserade för att visa fördelningen. I 78% av fallen sprider sig branden bara
0-10 kvadratmeter, vilket är ett gott betyg för räddningstjänsten. I 4% av fallen
sprider den sig mer än 5000 kvadrat.

Figur 17 Hur mycket ökade branden efter ankomst (kvm) efter ankomst? Brand i skog
eller mark 2017-2019
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4.4 Trafikolycka
Innefattar även trafik på spår (järnväg), sjö och flyg men utgörs framförallt av
olyckor i vägtrafiken. I Älmhult finns ett flertal större vägar; RV 23, 15, 119,
120, 121 och väg 124. Den mest trafikerade, RV23 har ett ÅDT
(årsdygnsmedeltrafik) på ca 2000-4000 fordon per dag. Under 2017-2019
larmades räddningstjänsten till 139 händelser med trafikolycka. Totalt har tre
personer omkommit och 72 personer förts av ambulans till sjukhus. Det är
vanligast med singelolyckor med personbil. Djur förekom i 24 av olyckorna.
Fyra olyckor var vid järnvägsspår längs södra stambanan med befarad
påkörning. I ett av fallen påträffades en avliden person, i övriga återfanns ingen
person. Totalt begärdes avstängd väg/trafikstopp i 78 fall med en medelstopptid
på 48 min. Geografiskt har händelserna inträffat framförallt längs RV23, väg
120 och inom Älmhults tätort, se Figur 18nedan.

Figur 18 Trafikolyckor, Älmhults kommun 2017-2019

Trafikolyckorna sker oftast längs en 80-väg och den främsta orsaken är mänsklig
handling (eller utebliven sådan). Flest trafikolyckor som räddningstjänsten
larmas till sker under månaderna oktober, november och december. Olyckorna
sker framförallt under fredagar och måndagar. 74 % av alla olyckor sker mellan
mån-fre och mellan klockan 06-18 motsvarar 69 % av alla olyckor, se Figur 19
nedan för fördelningen.
Tid på dygnet, Trafikolycka, 2017
- 2019
15

Veckodag, Trafikolycka,
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Figur 19 Trafikolycka, tid på dygnet samt veckodag
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En utökad beskrivning över fordons- och olyckstyp samt skador återges nedan:
Fordons- och olyckstyp

Antal
olyckor

Krävde
sjukhustransport
(antal)

Personskada/övrigt

Personbil singel

81

38

Personbil 2 fordon

38

12

1 omkommen, 1
kritisk,
1 rygg/nackskada, 4
instängda i fordon
1 rygg/nackskada, 1
instängd i fordon

Personbil 3 fordon

1

1

Personbil + Motorcykel

3

2

5

5

Personbil + Moped
Personbil + Lätt lastbil

2

Personbil + Buss

2

1

Personbil + Tung lastbil

3

3

Buss + Tung lastbil

1

4

Tung lastbil singel

10

2

Buss singel

1

1

Motorcykel singel

2

1

Moped singel

1

1

Lätt lastbil singel

3

34

1 omkommen
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4.5 Olyckor med farliga ämnen
Under 2017-2019 larmades räddningstjänsten till fyra händelser med utsläpp
farligt ämne. Det skedde ingen person- eller egendomsskada men samtliga ledde
till miljöskada. Vid ett tillfälle skedde ett mindre utsläpp av diesel till
dagvattensystem, ett fall av oljeutsläpp i Drivån, ca 300 liter, ett fall av mindre
mängd spillolja till dagvattensystem och en händelse där diesel läckt ut i ett dike.
Under samma tidsperiod larmades man till tolv händelser med begränsat läckage
av drivmedel/olja. I samtliga fall rörde dig sig om mindre mängder som inte
ledde till några allvarligare skador eller konsekvenser.
Det finns ca 90st verksamheter i kommunen, se tabell nedan, som hanterar (i
tillståndspliktig mängd) antingen explosiva varor, brandreaktiva ämnen,
brandfarliga gaser eller vätskor och där en olycka med farliga ämnen kan få stora
konsekvenser.
Verksamheter med speciell hantering av farliga ämnen samt dess risker. Underlag från
Daedalos, 2021.
Antal
verksamheter

Hanterar
explosivvara

19

Hanterar
brandfarlig
gas

31

Hanterar
brandfarliga
vätskor

38

Beskrivning

Lantbruk, dagbrott, lager, skytte Brandutsatt eller felhanterad
och handel som hanterar
explosivvara kan orsaka stor
antingen: Sprängkapslar,
skada på liv eller egendom.
tändhattar, sprängämnen,
Tryckvåg, splitter, strålning,
svartkrut, ammunition mm.
giftiga gaser.
Industrier, handel, värmeverk, Explosiva blandningar, brand,
strålning, tryckvåg, BLEVE
skolor som hanterar: vätgas,
metan, gasol, acetylen, aerosoler (Boiling Liquid
Expanding Vapor
eller fordonsgas
Explosion)
Industrier, handel, tankstationer Brand- och explosionsfara,
mm.
värmestrålning, giftiga gaser och
hanterar: bensin, diesel,
miljöskada vid utsläpp.
eldningsolja, lösningsmedel,
spillolja etc.
Återvinning och industri som
hanterar organiska peroxider.

Brandreaktiva
ämnen

Riskbild

2

Kan sönderfalla redan vid
måttligt förhöjda temperaturer
och ge upphov till brandfarliga,
giftiga eller frätande gaser. Kan
explodera vid upphettning och
kan brinna intensivt.

En anläggning som bedriver verksamhet som innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor och miljön, omfattas av de skyldigheter
som ställs i 2 kap. 4 § LSO. Verksamheter som omfattas av denna paragraf har
särskilda skyldigheter att förebygga olyckor, prövning om verksamheten
omfattas av densamma görs av Länsstyrelsen. Vissa verksamheter omfattas även
av sevesolagstiftning. Den omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236)
och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad ”Seveso-lagen”.
Verksamheter som hanterar större mängder kemikalier omfattas i vissa fall av
35
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skyldigheter ur denna lag. I Seveso-lagen finns två kravnivåer, en lägre och en
högre.
Följande verksamheter inom Älmhults kommun är så kallade 2:4 anläggningar
och/eller omfattas av seveso-lagstiftning, se tabell nedan.
2:4 anläggningar och som faller under SEVESO lagstiftning. Underlag Daedalos, 2021.
Typ av Anläggning 2:4
Primagaz Gasolcistern,
Ja
utomhus, ovan
mark

Stena Aluminium Metallindustri
AB

Anderssons Grus AB Bergtäkt

36

Seveso
Ja (lägre)

Ja

Nej

Ja

Ja (lägre)

Riskbild
Förhöjd sannolikhet för att
en eventuell brand ska få en
stor påverkan och ett
omfattande förlopp.
Explosiva blandningar,
brand, strålning, BLEVE
(Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion) 200 000
liters gasolcistern.
Stena Aluminium hanterar
bl.a. giftiga gaser,
brandfarliga gaser och
vätskor:
400 liter giftig klorgas i
lösa behållare.
Gasolcistern 10 000 liter.
Acetylenflaskor och
diverse brandfarliga
vätskor, klass 1-3.
Sprängning utförs 2-4 ggr
per år och kan göras med
laddning upp till 10 ton
sprängämnen åt gången.
Eventuell felhantering av
sprängämnen innebär en
risk i närområdet.
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4.6 Naturolycka
Under 2017-2019 larmades räddningstjänsten till 5 händelser med översvämning
dagvatten/avlopp och till en olycka med stormskada. Översvämningarna var i
källare på privata fastigheter och i fyra av fallen blev följden mindre
egendomsskador. Stormskadan, var ett träd över väg 120 som inte föranledde
några skador. Inom kommunen har inga ras eller skred inträffat.
De senaste decennierna har risken för översvämning och extremväder – skyfall,
värmeböljor, stormar mm. ökat. Den globala medeltemperaturökningen tros ha
lett till mer frekvent och intensivare väderfenomen. Samtliga fenomen bedöms
inträffa oftare än vad deras namn antyder, 100 års regn, århundradets storm
osv.10 En storm/orkan likt Gudrun som uppmätte orkanstyrka (33 m/s) i
vindbyarna över Kronoberg lär troligen inträffa inom de närmsta decennierna.
En kraftig storm kan påverka stora geografiska områden och stora delar av
samhället vilket kan leda till allvarliga konsekvenser i form av materiella skador,
produktionsbortfall, störningar i samhällets funktionalitet samt skadade och
omkomna personer. Elförsörjning, elektroniska kommunikationer och
transporter är bland de viktigaste samhällsfunktionerna som främst kommer att
drabbas av en storm och ge stora följdeffekter.
MSB har redan karterat Helge Å11 och det finns en tjänst via MSB’s
översvämningsportal12 som visar nivåer på 100- och 200-års regn samt värsta
tänkbara scenario för Möckeln och stora delar av Helge Å. Det finns ett
karteringsuppdrag att se över och kunna implementera det
översvämningsområdet som Helge Å som finns inom Älmhults kommun till
kommunens GIS-system för att kunna får ett bättre beslutsunderlag att kunna
användas av alla verksamheter inom kommunen.
Ras och skred kan orsaka stora skador på människor, egendom och miljö.
Förutsättningarna för ras och skred beror främst på ett områdes topografi,
geologi, hydrologi och jordlagrens bärförmåga, men också på de förändringar
och påfrestningar som uppstår genom mänsklig aktivitet, till exempel muddring,
pålningsarbeten, skogsavverkning och att marken belastas av massor av olika
slag. Även förändringar i grundvattennivån har betydelse. Inom Älmhults
kommun finns inga områden som är specifikt känsliga för större ras eller skred.13

10

https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-visar-pa-mer-extremt-vader-1.12922
Översvämningskartering utmed Helge å, Rapport nr: 7, 2013-06-27
12
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html
13
SGI, Statens Geotekniks Institut, https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion
11
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4.7 Drunkning
Nationellt är det omkring 100 personer som omkommer per år i
drunkningsolyckor och ungefär lika många skadas allvarligt. Riskgrupper är
medelålders individer och män. Alkohol är en vanlig riskfaktor.
Drunkningsolyckorna är väderberoende och de flesta inträffar under sommaren.
Den vanligaste specificerade aktiviteten vid en dödsolycka är fritidsbåt följt av
bad.14
Under 2017-2019 larmades räddningstjänsten till 3 händelser med
drunkningstillbud. Vid samtliga var det ingen som omkom eller skadades.
Händelserna inträffade i anslutning till sjö eller å och skedde under sommaren
eller sensommaren.
Inom Älmhults kommun finns det många sjöar, bl.a. Möckeln, Femlingen,
Vissjön, Örsjön m.fl. som lockar många bad- och båtgäster. Helgå Å, som är ett
av Sydsveriges största vattendrag lockar även många att paddla längs med ån.
Finns det båtar, kanotister och badplatser finns även riskerna för att det ska
förekomma drunkningar, sjönöd, utsläpp, bränder mm. Det finns idag 10
kommunala badplatser och kommunen önskar satsa på en utökning av både
sjönära bebyggelse och antalet fritidsområden samt badplatser. Sammantaget
innebär det en ökning av risken för drunkningstillbud.
Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser är relativt stor när det gäller
drunkning och drunkningstillbud i jämförelse med andra händelsetyper.15

14

15

Fördjupningsrapport beskrivning av olyckor MSB. 2021
Jaldell, H. (2004). Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser – en uppdatering av en samhällsekonomisk studie. .
Karlstad: Räddningsverket, ISBN 91-7253-240-8. Beställningsnummer P21-449/04.
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Värdering

Enligt 9 § i MSBFS 2021:1 ska kommunen ska utifrån beskrivningen i 7 och 8
§§ beskriva sin värdering av riskerna i kommunen. Värderingen bör innehålla
slutsatser, som grund för de lokala mål som kommunen väljer att sätta.
Scenarierna nedan har tagits fram med hjälp av de inventerade riskerna och
insatsstatistik. För vissa händelser finns det både ett mest vanligt förekommande
scenario samt ett värsta troliga för att ge en bättre representation av riskerna.
Genom att bedöma sannolikheten och konsekvensen av identifierade scenarier
kan resultatet användas för att belysa hur stor risk händelserna innebär och
sammantaget vilka risker som räddningstjänsten måste kunna hantera.
Sannolikheten att dessa inträffar har bedömts med hänsyn till insatsstatistik samt
erfarenheter av tidigare inträffade händelser inom kommunen. Konsekvensen av
händelserna är inte helt enkel att bedöma och kategorisera eftersom
konsekvenserna av en händelse i många fall kan variera stort beroende
händelsens (olyckans) omfattning. Utifrån erfarenheter och den analys som
gjorts så har en konsekvensbedömning gjorts i den utsträckning det bedömts
möjlig.
Nummer
1A

Händelse

Scenario

Brand i byggnad (mest frekvent)

1B
Brand i byggnad (värsta troliga)

2
Allvarlig olycka 2:4 anläggning
3A
Trafikolycka (mest frekvent)
3B

4

5A

5B

6

7

Soteld i en villa. Inga skadade, mindre
egendomsskada.
Brand i en stor samlingslokal där det
vistas många personer. Många döda
och flera skadade och stor
egendomsskada.
Utsläpp av gasol eller klorgas i större
mängd. Enstaka döda och fåtal
skadade. Stor utrymning och
samhällspåverkan.
Singelolycka på 80-sträcka. Inga eller få
personskador.

Kollision mellan buss och annat fordon.
Enstaka döda och stor störning i
Trafikolycka (värsta troliga)
trafiken. Komplicerad insats och
bärgning.
Kollision tankbil och personbil längs väg
23. Läckage skapar explosiv atmosfär
Olycka farligt gods
och svår hantering. 2 personer svårt
skadade.
Brand i vegetation. Mindre
omfattning och
Brand i skog eller mark (mest frekvent)
ingen
egendomsskada.
Stor skogsbrand i nära anslutning till
någon form av bebyggelse. Varmt, torrt
Brand i skog eller mark (värsta troliga)
och blåsigt. Stor egendomsskada och lång
insats. Enstaka skadade.
Person försvinner utom synhåll på
Drunkning
kommunal badplats. Återfinns
omkommen. Stor lokal tragedi.
Extremväder

39

Storm med orkanbyar och kraftigt
skyfall. Flertalet nedfallna träd,
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översvämmade källare och stor
störning i samhället.

8A
Utsläpp farligt ämne (mest frekvent)

8B
Utsläpp farligt ämne (värsta troliga)

9
Flera pågående händelser

Spillolja läcker från en kran. Läckaget
stoppas och begränsas till
industritomten. Liten
sanering.
Stort dieselläckage i närhet av vattentäkt.
Svår sanering, långt uppehåll i
dricksvattenförsörjning och många
drabbade.
Industribrand och under tiden
trafikolycka flera fordon. Stor
egendomsskada och flera svårt
skadade.

I riskmatrisen som syns nedan så finns samtliga scenarier inplacerade. Det gröna
området indikerar att det är en förhållandevis låg risk. Det gula indikerar en stor
risk och det röda en mycket stor risk. Resultatet visar att alla händelser förutom
ett enklare läckage eller trafikolycka föranleder en stor eller mycket stor risk
eftersom de inträffar relativt ofta eller att om de väl inträffar så blir
konsekvenserna stora. Generellt kan man säga att risker inom det gula området
ska hanteras så till den graden att de blir acceptabla och hamnar i det gröna
området. Ett koncept om åtgärder bör göras så långt som det är praktiskt rimligt,
från engelskans ALARP (as low as reasonably practicable). Detta kan
åstadkommas via att antingen förebygga att händelsen inträffar eller om den
inträffar, att se till att konsekvensen blir mindre.
1 gång per
dygn

1 gång per
vecka

3A

1 gång per
månad

1A, 5A

1 gång per år

8A

< 1 gång per år

3B, 6

5B

4, 9

1B, 2, 7, 8B

Hälsa

Ingen skadad

Enstaka
lindrigt
skadade

Enstaka svårt
skadade

Enstaka döda
eller flera svårt
skadade

Flera döda

Miljö

Ingen skada

Liten
utbredning,
enkel sanering

Stor
utbredning,
Enkel sanering

Liten
utbredning,
svår sanering

Omfattande
utbredning

Egendom

Ingen skada

< 10 000 kr

10 000 – 100
000 kr

100 000 – 1 000
000 kr

> 1 000 000 kr
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I rapporten Riskbaserad dimensionering av operativ räddningstjänst så
utvecklas resonemangen kring riskmatrisen ovan. Klarar räddningstjänsten att
hantera de scenarier som återfinns i riskmatrisen ovan? För respektive händelse
så förs ett resonemang kring hantering, vilka eventuella problem som finns samt
vilka åtgärder som behövs för att riskerna kan reduceras. Antingen genom
frekvens- eller konsekvenspåverkande åtgärder.
Tabellen nedan visar antalet insatser mellan åren 2009 och 2019 och antalet per
1000 invånare. Statistiken är hämtad från MSB:s statistik- och analysverktyg
IDA. Älmhults kommun ligger generellt något högre än kommungruppssnittet
(C7) och det nationella snittet för brand i byggnad, brand i utomhus och utsläpp
farligt ämne. I övrigt ligger kommunen på en liknande nivå.

Plats

Antal insatser
mellan 2009–2019
Brand i byggnad

Per 1000 inv

Älmhult

262

1,60

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

8592

1,50

Riket

105 413

1,10

Brand utomhus
Älmhult

297

0,85

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

8527

0,66

Riket

102 319

0,58

Älmhult

478

2,67

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

16 822

2,65

Riket

194 617

2,16

Trafikolycka

Utsläpp farligt ämne
Älmhult

123

0,69

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

3385

0,41

Riket

30 462

0,34

Älmhult

23

0,13

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

863

0,13

Riket

7832

0,10

Älmhult

12

0,07

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

372

0,06

Riket

579

0,06

Naturolycka

Drunkning

Statistik hämtad från MSB IDA, 2020
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Bedömningen är att skyddet i kommunen till stora delar både är tillfredsställande
och likvärdigt i relation till andra kommuner i riket, såväl som inom kommunen.
I stort bedrivs både ett välfungerande förebyggande arbete och de
räddningsinsatser som genomförs är i huvudsak både inom godtagbar tid och
genomförs på ett effektivt sätt. Ett förändrat klimat, omvärldsläge och att fler
områden bebyggs kommer gradvis bidra till en delvis förändrad riskbild som
ställer krav på förebyggande åtgärder och eventuella anpassningar av
räddningstjänstens operativa förmåga. Några av de slutsatser som kan dras
kopplat till både riskerna inom kommunen och räddningstjänstens förmåga
framgår av punkterna nedan:
▪ Det bör ske en utökad utredning vid brand i byggnad, brand i skog och mark
och utsläpp farligt ämne för att säkerställa en bättre förståelse om varför
Älmhult har fler händelser per invånare. Det borde även kunna leda till mer
utökade svar på bakgrund till och omfattning på olyckan etc.
Händelserapporterna och i vissa fall utökade olycksundersökningar är bra
verktyg att nyttja för att belysa området.
▪ Beredskapsbemanning bör följa riskerna. I samband med utbyggnaden av
staden västerut och en tillgängliggörning av Möckeln innebär det längre
ankomsttider för räddningstjänsten samt att rekryteringen av
räddningspersonal i beredskap riskerar att försvåras. En utredning kring
behovet av ex. differentierad styrka eller en heltidsorganisation bör göras för
att säkerställa vidhållen beredskap och ett tillfredställande skydd mot olyckor.
Idag inträffar ca 72 % av alla räddningsuppdrag mellan klockan 06-18 och 75
% av alla räddningsuppdrag inträffar mellan måndag och fredag.
▪ Insatsplaner för utsläpp av farligt ämne till vattenskyddsområden bör
upprättas för att stärka förmågan ytterligare i händelse av att olyckan är
framme.
▪ Vid en brand hos en person eller företag där räddningstjänsten har längre
ankomsttid blir konsekvenserna värre och omfattningen större än när
räddningstjänst har kortare ankomsttid. Det är rimligt att anta att utbildningar
och annat förebyggande arbete minskar sannolikheten för brandtillbud. Ur
risksynpunkt är det således viktigare att en person som bor eller arbetar långt
ifrån räddningstjänst får brandskyddsutbildning, tillsyn eller liknande än en
person i tätorten. En plan bör tas fram för att beskriva hur man ska jobba mot
ett utökat stöd till de som bor långt ifrån räddningstjänsten. 4 % av
befolkningen i kommen nås efter mer än 30 minuter från att larmet inkommer
till SOS tills att första räddningsresurs når fram till olyckan. En ytterligare
beskrivning framgår av kapitel 8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet.
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Mål

LSO och dess förarbeten anger att arbetet med skydd mot olyckor i hela
samhället skall baseras på mål. Enligt 10 § i MSBFS 2021:1 ska kommunen
fastställa lokala verksamhetsmål för den förebyggande verksamheten samt
räddningstjänst utifrån värderingen av den lokala riskbilden. Målen ska syfta till
de nationella målen i LSO.

6.1 Nationella målen
1 kap 1 - 3a §§ LSO
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor
3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt.
3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för
enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att
förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till
följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra
människors död och andra allvarliga skador.
Skrivningen ”ett tillfredställande och likvärdigt skydd ” innebär att ett
betryggande skydd skall finnas oavsett var i landet människor befinner sig.
Eftersom riskbilden ser olika ut i olika kommuner och olika delar inom en
kommun skall en anpassning ske till de lokala förhållandena och kommunerna
kommer därigenom att vidta olika åtgärder för att nå upp till målet.
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6.2 Övergripande verksamhetsmål
Under perioden 2022–2026 kommer följande mål och aktiviteter att vägleda och
styra arbetet, utvecklingen och prioriteringarna för kommunens arbete med LSO
för att nå de nationella målen utifrån den lokala riskbilden.

Verksamhetsmål för den förebyggande verksamheten
Mål 1 Färre olyckor ska inträffa
Inriktning:
- Stärka den enskildes kunskap att förebygga olyckor, särskilt fokus på de områden
där Älmhults kommun ligger över rikssnittet (brand i byggnad, brand utomhus och
utsläpp farligt ämne)
- Stärka den enskildes kunskap och förmåga att hantera en händelse om olyckan är
framme. Den enskilde ska alltid kunna genomföra den första skadebegränsande
åtgärden vid en olycka.
- Medborgare i Älmhult kommun ska känna sig trygga med sitt skydd mot olyckor

Verksamhetsmål för räddningstjänst
Mål 2 Följder av olyckor ska minska. Särskilt förhindra människors död
och andra allvarliga skador
Inriktning:
- Stärka räddningstjänstens förmåga att kunna leda och hantera olyckor på ett
effektivt och professionellt sätt inom godtagbar tid, i syfte att så snabbt som möjligt
bryta skadeutvecklingen för att minimera följderna av en olycka.
- Räddningstjänsten ska vara en aktiv samverkanspart och samhällsaktör och en del i
hela kommunens arbete mot att minska alla typer av olyckor inte bara de som kan
föranleda räddningsinsatser.
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MÅL 1: Färre olyckor ska inträffa
Inriktning:
- Stärka den enskildes kunskap att förebygga olyckor, särskilt fokus på de områden
där Älmhults kommun ligger över rikssnittet (brand i byggnad, brand utomhus och
utsläpp farligt ämne)
- Stärka den enskildes kunskap och förmåga att hantera olyckor. Den enskilde ska
alltid kunna genomföra den första skadebegränsande åtgärden vid en olycka.
- Medborgare i Älmhult kommun ska känna sig trygga med sitt skydd mot olyckor

Målet uppfylls genom att följande aktiviteter genomförs:

A

B

Genomföra hembesök i syfte att upplysa om risker i hemmet, fånga upp
eventuella brister samt verka för individanpassat brandskydd för särskilt utsatta
grupper. Man ska även upplysa om hur man ska agera i händelse av brand eller
olycka
Utbildningsinsatser:
▪ Skolklasser (åk 7 och 9) brandskyddsutbildning
▪ Grundläggande brandskyddsutbildning, GBU för kommunens anställda
▪ Systematiskt brandskyddsarbete, SBA för kommunens anställda
▪ Hjärt- och lungräddning med defibrillering och första hjälpen för
kommunens anställda
▪ Heta Arbeten

C

Förekomsten av brandvarnare och släckutrustning hos enskilda ökar

D

Räddningstjänsten ska aktivt jobba för att genomföra tillsyner,
informationskampanjer och insatser i samverkan med Polis, Regionen, Miljö och
Bygg m.fl.

E

Räddningstjänsten ska vara en aktiv deltagare i Räddsam Kronoberg. Samverkan
och samarbete med andra ska ske som en naturlig del av det dagliga arbetet.

F

Riktade åtgärder (utbildning, hembesök och tillsyn) för de invånare och
verksamheter som har lång tid tills att räddningsresurs är på plats (>30 min).

G

Utreda varför det inträffar fler händelser per invånare med: brand i byggnad,
brand i skog och mark och utsläpp farligt ämne än rikssnittet.
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MÅL 2: Följder av olyckor ska minska. Särskilt förhindra
människors död och andra allvarliga skador
Inriktning:
-

Räddningstjänsten ska kunna hantera och leda olyckor på ett effektivt och
professionellt sätt i syfte att så snabbt som möjligt bryta skadeutvecklingen för att
minimera följderna av en olycka. Detta genom egna räddningsåtgärder, genom
samverkan inom och med andra kommuner samt genom samverkan med andra
myndigheter och organisationer.
Räddningstjänsten ska vara en aktiv samverkanspart och samhällsaktör

-

Målet uppfylls genom att följande aktiviteter genomförs:
A

B

Minimera responstiden för tidskritisk livräddande eller skadebegränsande
räddningsåtgärder. En utredning kring placering av operativa resurser samt
beredskapsformer bör göras.
Geografiskt kartlägga räddningstjänstens åtagande avseende utrymning via
räddningstjänstens stegutrustning samt klargöra förutsättningarna för
utrymning via räddningstjänstens stegutrustning framöver.

C

Utveckla förmågan till räddningsinsatser till fordon med alternativa
bränslen (insatsmetodik, utbildning och övning)

D

Utveckla förmågan till räddningsinsats i miljökänsliga områden (ex.
insatsplaner för utsläpp till vattenskyddsområden)

E

Säkerställa god tillgång till brandvatten på kort och lång sikt, t.ex. via
tillgång till brandvatten via brandposter i det kommunala
vattenledningsnätet

F

Personal på räddningstjänsten ska krigsplaceras inom
räddningstjänstorganisationen.

G

Genom omvärldsbevakning, utbildning och övning ska kunskapen kring ny
teknik och metodik ständigt öka. Exempel på ny teknik kan vara
litiumjonbatterier, el- eller gasbilar, batterilager eller solceller.

H

I

Utveckla förmågan att hantera omfattande, samtidiga och/eller geografiskt
spridda händelser, exempelvis skogsbränder och översvämningar. Detta
kräver bland annat fortsatt utveckling av ledningssystem, aktörsgemensam
samverkan och planering.
Utveckla förmågan att hantera en situation med omfattande avsiktliga
händelser, exempelvis genom att utveckla räddningspersonalens
förberedelse – att vara beredd på det oväntade och ha förmåga att reagera
och agera, exempelvis vid PDV/terror. Det innebär även att utveckla den
aktörsgemensamma förberedelsen, bland annat mellan
blåljusorganisationer.

46

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

7.

38(76)

Förebyggande – förmåga och verksamhet

Enligt 3 kap. 3 § LSO och enligt 12 § i MSBFS 2021:1 ska kommunen i
handlingsprogrammet beskriva den förebyggande verksamheten i kommunen.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet ska bedrivas med fokus på
rådgivning, myndighetsutövning och samverkan. Den förebyggande
verksamheten ska främja den enskildes förmåga att förhindra och hantera
olyckor med utgångspunkt i de nationella målen, 1 kap. 1 och 3 a §§ LSO.
För att kunna driva kommuns förebyggande arbete enligt LSO bedöms
kommunen behöva ha resurser som minst motsvarar:
▪ Tillsyn, Antal årsarbetskrafter: 0,5
▪ Information och rådgivning, Antal årsarbetskrafter: 0,5
▪ Remisshantering och yttrande, Antal årsarbetskrafter: 0,5
▪ Olycksundersökning, Antal årsarbetskrafter: 0,25
Utöver ovanstående behövs även räddningstjänstens verktyg för
ärendehantering, besiktningsfordon och flertalet kommunala verktyg (GISprogram, ärendesystem m.fl.).
Räddningstjänstens personal avseende brandförebyggande arbete ska lägst ha
följande kompetensnivå:
▪ Tillsynsförrättare ska minst ha genomgått Tillsyn A alt.
Brandingenjörsexamen med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst
(RUB) eller motsvarande utbildningsnivå.
▪ Olycksutredare ska minst ha genomgått grundkurs olycksutredning samt
påbyggnadskurs kvalificerad olycksutredningsmetodik eller motsvarande
utbildningsnivå.

7.1

Tillsyn

Räddningstjänsten i Älmhults kommun ansvarar för kommunens tillsyn av den
enskildes skyldigheter enligt 5 kap. 1 § LSO. Tillsynen är ett viktigt verktyg för
att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa att de verksamheter
som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig beredskap för att göra
effektiva inledande åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid
anläggningen. Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att
byggnader och anläggningar lever upp till kraven i regelverken, både avseende
byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt brandskydd.
Tillsyn enligt LSO ska göras där behovet är som störst, alltså där en eventuell
brand kan få stora konsekvenser avseende människors liv, hälsa, egendom och
miljö, där lagföljsamheten kan antas vara som lägst samt där kommunens
resurser används effektivast. Utöver de objekt som återfinns i MSB:s föreskrifter
om var man skall genomför tillsyn ska tillsyn göras vid andra byggnader eller
andra anläggningar i kommunen där risker enligt ovan föreligger.
Räddningstjänsten har en tillsynsplan som beskriver frister och en planering av
tillsynerna över tiden som är kopplat till fristen. Årligen upprättas en årsplan
som beskriver vilka objekt som valts ut för tillsyn det aktuella året, bakgrunden
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till varför de objekten valts, om man kommer att genomföra någon tema tillsyn
det aktuella året, detta har skett gemensamt inom Räddsam kronoberg, vilka
resurser som finns tillgängliga samt arbetssätt och tidsplan för året.
årsplaneringen baseras på en kontinuerlig inventering av nybyggda och rivna
byggnader eller anläggningar samt byggnader och anläggningar med ändrat
användningsområde.
Att säkerställa skyddet i de byggnader och anläggningar där riskerna för
allvarliga konsekvenser är särskilt stora anses vara det mest prioriterade.
Utöver regelbunden tillsyn genomförs även händelsebaserade tillsyner och
tematillsyner.
Tillsyn genomförs, kommuniceras och beslutas i enlighet med Förvaltningslagen
(2017:900). Kommunen tar enligt 5 kap 4 § LSO ut en avgift för tillsyn enligt
fastställd taxa.
Lägsta kompetenskrav för att utföra tillsyn är:
▪ MSB:s utbildning Tillsyn A eller brandingenjörsutbildning med MSB:s
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB) eller motsvarande
utbildning.
▪ Objekt med större komplexitet och vid tillsyn enligt LBE krävs MSB:s
utbildning Tillsyn B alternativt brandingenjörsutbildning med MSB:s
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB) eller motsvarande
utbildning.
▪ De som arbetar som tillsynsförrättare ska kunna förklara sina budskap och
beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt till den enskilde som blir föremål
för en tillsyn.
Delegering för myndighetsbeslut till enskilda tjänstemän följer av:
Delegeringsordning för tekniska nämnden, TN 2020/74.
I MSB:s föreskrift om kommunal tillsyn finns närmare reglering för hur
tillsynsverksamheten ska planeras och utföras.

7.2

Stöd till den enskilde

Intentionen i lagstiftningen är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar
ska hantera sina risker. Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för
den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och
utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att
medvetandegöra om riskerna. Information som lämnas med stöd av 3 kap 2§
LSO, är en vägledning eller hänvisning av allmän karaktär. Innehållet i
informationen är inte objekts- eller verksamhetsspecifikt, och kan ges av
samtliga medarbetare på Räddningstjänsten.
Information och rådgivning ges bland annat genom:
▪ Annonsering
▪ Öppet hus, b.la. studiebesök på brandstationen för förskolebarn
▪ Information på hemsida
▪ Riktade informationsutskick
▪ Utbildningar som erbjuds:
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Skolklasser Åk 5 och 8 brandskydds- och förstahjälpen utbildning
Grundläggande brandskyddsutbildning, GBU för kommunens anställda
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA för kommunens anställda
Hjärt- och lungräddning med defibrillering och första hjälpen, för
kommunens anställda
Heta Arbeten
I samband med annan verksamhet såsom tillsyn, områdesbesök,
utryckningsverksamhet mm
Riktad information i bostadsområden eller till specifika målgrupper
Skolinformation
Deltagande i olika evenemang, mässor mm

Kunskap ska förmedlas på ett informativt sätt och i första hand ska råd och
information riktas dit den bedöms göra störst nytta för att nå ett bättre
brandskydd.
Utöver ovanstående genomförs även hembesök i syfte att upplysa om risker i
hemmet, fånga upp eventuella brister samt verka för individanpassat brandskydd
för särskilt utsatta grupper. Utbildningsinsatser i skolklasser (åk 5 och 8) och för
allmänheten kring risker och olyckor genomförs årligen.

7.3

Rengöring och brandskyddskontroll

Kommunen ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar
och att dessa kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) enligt
3 kap. 4 § LSO. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs med
syfte att förebygga och förhindra bränder i anslutning till
förbränningsanordningar och imkanaler. Avtal (Typ A) finns mellan Älmhults
kommun och skorstensfejarmästare, Ulf Kaisson, att ansvara för sotning och
brandskyddskontroll enligt 3 Kap. 4§. En ny upphandling pågår och skall börja
gälla från 1/1-2022.
Frister för brandskyddskontroll och rengöring och vilken utbildning som krävs
för att ha behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSBFS
2014:6. Kommunen beslutat att följa det som anges i MSBFS 2014:6.
Räddningstjänsten ska årligen följa upp att sotning och brandskyddskontroll sker
i enlighet med de beslutade fristerna.
Enligt 3 kap. 4 § i LSO får kommunen, efter ansökan, medge att en
fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning (rengöring) på den
egna fastigheten om sotningen kan ske på ett ur brandsynpunkt betryggande sätt.
Det är Räddningstjänsten som prövar ansökan och utfärdar tillstånd till
fastighetsägare som själva ansökt om ovanstående. Intyg på genomförd
utbildning i egensotning krävs för att beviljas tillstånd. Om det vid
brandskyddskontroll eller tillsyn framkommer att sotningen inte skett på ett
sådant sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt kan medgivandet
om egensotning återkallas.
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Övriga förebyggande åtgärder

Andra åtgärder än punkterna 2 och 3 som syftar till att förebygga bränder och
verka för ett skydd mot andra olyckor enligt 3 kap. 1 § LSO.
En stor del av det olycksförebyggande arbetet sker i samhällsplaneringen. Att i
ett tidigt skede kunna göra anpassningar för att minska risken för att en olycka
inträffar har en betydande effekt under lång tid framöver. För att kunna påverka
och bidra till dessa anpassningar ska räddningstjänsten vara en aktiv part som
remissinstans och sakkunnig i kommunernas plan- och byggprocesser. Detta
innebär till exempel att granska översiktsplaner, detaljplaner, bygglovsärenden
samt medverka på möten såsom tekniska samråd och slutsamråd. Vid behov ska
dialog föras med berörda aktörer gällande byggnadstekniskt brandskydd och
riskhantering.
Räddningstjänsten ska genom att svara på remisser från andra myndigheter
verka som stöd i deras beslutsfattande. Detta innefattar som ovan nämns att
svara på remisser i frågor från de myndigheter, förvaltningar och aktörer som
önskar synpunkter. Exempelvis kan det röra sig om plan- och byggärenden,
serveringstillstånd, offentliga tillställningar och hotelltillstånd.
Räddningstjänsten ska även kunna delta i samordnade tillsyner med miljö- och
hälsoskyddsförvaltningarna, länsstyrelsen, polisen eller arbetsmiljöverket.
Räddningstjänsten ska kunna lämna sakkunnigutlåtanden till Polismyndigheten
när behov finns.
I samhället finns ett brett spektrum av risker att förhålla sig till. Från
”vardagsolyckan” som inträffar relativt ofta till den ovanliga olyckan som endast
inträffar enstaka gånger. För att på bästa sätt kunna förebygga hela spektrumet
krävs att myndigheter, kommuner, kommunala förvaltningar och organisationer
samverkar. Räddningstjänsten ska vara en aktör i detta arbete och genom att
delta i ett tvärsektoriellt arbete jobba för att bygga processer, skapa synergier,
utveckla och synliggöra samarbete mellan myndigheter och förvaltningar.
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Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO ska kommunen i handlingsprogrammet beskriva
räddningstjänstens förmåga och verksamhet i kommunen. Enligt 12 och 13 §§
MSBFS 2021:1 ska beskrivningen delas in i en övergripande nivå och en mer
detaljerad nivå per olyckstyp

8.1 Övergripande
Förmågan är en sammanvägning av de resurser, materiella och personella som
räddningstjänsten har, i kombination med den kompetens som finns samt
resurser och kompetens som man avser att ha via samverkan.
8.1.1 Älmhults kommuns förmåga och verksamhet
I Älmhults tätort finns räddningspersonal i beredskap (s.k. deltidsstyrka) med 1
styrkeledare och 5 brandmän, samt 1 FIP-enhet (Första Insats Person).
Anspänningstiden för station Älmhult är 5 minuter och 3 min för FIP-enheten
(som har beredskap med sk. FIP-bil).
I Liatorp finns räddningspersonal i beredskap, 1 styrkeledare och 4 brandmän.
Styrkeledaren har beredskap med sk. FIP-bil. Anspänningstiden är 8 minuter för
styrkan i Liatorp. Det finns en IL (Insatsledare) med 90 sekunders
anspänningstid som har beredskap i hemmet och skall nå tätorten i Älmhult på
30 min. IL är tillika ersättare för räddningschefen övrig tid samt är första vägen
in i kommunen vid en extraordinär händelse. Utan beredskap finns Pjätterydsoch Häradsbäcks värn med 7 frivilliga vardera som kan genomföra initiala
åtgärder och utföra första hjälpen. Tabell och Figur 20 nedan beskriver de
personella resurserna.
Beredskapsstyrka
1 SL + 5 Bm
1 FIP
1 SL/FIP + 4 Bm
1 IL/YB
Räddningsvärn
Räddningsvärn

Utgår från
Station Älmhult
Station Älmhult
Station Liatorp
Kommunövergripande
Häradsbäck
Pjätteryd

Anspänningstid
5 minuter
3 minuter
8 minuter
90 sekunder
Värn
Värn

Figur 20 Beredskaps- och värnstyrkor inom Älmhults kommun
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Följande kompetenskrav gäller för brandmän och befäl:
▪ Räddningsvärnspersonal (RV)ska ha genomgått intern
räddningsvärnsutbildning.
▪ Räddningspersonal i beredskap (RIB) ska ha genomgått MSB:s utbildning
GRIB (med kompletterande rökdykarutbildning) eller motsvarande
utbildning.
▪ Arbetsledare (AL) ska ha genomgått intern arbetsledarutbildning.
▪ Styrkeledare (SL) ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare A
eller motsvarande utbildning.
▪ Första insatsperson (FIP) ska ha genomgått intern FIP utbildning.
▪ Insatsledare (IL) ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare B
alternativt Brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i
räddningstjänst (RUB) eller motsvarande utbildning.
8.1.2 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner och
organisationer
Räddsam Kronoberg
Under augusti 2014 träffades länets räddningschefer för att diskutera vilka
utmaningar som framtiden kommer att föra med sig och hur man på bästa sätt
skall kunna möta dem. Behovet av en länsövergripande samverkan blev alltmer
tydlig och diskussionen utmynnade i en gemensam avsiktsförklaring för
Räddsam Kronoberg. Räddsam Kronoberg är en ekonomisk förening där bl.a.
erfarenhetsutbyte, nätverksträffar, gemensamt material, gemensamma resurser
och gemensam upphandling sker. De ingående organisationerna samverkar,
bekostar och underhåller föreningen gemensamt inom länet.
Gränslös räddningstjänst och stöd med resurser
Inom Kronoberg tillämpas gränslös räddningstjänst samt stöd med
räddningsresurser vilket innebär att alltid närmaste räddningsresurs larmas vid
en olycka samt att ge stöd till varandra med räddningsresurser vid större och
komplicerade händelser
Inom Kronoberg används DRH (Dynamisk resurshantering) som är en tjänst
som tillhandahålls av SOS-alarm och möjliggör att närmaste räddningsenhet
med rätt förmåga alltid larmas till en olycka. Det möjliggör alltid att den
snabbaste skadeavhjälpande insatsen kan påbörjas och man går ifrån fokuset på
kommun- eller länsgränser. Kronoberg tillämpar en gemensam DRH-plattform
för räddningsenheter.
Inom Kronoberg finns det gemensamma specialfunktioner och specialresurser
bl.a. kembefäl, kemdykning, kemsanering, regional insatsledare, tungräddning.
Dessa funktioner beskrivs mer ingående under avsnittet som hanterar de olika
olyckstyperna.
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Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB)
RSB är en samverkan om ett gemensamt räddningssystem för övergripande
ledning för räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län,
Ydre, Hultsfred, Vimmerby och Västervik.
En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst
behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att leda och
genomföra stora och komplexa räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i
Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre, Hultsfred, Vimmerby och
Västervik bildar nu därför en gemensam samverkan Räddningstjänstsamverkan
Småland-Blekinge. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan
organisationerna är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och
därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.
Samarbetet kommer att omfatta 30 kommuner med cirka 800 000 invånare och
täcker ett 28 657 kvadratkilometer stort område.
Varje räddningstjänst kommer fortfarande att finnas kvar som egen organisation,
men samarbetet kommer att bli utökat och en integrerad del av varje
räddningstjänst.
I korthet innebär det ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och
användning av resurser som brandmän, fordon och materiel men även
uppbyggnad av en ny övergripande ledning. Detta ger de ingående
räddningstjänsterna bättre förutsättningar att snabbt få mycket resurser till en
olycksplats, leda stora insatser samt hantera samtidiga, komplexa och långvariga
händelser.
Ledning på skadeplats och i systemet som helhet kommer att bedrivas ute på
plats med befäl från områdena och från en gemensam ledningscentral i
Jönköping som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är
bemannad dygnet runt, veckans alla dagar. Här kommer det att finnas ett
vakthavande befäl som tillsammans med en vakthavande räddningschef utövar
den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala
ledningsresurser samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående
räddningstjänsterna.
RSöS
Räddningstjänsterna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och
Jönköpings län har ett samarbete som benämns Räddningsregion Sydöstra
Sverige, RSöS.
Inom RSöS finns en beredskapsfunktion för inriktning och prioritering IPF som
skall stödja de ingående områdena vid omfattande räddningsinsatser med stöd
och samverkan. Funktionen utgörs av en tillikauppgift för någon av de
vakthavande räddningscheferna i regionen.
Inom RSÖS finns det tre stycken larmcentraler som är uppbyggda på likvärdigt
sätt i form av teknik, material och personal och har förmåga att kunna stödja
varandra vid kraftig påverkan eller vid driftsstörningar.
Arbete pågår med att ytterligare knyta räddningstjänsterna i regionen närmare
varandra med bland annat dynamisk resurshantering, ytterligare samarbete
mellan ledningscentralerna och gemensam ledningsdoktrin.
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De fem länen ingår i ett samarbete runt förstärkningsresurser i södra Sverige
tillsammans med Skåne, Västra Götalands län, Stockholmsregionen samt
Bergslagen.
8.1.3 Alarmering av räddningstjänsten
SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige.
Detta innebär att SOS Alarm AB har ansvaret för att besvara 112-samtal och
genom primär intervju fastställa hjälpbehovet.
Utöver det avtal som staten har med SOS Alarm AB har Älmhults kommun avtal
med SOS Alarm AB om utalarmering och dirigering av räddningstjänstresurser.
Den skadedrabbade kan nå SOS Alarm AB genom:
▪ Fast telefoni
▪ Mobil telefoni
▪ Porttelefon på blåljushuset, går till befäl
▪ Larmtryckknapp på blåljushuset i Älmhult, brandstation Liatorp,
brandstationen i Häradsbäck, brandstationen i Pjätteryd
Vid händelser som innebär omfattande störningar på telefoni systemen har
Räddningstjänsten rutiner på hur man skall placera ut räddningsfordon med
Rakel som kan larma ut räddningsenheter.
Det finns även ett utbyggt kommunikationsnät med frivilliga radioamatörer som
har etablerat basradiosystem på blåljushuset och brandstationen i Liatorp för
länkning av kommunikationsradio.
Samarbetsavtalet räddningstjänstsamverkan innefattar även att räddningsstyrkor
kan larmas ut via larmcentralen i Jönköping där den övergripande ledningen är
placerad med SOS-alarm. Larmcentralen i Jönköping kan via samverkan inom
räddningsregion sydöstra Sverige RSÖS även larma ut från dessa
ledningscentraler.
8.1.4 Brandvattenförsörjning
Inom de större orterna i kommunen Delary, Diö, Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck,
Liatorp, Pjätteryd, Virestad, Älmhult, finns det kommunalt brandvatten via
brandpost som tillhandahålls av kommunens VA-verksamhet. Drift och
underhåll genomförs av kommunens gata/park verksamhet och systemet följer
P114 Distribution av dricksvatten, Svenskt Vatten AB samt de lokala
förutsättningar som finns. Räddningstjänsten betalar en fastställd årlig taxa för
drift och underhåll för detta. Inom Älmhults kommun finns det inom
räddningstjänstorganisationen 2st tankbilar placerade i Liatorp och Älmhult, som
används där det inte finns erforderligt brandvatten via kommunens VA-nät. Via
samverkan och dynamisk resurshantering, DRH, hanteras extra tankbilar via
närliggande organisationer vid större händelser.
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Motorspruta Ant. Placering
Klass 3
1
Älmhult

Klass 2

2

Klass 2
Klass 1
Klass 2
Klass 3

1
1
1
1

Klass 2
Klass 1
Klass 1

1
1
1

Not
Tas med när det är bränder utanför tätorterna
eller när man larmas som resurs till angränsande
organisationer.
Älmhult
Mobila på släp för att kunna köras ut vid behov
både vid händelser samt vid beredskapshöjande
åtgärder
Älmhult
Flytspruta placerad på tankfordon
Älmhult
Bärbar pump placerad på skogsbrandsläp
Liatorp
Flytspruta placerad på tankfordon
Liatorp
Tas med när det är bränder utanför tätorterna
eller när man larmas som resurs till angränsande
organisationer.
Häradsbäck Flytspruta placerad på släckbil
Häradsbäck Bärbar pump placerad på skogsbrandsläp
Pjäteryd
Bärbar pump placerad på räddningssläp

Tabell: Brandvattenpumpar inom Älmhults kommuns räddningstjänst

För att kunna flytta brandvatten med pumpar behövs det också brandslangar för
att säkerställa att man kan förflytta brandvatten. Utöver det finns det även
anpassat med grenrör samt strålrör.
Slang
76
42
25
76
42/38
25
76
42
76
42/38
25
110
76/63
42/38
25

Ant.
8
8
9
10
8
3
2
1
2
10
15
20
40
40
10

Placering
6010 Älm
6010 Älm
6010 Älm
6040 Älm
6040 Älm
6040 Älm
6030 Älm
6030 Älm
Skogsbrandsläp Älm
Skogsbrandsläp Älm
Skogsbrandsläp Älm
Stn. Älm
Stn. Älm
Stn. Älm
Stn. Älm

Slang
76
42
25
76
42/38
25
76
42/38
25
63
38
25
63
38
25

Tabell: Minimum av slangtillgång inom Älmhults kommun
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Ant.
6
10
10
10
10
10
8
8
4
6
6
10
10
10
10

Placering
6210 Lia
6210 Lia
6210 Lia
6240 Lia
6240 Lia
6240 Lia
Stn. Lia
Stn. Lia
Stn. Lia
6510 Här
6510 Här
6510 Här
Räddningssläp Här
Räddningssläp Pjä
Räddningssläp Pjä
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8.1.5 Responstid räddningsresurser
Tid från att larmet inkommer till SOS 112 tills att första kommunala
räddningsresurs når fram till olyckan är summan av handläggningstiden hos
SOS, anspänningstid och körtid för räddningstjänstens resurser. Tidspolygonerna
(framtagna med QGIS16) som syns i figurerna nedan har tagit hänsyn till
anspänningstider för samtliga stationer i närområdet, den mediantid för
handläggning som SOS har för respektive kommun (2 minuter) samt körtiden.
T.ex. så visar de gröna områdena hur långt man kommer på 0-10 minuter från
det att ett samtal inkommit till SOS. Har stationen 5 minuters anspänningstid och
handläggningstiden är 2 minuter kommer man att ha 3 minuters körtid. Fokus
har varit att beskriva områdena inom Älmhults kommun och därför har
angränsande kommuner och deras stationer tagits i beaktan. Tiderna är enbart
tänka att ge en ungefärlig beskrivning och förutsätter alltid hela anspänningsoch handläggningstiden. Körtiden är dessutom enbart beräknad med ordinarie
hastighet på vägnätet och tar varken hänsyn till trafik eller väglag/väderlek.

Figur 21 Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala
räddningsresurs når olika delar av kommunen, inklusive larmhanteringen (responstid)

16

https://www.qgis.org/en/site/ 2021-02-04
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Station Älmhults räddningsresurser har följande geografisk täckning med
avseende på responstider.

Figur 22 Responstid för station Älmhult.

Station Liatorps räddningsresurser har följande geografisk täckning med
avseende på responstider.

Figur 23 Responstid för station Liatorp
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Med hjälp av en GIS-bild med befolkningsdata17 per kvadratkilometer och de
beräkningar på räddningstjänstens framkomsttid till olycka så går det att göra en
uppskattning om att:
▪ Inom 10 minuter nås ca 69 % av befolkningen i kommunen.
▪ Inom 10 till 30 minuter nås ytterligare 27 %.
▪ 4 % av befolkningen nås efter mer än 30 minuter från att larmet besvarats av
SOS tills att första räddningsresurs når fram till olyckan.

Procent %

Befolkningstäckning (%)
80
60
40
20
0

69
27
4
0 till 10 min 10 till 30
min

> 30 min

Figur 24 Befolkningsdata samt befolkningstäckning gällande responstider.

8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder
Då kommunerna inte är helt symetrisk utformade och att man själv inte är
snabbast inom hela kommunen har man avtal om gränslös räddningstjänst inom
räddningssamverkan Småland-Blekinge samt mot Osby kommun. Det är för
övrigt en praxis som tillämpas inom hela landet för att alltid larma den snabbaste
räddningsresursen, för att kunna ge hjälp till den drabbade så fort som möjligt.
Kommunen har innga avtal med någon annan aktör att inleda begränsande
åtgärder.
8.1.7 Samverkan med andra aktörer
Krissam Kronoberg
Inom Kronobergs län finns en samverkansgrupp, Krissam Kronoberg, som
består av länsstyrelsen, kommunerna och deras räddningstjänster, polisen,
regionen och SOS Alarm AB. Gruppen har till uppgift att få till stånd en
samordnad och gemensamt definierad hantering av en allvarlig händelse.
Räddsam Kronoberg
Genom samverkan inom Räddsam Kronberg bedrivs ett flertalet arbetsgrupper
mot andra aktörer för att säkerställa en god samverkan, bland annat riktat mot
Polisen, Regionen, Linneuniversitetet, militär region Syd. Till exempel bedriv en
gemensam grupp som hanterar metoder och övningsgenomförande mellan
Regionen, Polisen och Räddsam Kronoberg.

17

https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-data/oppna-geodata/statistik-pa-rutor/
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8.1.8 Varning och information till allmänheten
Varning (VMA)
Vid allvarliga olyckor, inom eller utom kommunens gränser, ska allmänheten
kunna varnas genom viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det finns
möjlighet för räddningsledaren att använda sig av varningsmeddelande
(omedelbar risk) eller informationsmeddelande (mindre omedelbar risk) dessa
kan sändas ut via SOS-alarm eller brandstationen i Älmhult.
Ett VMA sänds alltid i radio/TV samt SMS och kompletteras i vissa fall
varningen genom att ljudsändare utomhus används kan allmänheten varnas
genom denna utomhusvarning. Detta sker genom att signalen ”Viktigt
meddelande” ljuder och kan aktiveras
Varnings ljudsignalen:
7 sekunder signal med 14 sekunders uppehåll. Repeteras 6 gånger.
Ljudsignalen faran över
En lång signal i 30 sekunder.
Mer information om viktigt meddelande till allmänheten finns på Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps hemsida.
Älmhults kommun provar varningsanläggningen som finns i tätorten genom att
utlösa signalen viktigt meddelande och efter tre minuters paus signalera faran
över.
Provet ska genomföras klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni,
september och december.
Genom avtal med SOS-alarm genomförs aktiveringen av kvartalsprov för VMA
enligt ett schema.
Flyglarm
Älmhults kommun har möjlighet att aktivera flyglarm via varningsanläggningen
som finns i tätorten och finns på brandstationen i Älmhult dessa kan sändas ut
via SOS-alarm eller via brandstationen i Älmhult.
Ett flyglarm sänds alltid i radio/TV samt SMS och kompletteras i vissa fall
varningen genom att ljudsändare utomhus används kan allmänheten varnas
genom denna utomhusvarning. Detta sker genom att signalen ”Flyglarm” ljuder
och kan aktiveras
Varnings ljudsignalen:
Ljuder stötvis: 2 sekunder signal med 2 sekunders uppehåll under 1 minut.
Ljudsignalen faran över
En lång signal i 30 sekunder.
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Beredskapslarm
Älmhults kommun har möjlighet att aktivera beredskapslarm via
varningsanläggningen som finns i tätorten och finns på brandstationen i Älmhult
dessa kan sändas ut via SOS-alarm eller via brandstationen i Älmhult.
Ett beredskapslarm sänds alltid i radio/TV samt SMS och kompletteras i vissa
fall varningen genom att ljudsändare utomhus används kan allmänheten varnas
genom denna utomhusvarning. Detta sker genom att signalen ”Beredskapslarm”
ljuder och kan aktiveras
Varnings ljudsignalen:
30 sekunder med 15 sekunders uppehåll under 5 minuter.
Ljudsignalen faran över
En lång signal i 30 sekunder.
Sevesoanläggningar
För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska
kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som
hanterar farliga ämnen. I Älmhults kommun finns det två sevesoanläggningar
med verksamhet som innebär att en olycka skulle kunna göra att människor och
miljö utanför anläggningens område drabbas. Mer information finns på
kommunens hemsida.

8.2 Per olyckstyp
8.2.1 Brand i byggnad
Effekter som ska uppnås vid brand i byggnad:
▪ Alla personer ska kunna utrymmas ur byggnaden
▪ Ingen brandspridning ska ske från objektet, utrymmet, brandcellen eller
byggnaden där branden startade
▪ Släckning av brand
▪ Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras
Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
▪ Söka efter och rädda personer i tät brandrök
▪ Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att bekämpa brand
▪ Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att begränsa spridning av
brand
▪ Säker vattentillgång ska anordnas
▪ Assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad utvändigt via fönster
eller balkong från 0-11m med stegutrustning
▪ Assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad utvändigt via fönster
eller balkong från 0-23m med maskinstege/hävare
▪ Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
▪ Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
▪ Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av
brandrök
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Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser.
Enheter som utgår ifrån Älmhult har nummer 60XX eller 61XX. Enheter från
Liatorp har 62XX. Enheten från Häradsbäck har 6310 enheten från Pjätteryd har
6510. Anspänningstid och personella resurser framgår av tidigare avsnitt. Vissa
förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete med annan
räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift

Förmåga att:

Släckning

Genomföra släckinsats ut- och invändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Släckning

Genomföra utvändig släckning

Steglivräddning
11 m
Steglivräddning
23 m

Med utskjutsstege livrädda upp till en brösthöjd på 11
m

Enhet
6010,
6210
6010,
6210
6010,
6210
6310,
6510
6010,
6210

Med hävare livrädda upp till brösthöjd på 23 m

6030

Arbetsplattform
Vattentransport

Med hävare och utrustning göra uppgifter högt ovan
mark, håltagning för brandgasventilering, utvändig
släckning etc.
Transportera vatten i tank eller container om minst
6000 L

Vattenförsörjning

Bygga upp slang- och pumpsystem

Ventilation

Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

Ledning system

Genomföra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Akut RVR

Genomföra akut restvärdesräddning. Ventilering av
rök, uppsamling vatten mm.

Räddning-FIP

Agera som första insatsperson och kunna göra
inledande begränsande och livsuppehållande åtgärder
samt ge en tidig lägesrapport.

Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)
Tabell: uppgift och förmåga vid brand i byggnad kopplat till enhet
UAV (drönare)

6030
6040,
6240
6040,
6240,
6310,
6510
6010,
6210
6010,
6260
6080
6080,
1180,
VRC,
VB
6010,
6210
6160,
6260,
6310,
6510
6160

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer
vanligt förekommande till de mer sällan inträffade.
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Brand i byggnad
Villa
Flerbostadshus
Radhus
Publik lokal
Hotell
Industri

Mindre brand i föremål, tillbud eller efterkontroll
Konstaterad brand/rökutveckling i enstaka brandcell.
Mindre spridningsrisk
Omfattande brand i större lokaler. Brand i mer än
startutrymmet och det föreligger stor spridningsrisk

Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller
med nationella förstärkningsresurser

Kommunens förmåga till utrymning via fönster med hjälp av kommunens
stegutrustning för olyckstypen brand i byggnad
Den tid det tar från det att räddningstjänsten blir larmade till dess att en insats är
igång kallas för insatstid. Insatstiden innehåller anspänningstid, den tid det tar
från larm hos räddningstjänsten tills dess att fordonen lämnar stationen, körtid
samt angreppstid (den tid det tar att starta upp insatsen på plats). Framkomsttid
är den tid det tar från det att räddningstjänsten blir larmade till dess att de är på
plats, det vill säga anspänningstid och körtid.
Det allmänna rådet i BBR avsnitt 5:323 anger gällande insatstid och förmåga
följande: ”Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10
minuter. Med tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att
utrymningen kan genomföras på ett tillfredsställande sätt.”
I Älmhult finns förmåga till utrymning via fönster med hjälp av stegutrymning
(antingen 11 meter eller 23 meter). Gula området i Figur 25 nedan visar
geografiskt en 10 minutersgräns från att larm inkommer till 112 tills att sådan
utrymning kan genomföras, dvs larmhanteringstiden + anspänningstiden +
körtiden + angreppstiden maximalt 10 minuter. Det gröna området visar insatstid
<10 min enligt BBR och tar således inte hänsyn till larmhanteringstiden.
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Figur 25 Gröna området är Insatstid <10 min enligt BBR. Gula området är tid från att
larm inkommer till 112 tills att sådan utrymning kan genomföras <10 min.
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8.2.2 Brand utomhus
Effekter som ska uppnås vid brand utomhus:
▪ Alla personer ska kunna utrymmas ur hus, fordon eller fartyg
▪ Ingen brandspridning ska ske från platsen där branden startade eller sprida
sig till angränsande områden eller byggnader
▪ Släckning av brand
▪ Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras
Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
▪ Genomföra insats för livräddning i fordon/fartyg
▪ Genomföra släckinsats för att bekämpa eller begränsa spridning av brand
▪ Söka efter brand och snabbt lokalisera den
▪ Snabbt kunna mobilisera sig i terräng
▪ Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
▪ Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
▪ Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av
brandrök
Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser.
Enheter som utgår ifrån Älmhult har nummer 60XX eller 61XX. Enheter från
Liatorp har 62XX. Enheten från Häradsbäck har 6310 enheten från Pjätteryd har
6510. Anspänningstid och personella resurser framgår av tidigare avsnitt. Vissa
förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete med annan
räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift:

Förmåga att:

Släckning

Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Släckning

Genomföra utvändig släckning

Hävare
Vattentransport

Med hävare och utrustning göra uppgifter högt
ovan mark
Transportera vatten i tank eller container om
minst 6000 L

Vattenförsörjning

Bygga upp slang- och pumpsystem

Ventilation

Med fläkt ventilera bort rök från exempelvis
fordon

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.
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Enhet
6010,
6210
6010,
6210
6010,
6210
6310,
6510
6030
6040,
6240
6040,
6240,
6310,
6510
6010,
6210
6010,
6260
6080
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Ledning system

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Räddning-FIP

Agera som första insatsperson och kunna göra
inledande begränsande och livsuppehållande
åtgärder samt ge en tidig lägesrapport.
Transportera material och personal i terräng
utanför vägnätet med hjälp av 6 eller 4-hjuling
med eller utan vagn
Nyttja terränggående fordon med band för
transport av material och personal samt släckning
eller sjuktransport
Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)

Terräng

Bandvagn
UAV

Skogsbrandsdepå

Helikopterresurs
Flygplansresurs
Högkapacitetspump

Två skogsbrandsdepåer med vardera tre
containrar från MSB regional resurs
Förstärkningsresurs från MSB. Vattenbombande
helikoptrar
Förstärkningsresurs från MSB. Skopande
flygplan
Förstärkningsresurs från MSB. 15 kubik / min +
personal

6080,
1180,
VRC,
VB
6160,
6260,
6310,
6510
6210
6151,
6152
6160
Via
Ljunby
räddni
ngstjänst
MSB
MSB
MSB

Tabell: uppgift och förmåga vid brand utomhus kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer
vanligt förekommande till de mer sällan inträffade.
Brand utomhus
Mindre brand i föremål, enskilt fordon eller gräsbrand
Fordon
Avfall/återvinnig
Gräsbrand
Skogsbrand

Brand i flera fordon, avgränsad brand i
avfallsanläggning, mindre skogsbrand. Ingen
spridningsrisk
Omfattande brand: flera fordon, skogsbrand eller
avfallsanläggning och det föreligger stor spridningsrisk

Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller
med nationella förstärkningsresurser
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8.2.3 Trafikolycka
Effekter som ska uppnås vid trafikolyckor:
▪ Inga följdolyckor får inträffa
▪ Arbetsplatsen ska vara säker att vistas på
▪ Alla drabbade personer ska kunna omhändertas och få sjukhustransport
▪ Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras
Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
▪ Avspärrning av olyckplats
▪ Stabilisering/säkring av fordon
▪ Lyft av fordon/del av fordon
▪ Losstagning av fastklämda snabbt och säkert
▪ Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
▪ Säkra olyckan mot brand och hantera eventuellt läckage
Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser.
Enheter som utgår ifrån Älmhult har nummer 60XX eller 61XX. Enheter från
Liatorp har 62XX. Enheten från Häradsbäck har 6310 enheten från Pjätteryd har
6510. Anspänningstid och personella resurser framgår av tidigare avsnitt. Vissa
förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete med annan
räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift

Förmåga att:

Räddning

Göra basräddning vid trafikolycka, utsläpp, lösa
föremål etc.

Buffert

Fungera som buffertfordon vid t.ex. trafikolycka

Losstagning låg

Göra losstagning med enklare verktyg att klippa,
bända eller kapa, hantera mindre utsläpp
Göra losstagning med verktyg för att klippa,
bända, trycka etc.
vid trafikolycka med personbilar eller liknande
fordon.
Göra losstagning med verktyg för att kunna
klippa, bända och trycka vid t.ex. trafikolycka
med tyngre fordon.
Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. vid
bussolycka.
Skyddsjorda vid händelse på elektrifierad
järnväg.

Losstagning medel

Losstagning hög

Räddning tung
Jordning järnväg

Enhet
6010,
6210
6310,
6510
6040,
6240
6010,
6210,
6010,
6210
6010,
6210
6210
6010

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

6010,
6260

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

6080

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

6080,
1180,
VRC, VB

Ledning system
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RVR

Genomföra restvärdesräddning på väg

Räddning-FIP

Agera som första insatsperson och kunna göra
inledande begränsande och livsuppehållande
åtgärder samt ge en tidig lägesrapport.

Räddning tung

Utökad tyngre/högre lyft t.ex. vid
bussolycka/lastbilsolycka

6010,
6210,
6310,
6510
6160,
6260,
6310,
6510
Ljungby

*Tungräddning Ljungby har en mer utökad verktygskontainer och högre kompetens.
Tabell: uppgift och förmåga vid trafikolycka kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer
vanligt förekommande till de mer sällan inträffade.
Trafikolycka
Mindre trafikolycka, singelolycka personbil eller mindre fordon
Påkörning järnväg, trafikolycka flera fordon, enklare skadeläge, få
fastklämda/skadade etc.
Urspårning/brand i tåg, trafikolycka flera större fordon, komplicerad
skadeplats, många skadade (t.ex. buss på sida)
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller
med nationella förstärkningsresurser
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8.2.4 Olycka med farliga ämnen
Effekter som ska uppnås vid olycka med farliga ämnen:
▪ Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
▪ Ingen spridning av det farliga ämnet ska ske från platsen där utsläppet
började
▪ Ingen ska ta skada av farliga ämnen, personal på plats eller medborgare
▪ Ämnet ska oskadliggöras
▪ Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras
▪ Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara
Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
▪ Identifiering/indikering av farligt ämne
▪ Livräddning i en miljö med farligt ämne
▪ Avspärrning/evakuering av område
▪ Genomföra utvändig eller invändig insats för att:
- Täta
- Valla in
- Samla upp
- Pumpa
- Täcka över
- Tvätta ner
- Länsa
…i syfte att oskadliggöra eller begränsa spridning av farligt ämne
▪ Sanering av personal och drabbade
▪ Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
▪ Alarmering och varning av allmänheten (bl.a. VMA)
Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser.
Enheter som utgår ifrån Älmhult har nummer 60XX eller 61XX. Enheter från
Liatorp har 62XX. Enheten från Häradsbäck har 6310 enheten från Pjätteryd har
6510. Anspänningstid och personella resurser framgår av tidigare avsnitt. Vissa
förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete med annan
räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift

Förmåga att:

Släckning

Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Ventilation

Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar

Livräddning

Akut livräddande insats vid olycka med farliga
ämnen. Kemskyddsdräkt typ 4 (stänkskydd)

Avspärrning

Genomföra avspärrning och varna
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Enhet
6010
6210
6010
6210
6010
6210
6010
6210
6010,
6210
6010,
6210,
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Begränsning

Inledande begränsning vid t.ex. utsläpp farligt ämne.
Ex. tätning/sanering

Indikering

Indikering av farliga ämnen

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

Ledning system

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Akut RVR

Genomföra akut restvärdesräddning

Räddning-FIP

Agera som första insatsperson och kunna göra
inledande begränsande och livsuppehållande
åtgärder samt ge en tidig lägesrapport.

UAV

Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)

Kemdyk

Genomföra kemdykning enligt AFS 2007:7

Kemdykarledare

Leda en kemdykargrupp

AI
Kemdepå
Företagens kem
Oljeskydd

Förstärkning av MSB. Avancerad indikering av
farliga ämnen från regional eller nationella resurser
Förstärkningsresurs från MSB. Sanering och
hantering av ämnen från regional eller nationella
resurser
Särskilt avtal med ett antal företag inom
kemikaliesektorn
Förstärkningsresurs från MSB. Länsor och
uppsamling för oljeskydd från regional eller
nationella resurser

6310,
6510
6010,
6210
6010,
6080,
6160,
6210
6010,
6260
6080
6080,
1180,
VRC,
VB
6010
6210
6160,
6260,
6310,
6510
6160
1010,
2010
1010,
2010
MSB
MSB

MSB

Tabell: uppgift och förmåga vid olycka med farliga ämnen kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer
vanligt förekommande till de mer sällan inträffade.
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Olycka med farligt ämne
Begränsat utsläpp av drivmedel, olja, tillbud vätska/gas
Utsläpp av mindre mängd farligt ämne, enklare situation utan kemdykning
och få drabbade
Omfattande utsläpp av farligt ämne, konstaterad större läckage
ledning/cistern. Komplicerad olycka med kemdykning och flertalet
drabbade
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge
eller med nationella förstärkningsresurser
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8.2.5 Naturolycka
Effekter som ska uppnås vid naturolycka:
▪
▪
▪
▪
▪

Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara
Fastklämda eller nödställda personer ska kunna räddas
Avspärrning/utrymning av större drabbat område
Samhällsviktiga verksamheter ska skyddas från effekter av naturolyckor

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
▪ Livräddning i en svår miljö (översvämmat, nedfallna träd, ras/skred)
▪ Avspärrning/evakuering av område
▪ Sågning/röjning av nedfallna träd
▪ Uppbyggnad av översvämningsbarriärer
▪ Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
▪ Kännedom om väderlek och vädervarningar
▪ Information till allmänheten om var drabbade och farliga områden finns
▪ Stabilisering av utsatta byggnader/byggnadselement
Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser.
Enheter som utgår ifrån Älmhult har nummer 60XX eller 61XX. Enheter från
Liatorp har 62XX. Enheten från Häradsbäck har 6310 enheten från Pjätteryd har
6510. Anspänningstid och personella resurser framgår av tidigare avsnitt. Vissa
förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete med annan
räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift

Förmåga att:

Motorsåg

Med motorsågsutrustning såga/nedfallna träd

Pumpning

Med mindre och större pumpar, pumpa vatten
(t.ex. ur källare)

Hävare
Vattentransport

Med hävare och utrustning göra uppgifter högt
ovan mark
Transportera vatten i tank eller container om minst
6000 L

Vattenpumpning

Bygga upp slang- och pumpsystem

Räddning

Genomföra räddning vid klämskador, nedfallna
träd, vattenskada, lösa föremål etc.

Räddning tung

Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. större föremål.
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Enhet
6010,
6210,
6310,
6510
6010,
6210,
6310,
6510
6030
6040
6040,
6240,
6310,
6510
6010,
6210,
6310,
6510
6210
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Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

6010,
6260

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

6080

Ledning system

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Akut RVR

Genomföra akut restvärdesräddning

Räddning-FIP

Agera som första insatsperson och kunna göra
inledande begränsande och livsuppehållande
åtgärder samt ge en tidig lägesrapport.

Terräng

Bandvagn
UAV

Översvämning

NUSAR

Transportera material och personal i terräng
utanför vägnätet med hjälp av 6 eller 4-hjuling
med eller utan vagn
Nyttja terränggående fordon med band för
transport av material och personal samt släckning
eller sjuktransport
Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)
Förstärkningsresurs MSB. Barriärer,
högkapacitetspumpar, sandsäckar,
sandfyllningsmaskiner från regional eller
nationella resurser
Nationell Urban Sök och Räddning. Sök och
räddning samt stabilisering/lyft vid ras

6080,
1180,
VRC,
VB
6010,
6210
6160,
6260,
6310,
6510
6210
6151,
6152
6160

MSB

MSB

Tabell: uppgift och förmåga vid naturolycka kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer
vanligt förekommande till de mer sällan inträffade.
Naturolycka
Översvämning av källare, pumpning/nödställd person
Sågning/röjning. Olyckor med nedfallna träd
Större översvämningar, ras och skred eller omfattande naturolycka
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller
med nationella förstärkningsresurser
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8.2.6 Drunkning
Effekter som ska uppnås vid drunkning:
▪ Alla nödställda personer i vatten eller 1 meter under vattenytan ska kunna
räddas
▪ Räddningstjänst ska ha fått tillträde till platsen med den nödställde.
▪ Nödställd person ska snabbt kunna lokaliseras av personal vid strandkant, i
båt eller från en UAV i luften
Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
▪ Snabb sök- och räddningsteknik
▪ Snabbt tillträde till badplatser
▪ Snabbt isättande av båt/ytlivräddare
▪ Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
▪ God kännedom om väderlek och vädervarningar
▪ God kännedom om välbesökta badplatser, skridskoturer, båtturer,
kanotrutter etc.
Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser.
Enheter som utgår ifrån Älmhult har nummer 60XX eller 61XX. Enheter från
Liatorp har 62XX. Enheten från Häradsbäck har 6310 enheten från Pjätteryd har
6510. Anspänningstid och personella resurser framgår av tidigare avsnitt. Vissa
förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete med annan
räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift
Räddning
Ledning uppgift
Ledning insats
Ledning system

Ytlivräddning
Trailer Båt

Räddning-FIP

Terräng

Förmåga att:
Göra basräddning vid trafikolycka, vattenskada,
lösa föremål etc.
Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Rädda liv genom livräddning ovan ytan eller 1
meter under
Med mindre båt som normalt sett EJ är sjösatt,
livrädda och/eller transportera personal och
materiel.
Agera som första insatsperson och kunna göra
inledande begränsande och livsuppehållande
åtgärder samt ge en tidig lägesrapport samt ge en
tidig lägesrapport.
Transportera material och personal i terräng utanför
vägnätet med hjälp av 6 eller 4-hjuling med eller
utan vagn
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Enhet
6010,6210
6010,
6260
6080
6080,
1180,
VRC, VB
6010 6210
6010 6210

6160,
6260,
6310,
6510
6210
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Nyttja terränggående fordon med band för transport
av material och personal samt släckning eller
sjuktransport
Genomföra hjärt- och lungräddning med
defibrillator – specifikt från räddningstjänsten

Bandvagn
Hjärtstartare

UAV
Räddningsdykare

6151,
6152

6160
6260,
6310,
6510
Snabbt få en överblick och ge information om 6160
omfattning mm. (med och utan värmekamera)
Genomföra dykinsats i syfte att hitta personer långt Halmstad
under vattenytan
Karlskrona

Tabell: uppgift och förmåga vid drunkningsolycka kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer
vanligt förekommande till de mer sällan inträffade.
Drunkning
Drunkning/tillbud, enstaka personer i ytläge eller 1 meter under ytan
Drunkning/tillbud. Dykbehov
Drunkning/tillbud, stort antal nödställda personer
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller
med nationella förstärkningsresurser
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8.3 Ledning av räddningsinsats
Enligt 14 och 15 §§ MSBFS 2021:1 ska en beskrivning av förmågan till
övergripande ledning samt förmåga att leda räddningsinsatser göras.
Beskrivningen av kommunens förmåga till ledning utgår från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ledning av kommunal
räddningstjänst, MSBFS 2021:4.
Att leda räddningsinsatser spänner sig från att leda en enskild grupp till att leda
ett större system som skall hantera flera större händelser samtidigt eller svåra
komplicerade händelser. Att kunna leda och hantera stora, komplicerade eller
flera samtidiga räddningsinsatser innebär att man behöver samverka för att
kunna hantera det tillfredsställande.
8.3.1 Gemensamma ledningssystemet uppbyggnad för
Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB)
Ledningssystemet utgår från respektive räddningschef som sätter gränserna för
hur man skall hantera larmtyper, resurser och ledningsnivåer, en gemensam
ledningsdoktrin beskriver hur systemet är tänkt att fungera för de olika typerna
av händelserna vilket ledningssystemet utgår i från. Gemensamt för systemet är
att man har en likvärdig syn och uppbyggnad inom hela området för att skapa
och enkelhet och snabbhet i systemuppbyggnaden allt eftersom en eller flera
händelse växer och kräver en större ledningskapacitet.

Schematisk bild av ledningsnivåerna i systemet.

Ledningssystemet är uppbyggt för att kunna lämna över en eller flera omfattande
räddningsinsatser till staten, i fösta hand sker det av drabbad länsstyrelse och en
dialog sker om behovet av att bistå eller överta en eller flera räddningsinsatser.
Ledningssystemet skall kontinuerligt ha förmåga att leverera beslutsunderlag
och information till drabbad kommun, länsstyrelse, Myndigheten för
samhällsskydd samt övrigt berörda myndigheter.
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8.3.2 Beslutsdomäner
För ledning av operativ räddningstjänst finns 3 olika beslutsdomäner med
skiftande beslutanderätt. De olika ledningsfunktionerna kommer att arbeta inom
olika beslutsdomäner och i olika tidsskalor för att hela tiden skapa rätt
förutsättningar för att kunna genomföra och ha beredskap för räddningsinsatser
Uppgiftsledning
▪ Bedriva direkt ledning av räddningsenheter/resurser
▪ Leda en organisatorisk del i utförande av tilldelad uppgift
▪ Samordna utförandet inom den organisatoriska delen
Insatsledning
▪ Utöva den samlade ledningen av en enskild räddningsinsats
▪ Besluta om räddningsinsatsens mål och taktiska genomförande
▪ Besluta om och fördela uppgifter till olika organisatoriska delar/funktioner i
räddningsinsatsen
▪ Samordna räddningsinsats genomförande.
Systemledning
▪ Definiera och kunna besluta om räddningstjänstorganisationernas roll och
tillämpning
▪ av uppdrag inom området.
▪ Kunna besluta om beredskaps av räddningsresurser i förhållande till riskbild
▪ Definiera och kunna besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål,
resurs, tid och
▪ geografi) tidigt kunna ta ställning till om räddningsinsats ska startas eller
inte startas.
▪ Kunna samordna och prioritera mellan räddningsinsatser och beredskap
utifrån hjälpbehov och riskbild
▪ Värdera behov och besluta om såväl initiala resurstilldelningar som
förstärkningar
▪ Kunna organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser
▪ Kunna samverka med andra aktörer, offentliga och privata

Schematisk bild av beslutsdomänerna i ledningssystemet.
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Roller i ledningssystemet
Följande roller och nivåer finns inom ledningsorganisationen:
VRC (Vakthavande
Räddningschef)

Högsta beslutsfattare i systemet utgörs av en regional
räddningschef i beredskap VRC som har ansvar för att
systemet är ändamålsenligt enligt rutiner. Som stöd för att
hantera ledning av systemet och säkerställa adekvat
beredskap över ytan samt för kontinuerlig
omvärldsbevakning finns ett vakthavande befäl VB.
VRC har rollen som räddningsledningschef enligt MSBFS
2021:4.
VB (Vakthavande befäl)
Ett vakthavande befäl (VB) på ledningscentralen svarar i
första hand för att säkerställa adekvat beredskap över ytan
och göra kontinuerliga bedömningar hur belastat systemet är
och förse VRC med beslutsunderlag för denna skall kunna ta
beslut om åtgärder krävs för att systemet skall fungera
tillfredsställande över hela ytan. VB kan medlyssna samtal
som bedöms kunna leda till omfattande eller komplicerade
räddningsinsatser eller om det kan bli stor påfrestning på
systemet. VB stödjer LB i prioriteringar av räddningsresurser.
VB har rollen som driftchef enligt MSBFS 2021:4.
LB (Ledningsbefäl)
LB medlyssnar normalt alla samtal som bedöms kunna leda
till räddningsinsats. LB stödjer SOS räddningsåtgörare RÅ
med beslut om att tillföra respektive återkalla styrkor i
utlarmningsskedet samt med beslutsunderlag till VB för att
denne skall kunna göra påfrestningsbedömningar på
systemet.
RIL (Regional insatsledare) Högsta ledningsnivå på skadeplats utgörs av regional
insatsledare RIL. Funktionen RIL larmas till större insatser
där det föreligger av ett utökat ledningsbehov och förväntas
kunna agera som räddningsledare, stabschef* eller insatschef,
såväl som i stödjande roller i både system-, insats- och
uppgiftsledning. Regional kan även betyda annat än länsvis
och det kan samtidigt finnas fler RIL beroende på hur
dimensioneringen av ledningsfunktionen ser ut i övriga
organisationer.
IL (Insatsledare)
Andra ledningsnivå utgörs av insatsledare IL som finns i jour
eller beredskap beroende på vilken organisation IL tillhör.
Funktionen IL larmas vid behov till insats där det normalt sett
är larmat flera räddningsstyrkor och arbetar där med ledning
av insats tillsammans med övriga befäl i det ledningsteam
som skapas på skadeplats. Insatsledaren kan agera i rollen
som insatschef, stabschef*, funktionschef*, räddningsledare
eller storsektorchef.
SL/AL
Första ledningsnivå utgörs av styrkeledare SL som finns i
(Styrkeledare/Arbetsledare) jour eller beredskap beroende på vilken kategori RVB eller
heltid som SL tillhör. SL larmas antingen som första
insatsperson FIP och/eller som SL tillsammans med sin
räddningsstyrka. SL leder insats antingen själv eller
tillsammans med övriga befäl i det ledningsteam som skapas
på skadeplats.
*Utformningen av uppbyggnaden av stab (inre och yttre) med tillhörande roller är ett pågående
arbete inom Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge, där ett färdigt koncept inte är beslutat
än.
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Räddningsledare
Enligt 3 kap 16 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är
räddningschefen räddningsledare men kan utse någon annan behörig att vara
räddningsledare vid en räddningsinsats. Vakthavande Befäl har möjlighet att
vara räddningsledare tills befäl med delegation att agera som räddningsledare är
utsedd vilket det vanligtvis är förutbestämt eller vid tillfällen då inget befäl finns
på platsen. Samtliga befäl i ledningsorganisationen (se ovan) ska kunna verka
som räddningsledare inom samtliga kommuner eller organisationer som omfattas
av ledningssystems område. Räddningsledaren är ytterst ansvarig för arbetet på
skadeplatsen och anger mål med insatsen. Räddningsledaren ansvarar för att
målen med insatsen är tydligt kommunicerat till personalen på skadeplatsen.
Räddningsledare ska kontinuerligt följa upp och vid behov justera
genomförandet för att nå målet med den enskilda räddningsinsatsen. Det ska
alltid tydligt framgå vem som är räddningsledare vid en insats. Övertagande av
räddningsledarrollen rollen skall tydligt kommuniceras. Räddningsledaren
ansvarar för att varje räddningsinsats avslutas enligt 3 kap 9 § LSO.

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Vid flera samtidiga eller vid resurskrävande räddningsinsatser inom kommunen
kan Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) resurser omfördelas
utifrån rådande behov. Det görs inom ramen Räddningstjänstsamverkan
Småland-Blekinge (RSB) och den systemledningsorganisation som finns
upprättad. Räddningsstyrkor och ledningsfunktioner anpassas både till numerär
och geografisk placering vid förändrad risk- och hotbild i syfte att:
▪ bedriva övergripande ledningsarbete
▪ genomföra räddningsinsatser
▪ skapa beredskap för nya räddningsinsatser
Samarbetet mellan räddningstjänsterna stärker förmågan till effektivt
ledningsarbete vilket medför följande fördelar för de olycksdrabbade:
▪ snabbare hjälp till den olycksdrabbade vid flera samtidigt inträffade olyckor
▪ utökad förmåga till snabb resursuppbyggnad
▪ större uthållighet vid flera samtidiga eller omfattande räddningsinsatser
▪ utökad förmåga att hantera alternativa händelseutvecklingar.
VRC ansvarar för den övergripande prioriteringen mellan en eller flera
samtidiga räddningsinsatser och den rådande beredskapen över tid. VB ska
kontinuerligt följa utryckningsverksamheten och följa upp räddningsinsatsernas
effekt gentemot hjälpbehov och andra skyddsvärden. Prioriteringar av
resurstilldelning i det tidiga skedet vid samtidiga räddningsinsatser utförs av LB
efter bedömt behov. VB har mandat att besluta om alarmering och
beredskapsproduktion inom de ramar som fastställs gemensamt eller av de
direkta beslut som VRC ger.
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8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap
Den kommunala organisationen för räddningstjänst utgör en viktig del av
totalförsvaret. Totalförsvaret regleras i Lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar)
och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila försvaret handlar om att värna
civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till
Försvarsmaktens förmåga. Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) ingår
i det civila försvaret.
Räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap. För att skydda och
rädda människor och egendom vid höjd beredskap ska räddningstjänsten enligt
LSO 8 kap 2§ utöver sina normala uppgifter ansvara för:
▪ upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
▪ indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot nukleära och kemiska
vapen,
▪ kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska
kunna fullgöras, samt
▪ delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för
befolkningsskydd.
Lagen klargör att i övrigt ska samma regler och förhållanden gälla som vid
utförande av kommunal räddningstjänst. Dessutom beskrivs att under höjd
beredskap kan personal inom kommunens organisation för räddningstjänst tas i
anspråk för uppgifter som inte berör den egna kommunen.
MSB har i en vägledning18 formulerat ett förslag till arbetsgång:
Arbetet bör genomföras som ett antal workshops med en processansvarig med
ett övergripande perspektiv och kunskap, exempelvis från länsstyrelsen. I
planeringsarbetet bör det även medverka personal från Försvarsmakten med
insikt om militära hotbilder och strategiskt viktiga militära objekt i det aktuella
området. Scenariopaketen bör först användas för att utforma ett regionalt
anpassat scenario, och sedan lokala scenarier för kommunerna inom regionen.
Följande steg beskriver arbetsgången (återges även i Figur 26 på nästa sida)
1. Först genomför kommuner och räddningstjänster/-förbund tillsammans
med länsstyrelser och regionala företrädare för Försvarsmakten en regional
kartläggning. Där identifieras och prioriteras militära och civila mål i
regionen, samt troligaste områden eller mål för stridshandlingar och
markstrider. OBS! Försvarsmaktens underlag är kritiskt i detta steg.
2. I ett andra steg, med grundscenariot som utgångspunkt, identifieras de
typhändelser som kan beröra de aktuella målen i regionen. Dessa bildar
tillsammans med grundscenariot ett sammanhängande regionalt scenario.

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 1. Vägledning som stöd för inledande
planering och fortsatt utvecklingsarbete, publikationsnummer: MSB1456
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3. Därefter delas de identifierade typhändelserna i steg 2 ut till drabbade
kommuner. De kommunvisa typhändelserna utgör tillsammans med det
regionala scenariot de lokala scenarierna.
4. Slutligen genomförs konsekvensanalys och identifiering av åtgärder med
hjälp av frågebatteriet och handledningen.

Figur 26 Arbetsgång scenariopaket. Bilden är hämtad från MSB.

Som ett inledande steg i hanteringen av räddningstjänst under höjd beredskap så
har räddningstjänsten i Älmhult under 2021 tecknat avtal med
Rekryteringsmyndigheten och har krigsplacerat all disponibel personal till
räddningstjänsten. Löpande kommer ny personal att krigsplaceras.
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Uppföljning, utvärdering och lärande

Handlingsprogrammet beskriver räddningstjänstens förebyggande verksamhet
och räddningstjänst och fastställer mål för verksamheterna i syfte att uppfylla de
mål som finns angivna i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammets innehåll, inriktning och mål har sin grund i en
sammanvägd analys, som i huvudsak består av en analys av kommunens lokala
riskbild och räddningstjänstens förmåga, sakkunskap och den politiska
inriktningen.
Uppföljning av de kommunala målen sker i huvudsak kvantitativt och i samband
med delårsuppföljning två gånger under året samt en redovisning vid årsbokslut.
Efterföljande åtgärder
▪ Avslutad räddningsinsats ska efterföljas av undersökning och klarläggning
av orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts i
skälig omfattning. Undersökningsrapport ska skickas till MSB (3 Kap 10§)
och följer myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats.
Att undersöka och klarlägga orsaker och förlopp till en olycka samt hur insatsen
genomförts syftar till att kunna identifiera åtgärder för att minska konsekvenser
av framtida olyckor och ge förslag till förebyggande åtgärder. Med bakgrund i
ovanstående är olycksutredning en naturlig del av verksamheten och något som
berör både den förebyggande och den operativa verksamheten.
Förebyggande verksamheten kan genom olycksutredningar få ny information
och nya kunskaper som kan bidra till ett ännu bättre och effektivare arbete för att
förebygga att liknande händelser inträffar och om de ändå inträffar, lindra
konsekvenserna.
Den operativa verksamheten ska använda olycksutredningar och
insatsutvärderingar för att kunna utveckla och förbättra förmågan att genomföra
effektiva räddningsinsatser och öka kompetensen hos den operativa personalen
inom räddningstjänsten.
Räddningstjänsten arbetar med olika nivåer av olycksutredningar och
insatsutvärderingar. Omfattningen på utredningarna varierar utifrån händelsens
art och övergripande kan dessa indelas i tre nivåer:
•
•

•

Händelserapport – den rapport som skrivs efter varje räddningsinsats.
Skickas till MSB och utgör underlag för statistik.
Insatsutvärdering – fördjupad utredning om insatsen och räddningstjänstens
arbete vid insatsen, vad gick bra och vilka förbättringspunkter finns.
Lärdomar dras och sprids inom organisationen genom till exempel övningar,
träffar och utskick. Kan utgöra underlag vid framtagande av insatsplaner
och metodutveckling. Insatsutvärderingar genomförs vid större händelser
som bedöms kunna resultera i ovanstående. Exempel på händelser som kan
leda till insatsutvärderingar är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolyckor,
drunkningstillbud eller utsläpp av farligt ämne.
Fördjupad olycksundersökning – räddningstjänstens mest omfattande
utvärdering av en olycka. I denna utreds grundligt orsaken till händelsen,
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händelseförloppet och insatsen. Likt insatsutvärdering ska den fördjupade
olycksundersökningen identifiera brister, åtgärder samt utmynna i
erfarenhetsspridning både inom organisationen och vid behov till externa
aktörer. Fördjupad olycksundersökning ska genomföras vid dödsbränder
samt om egen personal skadas.
Gemensamt för både händelserapport, insatsutvärdering och fördjupad
olycksundersökning som görs är att de ska fokusera på att utreda orsakerna till
olyckan och hur insatsen genomförts samt konsekvenser av vidtagna åtgärder.
Utvärderingarna ska inte leta efter enskilda individer som gjort fel, utan ska vara
objektiva och i stället fokusera på hur räddningsinsatser och hur
räddningstjänstens arbete kan förbättras, både inom den operativa och
förebyggande verksamheten.
Lärande
Genom att dokumentera genomförda insatser och händelser utifrån konceptet
After Action Review, AAR för att sedan delge den egna organisationen, ökar
erfarenhetsåterföringen och man skapar en grund för hela organisationen. Det
interna arbetet har startats upp och planeras att vara i full drift under 2022. Där
har även hjälmkamera och drönare börjat att användas som en viktig del i
dokumentationen till erfarenhetsåterföringen för att bli en ännu bättre lärande
organisation.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Kompletterande referensdokument:
• Riskbaserad dimensionering av operativ räddningstjänst, TN:2021/46
• Styrdokument, Reglemente för tekniska nämnden, KS 2019/116
• Delegeringsordning för tekniska nämnden, TN 2020/74.
• Samarbetsavtal räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge, TN
2021/76
Förteckning över tecknade avtal:
• Alarmering: SOS Alarm Sverige AB
• Manöver av utomhusvarning: SOS Alarm Sverige AB, ”SOS VMA
utlarmning avtal” 104643SOS
• Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunal
räddningstjänst i Kronoberg gällande I Väntan På Ambulans, IVPA
• Överenskommelse om samverkan mellan Räddningstjänster i
Kronobergs län och Sjöräddningssällskapet SSRS station RS Växjö.
• Samarbetsavtal- avseende övergripande ledning av kommunal
räddningstjänst, Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge
• Sotning och brandskyddskontroll. Avtal finns tom 2021. Normalavtal
mellan kommun och skorstensfejarmästare (Typ A). Älmhults kommun
och Ulf Kaisson. Ny upphandling ska ske till 2022.
• Krigsplacering av personal på Räddningstjänsten. Avtal med
Rekryteringsmyndigheten.
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Bilaga B: Beskrivning av samråd
Tekniska nämnden har beslutat att genomföra samråd av förslag till
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Förslaget skickas till aktörerna som
omnämns i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse vilket är angränsande
kommuner samt alla kommuner Kronoberg, alla myndigheter som har direkt
anknytning till räddningsverksamheten i kommunen.
Lista på vilka som har fått handlingsprogrammet för samråd.
• Alvesta kommun
• Lessebo kommun
• Markaryds kommun
• Tingsryds kommun
• Uppvidinge kommun
• Växjö kommun
• Ljungby kommun
• Osby kommun
• Olofström kommun
• Värends räddningstjänst
• Räddningstjänsten Östra Kronoberg
• Region Kronoberg
• Länsstyrelsen i Kronoberg
• Trafikverket
• Polismyndigheten region syd
• Försvarsmakten militärregion syd
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Inom Älmhult kommuns geografiska område finns inga gränser mellan
kommunens respektive statens ansvarsområde för räddningsinsatser i anslutning
till hamnar enligt 3 kap. 3 § förordningen om skydd mot olyckor.
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Nämnd, förvaltning

Datum

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning

2021-08-12

RISKBASERAD DIMENSIONERING AV
OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST

Dokumentinformation
Fastställd av: Räddningschefen 2021-08-12
Gäller från och med: 2022-01-01
Implementeras av: Räddningstjänsten Älmhult
Ersätter: Riskbaserad dimensionering av operativ
räddningstjänst daterad 2014-08-08
Ärendenummer: TN2021/46
Framtagen av: Johan Karlelid, Räddningstjänsten
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Nämnd, förvaltning

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning

Datum

2021-08-12

Sammanfattning
Rapportens huvudsakliga syfte har varit att beskriva riskbilden i Älmhults kommun, redogöra
för räddningstjänstens förmåga att hantera riskerna och ge förslag på åtgärder eller fortsatt
utredning för att möta framtidens utmaningar. Rapporten syftar även till att kunna användas
som underlag vid arbetet med nytt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO). Rapporten är framtagen främst under 2020.
Älmhults kommun har idag nästan 18 000 invånare, fem tätorter, starka industrier och en väl
rustad kommunal räddningstjänst i egen regi, fördelat på två deltidsstationer och två värn.
Riskerna i kommunen innefattar bl.a. ett flertal större industrier (med hantering av stora
mängder farliga ämnen), stora samlingslokaler, riksväg 23, väg 120, södra stambanan, flertalet
sjöar och mycket skog.
Älmhults kommun växer och har de senaste åren en tilltagande ökning av antalet nya
folkbokförda och prognoser talar om en fortsatt ökning framöver. Tätorten växer och en ökad
befolkning innebär nya satsningar på bostadsområden, arbetstillfällen (industrier, handel, och
restauranger). En ökning av både godstrafik på väg och järnväg samt en ökning av
persontrafiken förespås. Sammantaget innebär riskerna att den kommunala räddningstjänsten
behöver ha kunskap, kompetens och resurser för att hantera ett stort spann av händelser. I takt
med utvecklingen av nya sorters bostäder, industrier, tekniska system, fordon med nya
drivmedel mm. så kommer dessutom komplexiteten av det uppdrag som räddningstjänsten har
att öka.
Utveckling av Älmhult framöver kommer framförallt att kräva en ökad kompetens och
delaktighet från Älmhults räddningstjänst i både plan-, bygg-, det förebyggande- och det
operativa skedet för att hänga med i samhällsutvecklingen. Idag är förmågan att hantera
olyckor god men den bygger mycket på det samarbete som finns med angränsande
kommuners räddningstjänster och det länsgemensamma samarbetet Räddsam Kronoberg,
något som i framtiden måste fortlöpa.
Följande åtgärder föreslås utöver ovanstående för att förbättra räddningstjänstens förmåga att
hantera riskerna i kommunen, nu och på sikt:
•

•
•

Då en stor andel av alla händelser dit räddningstjänsten larmas till sker mellan måndag
till fredag (75% av alla händelser) och mellan klockan 06-18 (72%) så bör på sikt
möjligheten att ha en differentierad styrka eller att styrkeuppbyggnad sker på plats
utredas.
I Älmhult utgörs majoriteten av händelser utav automatlarm utan brandtillbud.
Anledningen till detta bör utredas vidare i syfte att identifiera åtgärder som kan vidtas
för att minska antalet onödiga utryckningar.
Det finns en stor förbättringspotential avseende händelserapportering, bl.a. vid brand i
byggnad så ska brandens slutliga omfattning anges i händelserapporten. I 48 % av
händelserna är omfattningen ej angiven eller okänd, något som är felaktigt. Det bör
utredas hur rapporteringen i händelserapporterna kan förbättras. Analys och
utvärdering av räddningsinsatser kan
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då i större utsträckning användas som ett verktyg för utvecklingen av
räddningstjänsten.
• Utökad olycksundersökning bör ske (djupare än händelserapport) i större utsträckning,
dels för att det ger en ökad förståelse för olyckornas händelseförlopp men det kan
också återföras till de operativa- och förebyggande verksamheterna.
• Förmågan att ta emot, koordinera och leda frivilliga resurser är ett område som
Älmhults kommun bör förstärka på sikt, särskilt avseende skogsbrandsbekämpning.
• Insatsplaner för räddningstjänsten gällande utsläpp av farligt ämne vid vattentäkter bör
upprättas.
• Det bör utredas hur stor andel av invånarna i respektive område av kommunen som
nås av räddningstjänsten inom olika tider.
• Rekrytering av brandmän i framtiden behöver utredas då Älmhults tätort växer i
riktning ifrån den nuvarande brandstationen.
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Inledning

Nedan presenteras syfte och mål med denna rapport, bakgrundsinformation samt de
avgränsningar som gjorts.

1.1. Bakgrund
År 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft1. Bestämmelserna i lagen
syftar till att ge människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredställande och
likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet, med hänsyn till lokala förhållanden.
För att hantera en komplex riskbild har kommunen i uppgift att inför varje mandatperiod anta
ett handlingsprogram enligt LSO vars syfte är att dels öka kunskapsnivån hos medborgarna i
kommunen, dels förbättra och driva verksamheten inom skydd mot olyckor framåt. I grund
och botten är handlingsprogrammet ett kommunalt styrdokument. Vid regeringens
presentation av arbetet med LSO fanns målet och förväntningen att ”det måste bli färre som
dör, färre som skadas och mindre som förstörs”.
Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ ska handlingsprogrammet beskriva de risker som kan leda till
räddningsinsatser. Exempel på sådana risker är bl.a. brand, trafikolycka, utsläpp av farligt
ämne, drunkning och översvämning. Detta förutsätter att risker identifieras och analyseras.
Den sammantagna riskbilden kan sedan användas som grund för hur man prioriterar och sätter
upp mål, planerar den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken
räddningstjänstförmåga som krävs för att genomföra räddningsinsatser. Riskbilden som
presenteras i denna riskanalys, är därför ett grundläggande underlag för arbetet med skydd
mot olyckor.

1.2. Syfte
Rapportens huvudsakliga syfte är att beskriva riskbilden i Älmhults kommun, redogöra för
räddningstjänstens förmåga att hantera riskerna och ge förslag på åtgärder eller fortsatt
utredning för att möta framtidens utmaningar.
Rapporten syftar även till att kunna användas som underlag vid arbetet med nytt
handlingsprogram.

1.3. Mål
Målen med rapporten är att:
▪ Beskriva riskbilden i Älmhults kommun utifrån räddningstjänstens perspektiv.
▪ Bedöma de resurser som står till räddningstjänstens förfogande och koppla det till
vilken förmåga räddningstjänsten har.
▪ Avgöra huruvida räddningstjänsten är lämpligt dimensionerad för att hantera riskerna i
nutid och på sikt.
▪ Ge förslag på förbättringsåtgärder och peka på områden som bör utredas vidare.

1

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-omskyddmot-olyckor_sfs-2003-778
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1.4. Metod
För att uppfylla analysens syfte och mål så började arbetet med en genomgång av befintligt
material från räddningstjänsten och kommunen, så som tidigare risk- och sårbarhetsanalyser,
kartering, plandokument, diverse dokumentation mm. i syfte att inventera och belysa de
eventuella risker som finns. Kommunens verksamheter, listade i det interna
verksamhetssystemet Daedalos gås systematiskt igenom för att kunna identifiera och
analysera olika risker, bl.a. de som hanterar farliga ämnen, industrier, stora folksamlingar etc.
Insatsstatistik för Älmhults räddningstjänst inhämtas från det lokala verksamhetssystemet
Daedalos och används i syfte att beskriva vad för uppdrag och händelser som
räddningstjänsten har ställts inför och vad konsekvenserna har blivit. En inventering av
räddningstjänstens befintliga resurser görs för att kunna göra bedömning av dess förmåga. En
resonemang kring lämplig dimensionering för framtiden förs och baserar sig på hur riskerna
ser ut samt hur räddningstjänstens förmåga ser ut.
En omvärldsanalys tillsammans med framtidsprognoser från olika myndigheter och
kommunens översiktsplan (och fördjupad översiktsplan) utgör grund för bedömning av
riskläget för framtiden. Slutligen diskuteras framtida utredningsbehov och eventuella åtgärder.

1.5. Avgränsningar
Analysen behandlar endast händelser som kan föranleda en räddningsinsats. Med
räddningsinsats avses det som definieras som räddningstjänst i 1 kap. 2 § i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor, det vill säga räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för
olyckor för att hindra och begränsa skador på människa, egendom eller miljö. De ska även
vara motiverade med hänsyn till:
•
•
•
•

Behovet av ett snabbt ingripande
Det hotade intressets vikt
Kostnaderna för insatsen
Omständigheterna i övrigt.

Analysen avgränsas även till att geografiskt endast behandla risker inom Älmhults kommuns
gränser.
Sårbarheter i samhället kopplade till Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap2 behandlas i en separat
risk- och sårbarhetsanalys för kommunen. Några av de punkter som tangerar
räddningstjänstens område lyfts dock in i denna rapporten.

2

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544omkommuners-och-landstings_sfs-2006-544
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Älmhult kommun
2.1. Befolkning, demografi och geografi

Älmhults kommun är en kommun i södra Kronobergs län med 17651 invånare över en yta på
895 km2 landareal samt 87 km2 vatten. Det bor 19,8 invånare per kvadratkilometer, att
jämföra med rikssnittet på 25,4. Det finns fem tätorter, centralorten Älmhult samt Diö,
Liatorp, Eneryda och Delary.3 En översiktlig bild ges av Figur 1 nedan.

Figur 1 Älmhult med tätorter (Älmhults Kommun, 2020)

Fördelning av befolkningen på de olika tätorterna:
•
•
•
•
•
•
•

Älmhult 10 369
Diö 925
Liatorp 560
Eneryda 327
Delary 214
Glesbygdsfolkmängd 4727
Restförda 26

Kommunens största arbetsgivare är IKEA som har produktutveckling, kontor och
marknadsföring, centrallager och varuhus på orten. Den näst största arbetsgivaren är
kommunen själv. Det finns även andra stora företag så som Stena Aluminium, Elme Spreader,
Invacare och SwePart Transmissons. IKEA:s betydelse för kommunens utveckling kan inte
nog överskattas och IKEA tillsammans med det för övrigt väl differentierade näringslivet har
varit grundläggande för kommunens utveckling. I Älmhult finns två vårdcentraler i privat regi
men med avtal med Region Kronoberg. Närmaste sjukhus är Ljungby Lasarett.

3

SCB, Statistiska Centralbyrån, statistik daterad 2019-12-31. https://kommunsiffror.scb.se
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Älmhult gränsar till kommunerna Markaryd, Ljungby, Alvesta, Tingsryd, Olofström och
Osby, se Figur 2 för en översiktlig bild av Älmhults läge i förhållande till angränsande orter.

Figur 2 Älmhults läge i förhållande till angränsande orter. (Lantmäteriet, 2020)

Antalet folkbokförda har länge legat relativt stabilt men sedan 2015 har det skett en nämnvärd
ökning. Diagram 1 nedan visar befolkningsstatistik från SCB.

Invånare Älmhults kommun 1991-2019
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Diagram 1 Invånare Älmhults kommun 1991-2019 (SCB, 20191231)
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Trenden ser även liknande ut inom både länet och andra kommuner. Diagram 2 nedan är en
analys gjord av RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser med data från KOLADA,
Kommun- och landstingsdatabasen.

Diagram 2 invånarantal, statistik från KOLADA, sammanställd av RKA, 2019.

Prognos för framtiden visar på en fortsatt ökning av befolkningen men att ökningstakten
kommer att avta, se Figur 3 nedan som kommer från en rapport ”Befolkningsutvecklingen i
Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018 till 2032” som Region Kronoberg har
sammanställt.
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Figur 3 Befolkningsprognos 2032. Data från SCB, sammanställt av Region Kronoberg.

Kommunen har en stor andel arbetskraft som pendlar in i kommunen. Nettoinpendlingen var
över 35 % år 2017.4 Diagram 3 nedan visar tydligt att Älmhults kommun sticker ut jämfört
med övriga länet och andra kommuner.

Diagram 3 Nettoinpendling i andel %, statistik från KOLADA, sammanställd av RKA, 2018

4

RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser med data från KOLADA, Kommun- och
landstingsdatabasen. 2018
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2.2. Älmhult kommuns översiktsplan 2016
Den översiktsplan som gjordes 20165 är ett samlat beslutsunderlag och handlingsprogram som
visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen i kommunens olika delar och vad
kommuninnevånarna kan vänta sig i framtiden. Planen belyser också allmänna intressen och
kommunens miljösituation och har som tidshorisont 2040. Figur 4 nedan beskriver
huvudtanken för utvecklingen.

Figur 4 Övergripande målbild för Älmhult. Översiktsplan Älmhults Kommun. 2016

Här nedan återges i korthet aspekter ur översiktsplanen som kan ha framtida betydelse för
räddningstjänst.
▪ Kommunen ska planeras för minst 20 000 invånare till år 2040.
▪ Nya bostäder ska erbjudas på de mest strategiska platserna. Tre
attraktivitetsfaktorer pekas ut som utgångspunkt i den fortsatta planeringen:
centralt boende i framförallt Älmhult och Diö, sjönära boende med relativ närhet
till tätorterna samt boende på den rena landsbygden med de värden som finns i
natur- och kulturmiljöer.
▪ En indelning i olika servicenivåer där en stark centralort gynnar helheten och
kompletteras med landsbygdscentrum och grundläggande service i de mindre
orterna, se Figur 5 nedan.

5

Översiktsplan Älmhults Kommun. 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124
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Figur 5 En stark centralort och mindre landsbygdscentrum. Översiktsplan Älmhults Kommun. 2016

▪ Älmhult ska också ges möjlighet att växa i riktning mot sjön, nya områden för
bostäder i strandnära läge pekas därför ut längs Möckelns strand. I övrigt bör
expansion ske så nära tätorten som möjligt och nya områden för blandad
bebyggelse föreslås väster och öster om orten. På sikt bör även områden som
idag används för industri kunna omvandlas för att ge plats för bostäder och andra
typer av arbetsplatser. Här har näringslivet möjlighet att utvecklas mot ett mer
kunskapsintensivt företagande.
▪ Tyngre verksamheter hänvisas på sikt till ortens södra delar där risken att störa
boende är låg och de logistiska förutsättningarna är goda.
▪ För teknisk försörjning ska kretsloppsprincipen genomsyra verksamheten.
▪ Energiförsörjningen ska grundas på förnybar energi med fokus på
energieffektivitet i både stor och liten skala. Alternativ så som solcellsparker
eller utvinning av biogas bör studeras och utredas.
▪ Kommunen ska verka för att det åter skapas tågstopp i Liatorp och Eneryda.
Möjligheterna för ett utökat antal spår längs med nuvarande stambanan bör
studeras för att öka kapaciteten. Kommunen bör verka för ny järnvägssträckning
längs sydostlänken samt en höghastighetsbana i stambanekorridoren. En översikt
går att se i Figur 6 nedan.

98

14(76)
Nämnd, förvaltning

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning

Datum

2021-08-12

Figur 6 Översikt järnvägsutveckling. Översiktsplan Älmhults Kommun. 2016

▪ Dagligvaruhandel som bättre kan förse västra sidan av kommunen bör möjliggöras på
västra sidan av Älmhults tätort. Läge för drivmedels/laddstation kan också vara
aktuellt i anslutning till denna verksamhet.
▪ Utveckling av turismanläggningar i strandnära anläggningar, se Figur 7 nedan:

Figur 7 Utveckling av turismanläggningar i strandnära lägen (LIS), Översiktsplan Älmhults
Kommun. 2016
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2.3. Fördjupning av översiktsplan, Älmhult småstad 2020
Fördjupningen syftar till att leda Älmhults samhällsplanering så att målbilden för Älmhult till
2050 nås6. Följande punkter bedöms kunna få en inverkan på framtida
räddningstjänstverksamhet:
▪ Expandera tätorten västerut och tillgängliggöra Möckeln samt förtäta centrala Älmhult
▪ Näringslivets områden pekas ut i centrum, väst och öst samt södra
verksamhetsområdet
▪ 150–200 bostäder ska byggas per år fram till 2050 totalt ca 3500 bostäder.
▪ Planberedskap för 500 bostadstomter i tätorten och 15 hektar iordningställd
industrimark i söder.
▪ Centrum ska förtätas på höjden till en standard på fyra till sex våningar och inom
lucktomterna inom kvarteren
▪ För att förstärka sydostlänken ner mot Karlshamn så togs en utredning fram som
föreslår en alternativ rälsdragning. Denna ger tillräcklig svängradie och lutning vid
korsningen av järnvägen och väg 23 i sydöst. Den alternativa dragningen ersätter då
den nuvarande sydöstliga dragningen.
▪ Den centrala bangården flyttas söderut för att säkerställa möjligheten till utbyggnad
▪ Område för västlig och central dragning av höghastighetsbanan öronmärks
▪ Genomfartstrafik leds bort från centrum för att stärka upplevelsen och en yttre ringled
ska leda runt trafiken bort från centrala Älmhult
▪ Samhällsviktig byggnation ska förläggas högre än teoretisk 200 års regns vattennivå.
Två bilder som illustrerar tänkt utbyggnad och exploatering av bostäder och infrastruktur syns
i Figur 8 och Figur 9 på nästa sida.

6

Fördjupning av översiktsplan Älmhults småstad. 2020. Samrådshandling
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Figur 8 Planerad utveckling i Älmhult tätort. Fördjupning av översiktsplan Älmhults småstad. 2020
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Figur 9 Utveckling av infrastrukturen. Fördjupning av översiktsplan Älmhults småstad. 2020
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2.4 Risk och sårbarhetsanalys för Älmhults kommun 2019-2022
Älmhults kommun har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen och dess
geografiska område i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap.
Sammantaget konstateras att Älmhults kommun har en god grundläggande
krishanteringsförmåga men att en fortsatt utveckling av krisberedskapen och robustheten
är nödvändig för att möta framtidens utmaningar. En viktig grundsten i kommunens
krishanteringsförmåga är den samverkan som finns inom Kronobergs län i form av
Krissamverkan Kronoberg.
De hot och risker som bedöms ge störst konsekvenser för kommunen utifrån ett lokalt
perspektiv är störningar i elförsörjning, pandemi, skyfall och utsläpp av farligt ämne vid
vattentäkt eller i dagvattensystem som leder till vattentäkt.
Mot bakgrund av beslut om ett återtagande av totalförsvarsplaneringen är det viktigt att
kompetensutveckla och att öva krisledning utifrån scenario som är baserade på såväl fredstida
kriser som höjd beredskap och krig. Räddningstjänsten har en central roll i det civila försvaret
och bör medverka i stor utsträckning.
Älmhults kommun har under de senaste åren genomfört omfattande investeringar för att skapa
en högre redundans och kapacitet i sin dricksvattenförsörjning. Genom utförda investeringar
har man tillskapat förutsättningar för att operativt hinna fördröja och i bästa fall begränsa eller
eliminera ett utsläpp innan det når aktuella råvattenintag. Investeringarna har även skapat
förutsättningar för att anordna nödvatten via fristående vattensystem. Genom investering i nytt
vattenverk tillskapas en högre produktionskapacitet. En viktig åtgärd som åligger
räddningstjänsten är att det upprättas en insatsplan för hantering av utsläpp av farligt ämne vid
vattentäkt eller i dagvattensystem som leder till vattentäkt.
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Räddningstjänsten

I kommunen finns räddningstjänst med deltidskårer i Liatorp och Älmhult samt räddningsvärn
i Häradsbäck och Pjätteryd, se Figur 10 nedan. Räddningstjänstens lednings- och
administrativa organisation är tillsammans med räddningskåren Älmhult lokaliserade till
Blåljushuset i Älmhult. I Blåljushuset finns även polisstation och ambulansstation inrättad.

Figur 10 Räddningstjänsten Älmhult.

I Älmhult finns deltidsstyrka med 1 styrkeledare och 5 brandmän, samt 1 FIP-enhet (Första
Insats Person). Anspänningstiden för station Älmhult är 5 minuter och 3 min för FIP-enheten
(som har beredskap med bil med hem). I Liatorp finns deltidsstyrka 1 + 4 där styrkeledaren
har egen bil med sig hem. Anspänningstiden är 8 minuter för styrkan i Liatorp. På båda
värnen, Pjätteryd och Häradsbäck finns 7 frivilliga som kan assistera räddningstjänsten. Det
finns en insatsledare med 90 sekunders anspänningstid som har beredskap i hemmet och kan
bo med 30 minuter till tätort.
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3.1. Räddningstjänstens förmåga
Räddningstjänsten har i Sverige ett vidsträckt uppdrag och ska hantera ett stort spann av
olyckor. Att ha förmåga att hantera allt ensam är inte möjligt. Samverkan mellan kommuner,
län och de olika räddningstjänstorganisationerna är viktiga för att kunna garantera invånarna
ett skydd mot olyckor.
Enheter som utgår ifrån Älmhult har nummer 60XX eller 61XX. Enheter från Liatorp har
62XX. 63XX är Häradsbäck och 65XX är Pjätteryd. Tabell 1 nedan visar de förmågor som
återfinns inom Räddningstjänsten Älmhult.
Tabell 1 Förmågor som återfinns inom Räddningstjänsten Älmhult.

Förmåga
Släckning
Rökdykning
Rökdykarledare
Steglivräddning
11 m
Steglivräddning
23 m
Hävare

Förmåga att:
Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt
Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7
Leda en rökdykargrupp
Med utskjutsstege livrädda upp till en brösthöjd på 11 m

Enhet
6010 6210
6010 6210
6010 6210
6010 6210

Med maskinstegeutrustning livrädda upp till brösthöjd på 23 m

6030

Med hävareutrustning göra uppgifter högt ovan mark

6030

Vattentransport
Vattenförsörjning
Ventilation
Räddning

Transportera vatten i tank eller container om minst 6000 L
Bygga upp slang- och pumpsystem
Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar
Göra basräddning vid trafikolycka, vattenskada, lösa föremål etc.

6040 6240
6040 6240
6010 6210
6010 6210

Buffert
Losstagning låg

Fungera som buffertfordon vid t.ex. trafikolycka
6040 6240
Göra losstagning med enklare verktyg för att klippa, bända eller kapa 6010 6210

Losstagning
medel

Göra losstagning med verktyg för att klippa, bända, trycka etc.
vid trafikolycka med personbilar eller liknande fordon.

Losstagning hög

Göra losstagning med verktyg för att kunna klippa, bända och trycka 6010 6210
vid t.ex. trafikolycka med tyngre fordon.

Räddning tung
Jordning järnväg

Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. vid bussolycka.
Skyddsjorda vid händelse på elektrifierad järnväg.

6210
6010

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

6010 6260

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter, samverkansledning m.m.

6080

Ledning system

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

6080

Akut RVR
Ytlivräddning

Genomföra akut restvärdesräddning
Rädda liv genom livräddning ovan vattenyta

6010 6210
6010 6210
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Med
mindre
båt
som
normalt
sett EJ är sjösatt, livrädda och/eller 6010 6210
Trailer Båt
Räddning-FIP
Frivillig-FIP
IVPA
Djurlivräddning

transportera personal och materiel.
Agera som första insatsperson – specifikt från räddningstjänsten
Genomföra en första insats i väntan på räddningstjänst - ej
räddningspersonal i tjänst
Kunna åka I Väntan På Ambulans eller liknande sjukvårdsuppdrag.
(Hjärtstopp mm.)
Genomföra djurlivräddning på större nödställda djur

6160 6260
6310 6510
6060 6260
6010

Ta sig fram i terräng utanför asfalterad väg. Ex. Jeep, fyrhjuling,
6010 6210
bandvagn
Nyttja terränggående fordon med band för släckning eller
6151 6152
Bandvagn
sjuktransport
Genomföra hjärt- och lungräddning med defibrillator – specifikt från 6160 6260
Hjärtstartare
räddningstjänsten
6310 6510
Frivilligresurs m. Genomföra hjärt- och lungräddning med defibrillator – ej
räddningspersonal i tjänst
hjärtstartare

Terräng

Förmågor som inte erhålls inom kommunen men som återfinns inom länet eller i angränsande
kommuner/län återges i Tabell 2 nedan. En avsaknad av t.ex. skärsläckare eller CAFS behöver
inte nödvändigtvis innebära att samma effekt inte kan erhållas genom annan metod.
Tabell 2 Förmågor som inte finns inom Räddningstjänsten Älmhult men som finns inom län eller
angränsande.
Förmåga
Skärsläckare
Räddningsdykare
Kemdyk
Kemdykarledare
CAFS
Hoppkudde

Förmåga att:

Återfinns närmast i:

Utvändigt skära och släcka med högt tryck och
abrasiv förmåga
Genomföra dykinsats i syfte att hitta personer under
vattnet
Genomföra kemdykning enligt AFS
2007:7
Leda en kemdykargrupp
Med tryckluftskomprimerat skum genomföra
släckinsats
Använda en hoppkudde
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3.2. Responstid
Tid från att larmet inkommer till 112 tills att första kommunala räddningsresurs når
fram till olyckan är summan av handläggningstiden hos SOS, anspänningstid och körtid
för räddningstjänstens resurser. Tidspolygonerna (framtagna med QGIS 7) som syns i
Figur 11 nedan har tagit hänsyn till anspänningstid för Älmhults station, den mediantid
för handläggning som SOS har (2 minuter) samt körtiden. T.ex. så visar de gröna
områdena hur långt man kommer på 0-10 minuter från det att ett samtal inkommer. Har
stationen 5 minuters anspänningstid och handläggningstiden är 2 minuter så kommer
man att ha 3 minuters körtid. Fokus har varit att beskriva områdena inom Älmhults
kommun. Tiderna är enbart tänka att ge en ungefärlig beskrivning och förutsätter alltid
hela anspännings- och handläggningstiden. Körtiden är dessutom enbart beräknad med
ordinarie hastighet på vägnätet och tar varken hänsyn till trafik eller väglag/väderlek.
Fokus har varit att beskriva områdena inom Älmhults kommun och därför har
angränsande kommuner och deras stationer tagits i beaktan. Tiderna är enbart tänka att
ge en ungefärlig beskrivning och förutsätter alltid hela anspännings- och
handläggningstiden. Körtiden är dessutom enbart beräknad med ordinarie hastighet på
vägnätet och tar varken hänsyn till trafik eller väglag/väderlek.

Figur 10 Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når olika
delar av kommunen, inklusive larmhanteringen (responstid)

7

https://www.qgis.org/en/site/ 2021-02-04
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Figur 11 Responstid för station Älmhult.

Responstider för station Liatorp syns i Figur 12 nedan.

Figur 12 Responstid för station Liatorp
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Med hjälp av en GIS-bild med befolkningsdata8 per kvadratkilometer och de
beräkningar på räddningstjänstens framkomsttid till olycka så går det att göra en
uppskattning om att:
▪ Inom 10 minuter nås ca 69 % av befolkningen i kommunen.
▪ Inom 10 till 30 minuter nås ytterligare 27 %.
▪ 4 % av befolkningen nås efter mer än 30 minuter från att larmet besvarats av SOS tills
att första räddningsresurs når fram till olyckan.

Befolkningstäckning (%)

Procent %

80

69

60
40

27

20
4
0
0 till 10 min 10 till 30 min

> 30 min

3.3. Samverkan
3.3.1 Räddsam Kronoberg
Under augusti 2014 träffades länets räddningschefer för att diskutera vilka utmaningar som
framtiden kommer att föra med sig och hur man på bästa sätt skall kunna möta dem. Behovet
av en länsövergripande samverkan blev alltmer tydlig och diskussionen utmynnade i en
gemensam avsiktsförklaring för Räddsam Kronoberg. Räddsam Kronoberg är en ekonomisk
förening där bl.a. erfarenhetsutbyte, nätverksträffar och gemensam upphandling sker. De
ingående organisationerna samverkar, bekostar och underhåller föreningen tillsammans inom
länet.
3.3.2 DRH
DRH (Dynamisk resurshantering) är en tjänst som tillhandahålls av SOS-alarm och möjliggör
att närmaste räddningsenhet med rätt förmåga alltid larmas till en olycka. Det möjliggör alltid
att den snabbaste skadeavhjälpande insatsen kan påbörjas och man går ifrån fokuset på
kommun- eller länsgränser. Kronoberg tillämpar en gemensam DRH-plattform för
räddningsenheter.
3.3.3 Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB)
RSB är ett gemensamt räddningssystem för räddningstjänsterna i Jönköpings län,
Kronobergs län, Blekinge län, Ydre, Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

8

https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-data/oppna-geodata/statistik-pa-rutor/
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En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver
organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser.
Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre, Hultsfred,
Vimmerby och Västervik bildar nu därför en gemensam samverkan Räddningssystem
Småland-Blekinge. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan organisationerna är att
åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och
uthållighet att genomföra räddningsinsatser. Det nya samarbetet kommer att omfatta 30
kommuner med cirka 800 000 invånare.
Varje räddningstjänst kommer fortfarande att finnas kvar som egen organisation, men
samarbetet kommer att bli utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.
I korthet innebär det ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning
av resurser som brandmän, fordon och materiel men även uppbyggnad av en ny
övergripande ledning. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar
att snabbt få mycket resurser till en olycksplats, leda stora insatser samt hantera
samtidiga, komplexa och långvariga händelser.
Ledning på skadeplats och i systemet som helhet kommer att bedrivas ute på plats med
befäl från områdena och från en gemensam ledningscentral i Jönköping som är
samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans
alla dagar. Här kommer det att finnas ett vakthavande befäl som tillsammans med en
vakthavande räddningschef utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med
gemensamma regionala ledningsresurser samt insatsledare och styrkeledare i alla de
ingående räddningstjänsterna.
3.3.4 RSöS
Räddningstjänsterna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län har
inlett ett samarbete som benämns Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS. Inom RSöS finns
en beredskapsfunktion för inriktning och prioritering av resurser, vid omfattande
räddningsinsatser, mellan de ingående länen samt gentemot övriga delar av Sverige.
Funktionen utgörs av en tillikauppgift för en vakthavande funktion i regionen. De fem länen
ingår i ett samarbete runt förstärkningsresurser i södra Sverige tillsammans med Skåne, Västra
Götalands län, Stockholmsregionen samt Bergslagen. Arbete pågår med att ytterligare knyta
räddningstjänsterna i regionen närmare varandra t.ex. avseende dynamisk resurshantering,
samarbete mellan ledningscentralerna och gemensam ledningsdoktrin.

3.4. Indikatorer för räddningstjänst
Sveriges kommuner och regioner SKR gör årliga jämförelser (Öppna jämförelser) mellan
kommuner avseende ett antal indikatorer: Larmbehandlingstid, antal personer som utbildas i
att förebygga/hantera bränder eller olyckor, responstid och utvecklade bränder i byggnader.
Älmhult har inte siffror representerade i statistiken för år 2020. Indikatorerna för
räddningstjänst från SKR:s öppna jämförelse återfinns i Tabell 3 nedan.
Uppgifterna om utvecklade bränder i byggnader har hämtats från MSBs insatsregister som
bygger på de händelserapporter som räddningstjänsterna utformar efter insatser/utryckningar.
Registret innehåller bland annat alla insatser som den kommunala räddningstjänsten gjort till
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brand i byggnad. Med byggnad menas såväl bostäder som allmänna byggnader,
industribyggnader mm. Med utvecklad brand avses sådana insatser där det fortfarande brinner
när räddningstjänsten anländer. MSBs insatsregister fångar enbart sådana bränder som varit
föremål för räddningsinsats. Antalet räddningsinsatser har sedan justerats med uppgifter från
SCB om befolkningen i respektive kommun. Antal personer som har utbildats av kommunen i
att förebygga eller hantera bränder eller andra olyckor är per 1 000 invånare.
Uppgifter om larmbehandlingstid kommer från SOS Alarm. Med larmbehandlingstid avses
tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten larmas ut. Uppgifter
om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid avses tiden från det att
larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att
endast insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår.
Tabell 3 Indikatorer för räddningstjänst. SKR Öppna jämförelser. 2020-07-06

ID
U07415
U07424
U07440
U07442

Titel
Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 invånare
Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra
olyckor, antal/1000 invånare
Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid i minuter.
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för
räddningstjänst, mediantid i minuter

2016

2017

2018

2019

0,68

0,62

0,66

0,55

37,2

31,6

17,1

26,7

1,6

1,6

1,5

1.9

10,3

10,8

10,9

10.2

Kostnaden för räddningstjänst återfinns även bland statistik sammanställd i Kolada. Älmhult
följer kostnaden för övriga kommuner i riket med undantag för 2015. Generellt så ligger
kostnaderna under Kronobergsnittet, också med undantag för 2015. Förra året utgick
kostnaden för räddningstjänst till 1194 kr / invånare, se Figur 13 och Figur 14 nedan.
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Figur 13 Jämförelse alla kommuner. Kostnad för räddningstjänst, KOLADA, sammanställd av RKA
2020.

Figur 14 Jämförelse Kronobergs län. Kostnad för räddningstjänst, KOLADA, sammanställd av RKA
2020.
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Riskinventering

För att kunna analysera riskerna som finns inom kommunen måste först riskerna inventeras.
Risk definieras ofta som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa
och de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. En hög sannolikhet innebär att det är
mer troligt att en händelse ska inträffa och en hög konsekvens innebär att följderna av olyckan
blir större och mer omfattande än om konsekvensen är låg. Inventeringsavsnittet kommer att
presentera vilka risker som finns inom kommunen. Efter det kommer ett avsnitt om
insatsstatistik och slutligen ett analysavsnitt som redogör för riskhanteringen.

4.1. Byggnader
I centralorten finns varierad bostadsbebyggelse, industrier, samlingslokaler, hotell,
vårdbyggnader mm. Det finns även i mindre orter, byar och bebyggelse utanför tätorterna,
främst bestående av bostäder, gårdar och enstaka industrier och butiker. Inom kommunen
finns också byggnader med ett stort kulturhistoriskt värde, vissa kulturminnesmärkta.
Statistik från SCB visar att majoriteten av hushållen utgörs av 2 personer samt att den
vanligaste boendeformen är småhus med äganderätt, 59,5 %. Statistik om boendeform,
hushållsstorlek etc. är hämtad från SCB och återges i Tabell 4 nedan.
Tabell 4 Statistik hämtad från SCB, 2019.
Parameter
Medelålder

Värde
40,9 år

Andel utrikesfödda

25,9 %

Hushållsstorlek

2 personshushåll 27,5 %

Hur många procent av de folkbokförda bor själva eller
tillsammans med andra?

4 personshushåll 23,6 %
3 personshushåll 15,9 %
1 personshushåll 15,5 %
5 personshushåll 10,8 %
6+ personshushåll 6,6 %

Vanligaste boendeformen

Småhus, äganderätt 59,5 %
Flerbostadshus, hyresrätt 21,8 %
Flerbostadshus, bostadsrätt 4,1 %
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4.1.1. Verksamheter
En uppdelning i verksamhetsklasser (i fortsättningen förkortat Vk) anger grundläggande för
hur brandskyddet är utformat samt hur man kan förvänta sig att personer vistas och beter sig i
en byggnad. Verksamhetsklasserna är en indelning enligt Boverkets Byggregler (BBR) och är
uppdelade utifrån fyra olika huvudkategorier enligt följande:
1.
2.
3.
4.

om personerna är välorienterade i lokalerna och dess utrymningsvägar.
om personerna till största delen kan utrymma på egen hand.
om personerna kan förväntas vara vakna.
om det finns ökad risk för brand eller om branden kan förväntas få ett mycket
snabbt och omfattande förlopp.

Här i Tabell 5 nedan syns de olika verksamhetersklasserna samt antalet objekt i kommunen.
Vissa finns inte återgivna i exakta antal och underlaget är från räddningstjänstens
verksamhetssystem.
Tabell 5 Verksamhetsklasser och verksamheter inom kommunen samt speciell riskbild. Underlag från
Daedalos, 2020.
Antal
objekt i
1. 2. 3. 4. Vk
Exempel
Speciell riskbild
Älmhult
Industrier och lager kan hantera
farliga ämnen, ofta hög
brandbelastning, lägre ställda krav
1
Industri, Kontor, Lager
103
på bärighet och bitvis långa
inträngningsvägar.
Samlingslokal <150
2A
Flertalet
personer
Dålig lokalkännedom, mycket
människor och ofta stora ytor,
Större samlingslokaler, dvs
2B
16
personer med svårigheter att
med personnantal >150
utrymma (barn eller äldre)
Personnantal >150 och där
Utrymningen är kritisk. Ofta
2C
alkohol serveras i mer än
2
många personer och alkohol
begränsad utsträckning
inblandat.
Vindar,
källarförråd
och otäta
Vanliga bostadslägenheter i
T.ex.
trapphus/lägenheter kan leda till
3A
Flertalet
flerbostadshus eller
komplicerade insatser och stora
småhus
skador. Främst flerbostadshus
Unga människor, ofta i stort behov
Gemensamhetsboenden
3B
1
av hjälp. Anlagt brand och
t.ex. HVB
utrymningsproblematik.
Sovande personer med dålig
lokalkännedom. Ställer höga krav
4
Hotell eller korttidsboende
8
på brandavskiljning och detektion.
Systematiskt brandskyddsarbete är
viktigt.
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5A

Dagtidsverksamhet, T.ex.
förskola

18

5B

Behovsprövade särskilda
boenden, T.ex.
äldreboenden

7

6

Bensinstation, tyngre
industri etc.

9

Personer som har liten eller ingen
möjlighet att utrymma på egen
hand. Stort ansvar på
utrymningsstrategi och personal.
Byggnadstekniskt brandskydd av
stor vikt.
Personer som har liten eller
ingen möjlighet att utrymma på
egen hand. Stort
ansvar på utrymningsstrategi och
personal. Byggnadstekniskt
brandskydd av stor vikt.
Explosiva blandningar, brand,
strålning eller utsläpp. Kan bli väldigt
stora och omfattande insatser.

Generellt är riskerna större där det finns personer som inte kan utrymma själva, är sovande
eller är obekanta med lokalerna och utrymningsvägarna. Likaså gäller industrier eller andra
verksamheter där det kan förekomma processer, maskiner eller ämnen som vid felhantering
eller brand kan få förödande konsekvenser. Det finns ett flertal verksamheter i kommunen
som hanterar antingen explosivvaror, brandreaktiva ämnen, brandfarliga gaser eller vätskor, se
Tabell 6 nedan.
Tabell 6 Verksamheter med speciell hantering av farliga ämnen samt dess risker. Underlag från
Daedalos, 2020.
Antal
verksamheter

Hanterar
explosivvara

Hanterar
brandfarlig gas

Hanterar
brandfarliga
vätskor

Brandreaktiva
ämnen

19

31

38

Beskrivning

Riskbild

Lantbruk, dagbrott, lager, skytte
och handel som hanterar antingen:
Sprängkapslar, tändhattar,
sprängämnen, svartkrut,
ammunition mm.
Industrier, handel, värmeverk,
skolor som hanterar: vätgas,
metan, gasol, acetylen eller
fordonsgas

Brandutsatt eller felhanterad
explosivvara kan orsaka stor skada på liv
eller egendom. Tryckvåg, splitter,
strålning, giftiga gaser.

Industrier, handel, tankstationer
mm.
hanterar: bensin, diesel,
eldningsolja, lösningsmedel,
spillolja etc.
Återvinning och industri som
hanterar organiska peroxider.

2

115

Explosiva blandningar, brand, strålning,
BLEVE
(Boiling Liquid
Expanding Vapor
Explosion)
Brand- och explosionsfara,
värmestrålning, giftiga gaser och
miljöskada vid utsläpp.

Kan sönderfalla redan vid måttligt
förhöjda temperaturer och ge upphov till
brandfarliga, giftiga eller frätande gaser.
Kan explodera vid upphettning och kan
brinna intensivt.
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4.1.2. Farlig verksamhet, 2:4 anläggning och Seveso
En anläggning som bedriver verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka
allvarliga skador på människor och miljön, omfattas av de skyldigheter som ställs i 2 kap. 4 §
LSO. Verksamheter som omfattas av denna paragraf har särskilda skyldigheter att förebygga
olyckor, prövning om verksamheten omfattas av densamma görs av Länsstyrelsen. Vissa
verksamheter omfattas även av sevesolagstiftning. Den omfattar lagen (1999:381)
förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad ”Seveso-lagen”.
Verksamheter som hanterar större mängder kemikalier omfattas i vissa fall av skyldigheter ur
denna lag. I Seveso-lagen finns två kravnivåer, en lägre och en högre.
Följande verksamheter inom Älmhults kommun är så kallade 2:4 anläggningar och/eller
omfattas av seveso-lagstiftning, se Tabell 7 nedan
Tabell 7 2:4 anläggningar och som faller under SEVESO lagstiftning. Underlag Daedalos, 2020.
Anläggning

Typ av
anläggning
Primagaz Gasolcistern,
utomhus, ovan
mark

Stena Aluminium Metallindustri
AB

Anderssons Grus AB Bergtäkt

2:4

Seveso

Riskbild

Ja

Ja (lägre)

Ja

-

Förhöjd sannolikhet för att en eventuell
brand ska få en stor påverkan och ett
omfattande förlopp. Explosiva blandningar,
brand, strålning, BLEVE (Boiling Liquid
Expanding Vapor Explosion) 200 000 liters
gasolcistern.
Stena Aluminium hanterar bl.a. giftiga gaser,
brandfarliga gaser och vätskor:
400 liter giftig klorgas i lösa behållare.
Gasolcistern 10 000 liter.
Acetylenflaskor och diverse brandfarliga
vätskor, klass 1-3.

Ja

Ja (lägre)

Sprängning utförs 2-4 ggr per år och
kan göras med laddning upp till 10 ton
sprängämnen åt gången. Eventuell
felhantering av sprängämnen innebär
en risk i närområdet.

4.1.1. Samhällsviktig verksamhet
Verksamheter där samhällsfunktionerna skulle kunna påverkas i stor omfattning om en olycka
inträffar räknas som samhällsviktiga. Inom kommunen finns exempelvis blåljushuset,
fjärrvärmeverken och anläggningar för vatten- och avloppsrening. Mer om vilka verksamheter
som är samhällsviktiga hanteras i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
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4.1. Transportleder och farligt gods
4.1.1. Vägnät
I Älmhult finns ett flertal större vägar; RV 23, 120, 121 och väg 124. Trafikflödet på vägarna
mäts av trafikverket och talet ÅDT används för att presentera mängden trafik. ÅDT står för
årsmedeldygnstrafik vilket innebär att man kan få ut antalet fordon per årsmedeldygn för vissa
vägavsnitt. Värdet baserar sig på 2 till 6 mätningar fördelade på vardag och helg i en
slumpmässigt vald punkt inom vägavsnittet. Figur 15 nedan ÅDT för totaltrafiken vid de
största vägavsnitten inom Älmhult kommun. Figur 16 på nästa sida visar ÅDT för den tunga
trafiken.

Figur 15 ÅDT totaltrafik. Hämtat från NVDB, Nationell Vägdatabas, Trafikverket 2020.
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Figur 16 ÅDT tung trafik. Hämtat från NVDB, Nationell Vägdatabas, Trafikverket 2020.

4.1.2. Järnväg
Det finns två järnvägsförbindelser genom kommunen, se Figur 17. Södra stambanan, som
knyter samman norra och södra Sverige och passerar genom kommunen. Den andra går
mellan Karlshamn och Älmhult och går in i tätorten från sydost.

Figur 17 Järnvägsförbindelser, södra stambanan och sträckan mellan Älmhult - Karlshamn. Hämtad
från Daedalos, 2020.
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4.1.3. Farligt gods
Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada
människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och lagring.
Vissa ämnen utgör en mer akut risk och andra ämnen utgör en risk först efter långvarig
exponering. Figur 18 nedan anger olika ämnesklasser och några av de etiketter som finns för
transport på väg/järnväg.

Figur 18 Ämnesklasser och transportetiketter för väg/järnväg

Farligt gods transporteras på flera vägar i kommunen och längs södra stambanan. De vägar
där det förekommer transporter av farligt gods framgår av Figur 19 som en orange linje. Ett
exakt mått på mängden farligt gods på Älmhults vägar går inte att säga då uppgifterna är
konfidentiella (Trafikverket) men det går generellt att säga att utav antalet körda kilometer så
utgörs ca 3 % av transporter med farligt gods. Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt,
exempelvis genom mekanisk påverkan i samband med urspårning, avåkning, kollision mellan
fordon/tåg, läckage från felaktiga tankar eller genom sabotage och terrorism.

Figur 19 Farligt godsleder inom Älmhults kommun. Hämtad från Daedalos, 2020.
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4.1.4. Trafikutveckling
Trafikverket gör prognoser för hur utvecklingen av person- och godstrafik, tåg, buss och
flygandet kommer att se ut. I en prognos från 2020-06-15 så förutspås en årlig tillväxt för
godstrafiken på järnvägar till 1,55 % per år fram till 2040 och 1,65 % för vägtransport, se
Tabell 8 (Prognos för godstransporter 2040, Trafikverket). Totalt antas vägtrafiken inom
Kronobergs län att öka med 1,3 % årligen fram till 2040, (Prognos för persontrafiken 2040,
Trafikverket).
Tabell 8 Tillväxt Godstrafik [Miljarder tonkm/år], Trafikverket 2020

Färdmedel

Årlig tillväxt

Total tillväxt

2017-2040

2017-2040

Järnväg

1,55%

42%

Sjöfart

2,16%

64%

Väg

1,65%

46%

Tabell 9 Tillväxt Vägtrafik – Län [Miljoner Personkm/år], Trafikverket 2020

Län

Stockholms län

Årlig Tillväxt

Årlig Tillväxt

2017-2040

2040-2065

0,6%

Jönköpings län

1,5%
1,2%

Kronobergs län

1,3%

0,9%

Kalmar län

0,9%

0,7%

Blekinge län

1,1%

0,7%

Skåne län

1,4%

0,8%

Hallands län

1,2%
1,1%

0,9%

Rikssnitt

0,8%

0,7%

Andelen elektrifierade transportmedel ökar och riskerna vid exempelvis batteribränder är inte
helt kartlagda än, medger MSB i en studie om elbränder.9 Trafikverkets ”Prognos över
fordonsflottans utveckling i Sverige, 2017” slår fast att på längre sikt är bedömningen att
bensinfordon med så kallas mild hybridisering kommer att växa starkt i personbilsflottan
samtidigt som andra elektrifierade fordon också ökar i andel.
Sammanfattningsvis så kommer mer persontrafik och fler godstransporter innebära att risken
för fler olyckstillfällen ökar. Nya fordon, gas, elbilar etc. innebär sannolikt mer komplicerade
insatser och det ställer krav på ny teknik, metod och kompetens hos räddningstjänsten.

9

Bränder med eltransportmedel, MSB, 2019
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4.2. Terror/PDV/Vansinnesdåd/Antagonistiska hot
Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det
beslutet fattade säkerhetspolischefen i februari 2020. Beslutet fattades med utgångspunkt i
NCT:s (Nationellt centrum för terrorhotbedömning) helårsbedömning. Det främsta terrorhotet
mot Sverige kommer under 2020 och framåt sannolikt från islamistiskt- och
högerextremistiskt motiverad terrorism. Ett fåtal islamistiska- respektive högerextremistiskt
motiverade individer kommer möjligen utveckla både avsikt och förmåga att utföra
terrorattentat mot mål i Sverige. De flesta av terrorattentaten i västvärlden har under de
senaste åren planerats och utförts på eget initiativ av ensamagerande individer som inspireras
av våldsbejakande extremistiska ideologier, våldsbejakande propaganda och tidigare utförda
attentat.10
Älmhults kommun har ett fåtal större objekt där det torde föreligga risk för stor påverkan vid
ett eventuellt attentat. Även skolattentat eller händelser med Pågående Dödligt Våld (PDV) är
tämligen omöjliga att förutspå men bedöms inte osannolika.

4.3. Skogsbränder
Större och mer omfattande skogsbränder har de senaste åren drabbat hela Sverige.
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. På de flesta
håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och släcka – ofta i samverkan med
andra aktörer. Även om insatserna i stort sett gick bra framkom många brister. Sverige är inte
tillräckligt väl rustat för att vi ska kunna känna oss trygga inför framtida stora och
komplicerade skogsbränder, det slogs fast i en av statens offentliga utredningar, SOU 2019:7
Skogsbränderna sommaren 2018. Erfarenheter från skogsbränderna i Västmanland 2014 och
2018 års skogsbränder i framförallt Jämtlands och Västernorrlands län visade på vikten av
resursförstärkning och att det beaktas i god tid, inte minst i form av frivilliga resurser för att
avlasta och förstärka de kommunala resurserna.
Älmhults kommun består till största del av skogsmark, se Tabell 10 och det har de senaste
åren varit flertalet mark- och skogsbränder och det finns en betydande risk att det kommer att
komma fler och än mer omfattande bränder i framtiden.
Tabell 10 Markanvändning inom Älmhults kommun, SCB 2015

Markanvändningen inom kommunen (SCB
2015)

Marktyp
Produktiv skogsmark
Improduktiv skogsmark
Bebyggd mark med tillhörande mark
Övrigt (åker-, betes-, täkter mm.)

10

Andel
72,81 %
9,53 %
4,47 %
13,19 %

https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2020-04-08-bedomning-av-terrorhotetfor2020.html
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4.4. Båt/sjöolycka
Inom Älmhults kommun finns det många sjöar, bl.a. Möckeln, Femlingen, Vissjön, Örsjön
m.fl. som lockar många bad- och båtgäster. Helgå Å, som är ett av Sydsveriges största
vattendrag lockar även många att paddla längs med ån. Finns det båtar, kanotister och
badplatser så finns även riskerna för att det ska förekomma drunkningar, sjönöd, utsläpp,
bränder mm. Det finns idag 10 kommunala badplatser och kommunen önskar satsa på en
utökning av både sjönära bebyggelse och antalet fritidsområden samt badplatser.
Sammantaget så kommer riskerna för att det ska ske en olycka att öka.

4.5. Väder, skyfall, höga flöden och stormar.
De senaste decennierna så har risken för översvämning och extremväder – skyfall,
värmeböljor, stormar mm. ökat. Den globala medeltemperaturökningen tros ha lett till mer
frekvent och intensivare väderfenomen. Samtliga fenomen bedöms inträffa oftare än vad deras
namn antyder, 100 års regn, århundradets storm osv.11 En storm/orkan likt Gudrun som
uppmätte orkanstyrka (33 m/s) i vindbyarna över Kronoberg lär troligen inträffa inom de
närmsta decennierna.
Det finns ett karteringsuppdrag över de översvämningsområden som finns inom Älmhults
kommun. Uppdraget startades under 2019 och förväntas vara färdigt under 2021. MSB har
karterat Helge Å12 och det finns en tjänst via MSB’s översvämningsportal13 som visar nivåer
på 100- och 200-års regn samt värsta tänkbara scenario för Möckeln och stora delar av Helge
Å. Ett utdrag finns att se i Figur 20.

100 års
flöde

200 års
flöde

Figur 20 Utdrag över 100-års regn och 200-års regn för södra delarna av Möckeln, Älmhults
kommun, MSB Översvämningsportal, 2020.

Riskerna som uppstår i och med extremväder innebär att räddningstjänsten behöver vara
samhället behjälpliga vid flertalet olika händelsetyper över ett väldigt stort geografiskt
område. Vattenfyllda källare, nedblåsta träd, nödställda personer eller djur mm. Om
11

https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-visar-pa-mer-extremt-vader-1.12922
Översvämningskartering utmed Helge å, Rapport nr: 7, 2013-06-27
13
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html
12
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frekvensen och intensiteten för extremväder ökar så kommer även sannolikheten och
konsekvenserna att öka vilket innebär en ökad risk.

4.6. Utsläpp av farligt ämne i naturen
En olycka som kan leda till någon form av utsläpp av ämnen med farliga egenskaper är
händelser som räddningstjänsten ställs inför att hantera. Det kan handla om fordon som läcker
drivmedel, en industri som felaktigt sköter sin verksamhet, släckvatten från insatser som inte
tas hand om korrekt eller olyckor vid transporter på väg eller järnväg. En stor fara är om
miljöfarliga ämnen hamnar i en vattentäkt. Inom kommunen finns sju stora
vattenskyddsområden. Det största är den som täcker södra Möckeln och den har sitt
råvattenintag i Bökhult. Infiltrationen sker inne i Älmhults tätort. Då det inte finns några
större skalskydd, barriärer eller skyddsanordningar så kan ett eventuellt utsläpp vid ett
vattenskyddsområde få stora konsekvenser och risken med utsläpp till miljön är något
räddningstjänsten måste hantera. Figur 21 nedan visar de stora vattenskyddsområdena.

Figur 21 Vattenskyddsområden inom Älmhults kommun. Underlag från Daedalos, 2020
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Insatsstatistik

Insatsstatistiken grundar sig på de insatsrapporter/händelserapporter som skrivits i anslutning
till ett uppdrag som räddningstjänsten utfört. Rapporterna finns i verksamhetssystemet
Daedalos och utgör underlag till detta avsnitt.

5.1. Uppdrag och händelser
Ett uppdrag som räddningstjänsten åker på kan antingen utgöras av ett strikt laguppdrag (ett
s.k. räddningsuppdrag) eller så kan det röra sig om andra uppdrag man åtagit sig att vara
behjälplig med: sjukvårdsassistans, förstärkning osv. Med räddningsinsats avses det som
definieras som räddningstjänst i 1 kap. 2 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, det vill
säga räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och
begränsa skador på människa, egendom eller miljö. De ska även vara motiverade med hänsyn
till:
▪ Behovet av ett snabbt ingripande
▪ Det hotade intressets vikt
▪ Kostnaderna för insatsen
▪ Omständigheterna i övrigt.
Summerar man alla händelser som Älmhults räddningstjänst åkt på mellan 2010-2019, oavsett
uppdragstyp, så ser fördelning ut som i Figur 22 nedan.

Antal händelser dit räddningstjänst larmats, 2010 - 2019
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Figur 22 Antal händelser dit räddningstjänst larmats, 2010-2019.
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Från den 23/6 2016 så ändrade man kategoriseringen av vad för sorts uppdrag en viss
händelse skulle hamna under. Det skedde även en ändring i händelsebenämningar samt
ändring från insatsrapport till händelserapport.
Före den 23/6 2016 så fanns följande uppdragsval:
▪ Larm utan tillbud
▪ Olycka/tillbud
▪ Annat uppdrag
Därefter fanns:
▪ Räddningstjänst
▪ Förstärkning
▪ Annat uppdrag
Fördelningen av typ av uppdrag och antal händelser mellan 2010-2019 kan ses i Figur 23
nedan.
Typ av uppdrag dit räddningstjänst larmats, 2010 - 2019
300
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Annat uppdrag
Förstärkning
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Larm utan tillbud

100

Olycka/tillbud
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Räddningstjänst

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

År

Figur 23 Typ av uppdrag dit räddningstjänst larmats, 2010-2019.

För att tydliggöra och förenkla jämförelser och se trender över tid så kommer fortsättningsvis
statistik från 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31 att användas. Det möjliggör även att en djupare
analys kan göras.
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Mellan åren 2017 – 2019 så larmades räddningstjänsten till 1032 unika händelser.
Fördelningen sinsemellan uppdragen är enligt Figur 24 nedan.
Alla händelser 2017 - 2019, fördelning av
typ av uppdrag (1032 st totalt)
30%

Räddningstjänst
Förstärkning

6%

64%

Annat uppdrag

Figur 24 Händelser 2017-2019, fördelning uppdrag.

Det mest frekventa räddningsuppdraget är automatlarm utan brandtillbud. Fördelningen över
vilken händelse räddningsuppdraget handlat om återges i Figur 25 nedan.

Figur 25 Räddningsuppdrag 2017-2019. Fördelning över händelser.
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Trenden för vissa ingående olyckstyper som är specifikt utpekade av MSB visar på en
nedåtgående trend för brand i byggnad, utsläpp farligt ämne och naturolyckor
(stormskada/ras/skred/översvämningar) men en liten uppåtgående trend för brand i skog och
mark och trafikolyckor. Statistiken är hämtad från MSB:s statistik- och analysverktyg IDA
och avser perioden 2009-2019. Figurer nedan visar trender.
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Förstärkningsuppdrag görs till annan kommun. I de flesta fallen handlar det om trafikolyckor.
Fördelningen går att se i Figur 26 nedan.

Figur 26 Förstärkningsuppdrag 2017-2019. Fördelning över händelser.

Annat uppdrag har flest händelser med felindikering automatlarm. Det är något man slutade
med under hösten 2019. Numera är det ett uppdrag som åligger anläggningskötaren.
Fördelningen över vilka händelser som har varit Annat uppdrag återges i Figur 27 nedan.

Figur 27 Annat uppdrag 2017-201. Fördelning över händelser.
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När i tiden, händelserna inträffar är intressant information att ta del av. Därför har en djupare
analys gjorts för att se hur fördelningen över veckodagar, månader eller dygnets timmar har
sett ut. Totalt sett sker flest larm i maj och juni. Tillsammans utgör dom ca 20 % av alla larm.
Det går även att utläsa att majoriteten av alla förstärkningslarm sker under antingen maj eller
augusti. Vidare går det att se att måndag till fredag utgör 75 % av alla larm och torsdagar har
högst larmfrekvens. Fördelningarna går att utläsa i Figur 28 och Figur 29.
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Figur 28 Alla händelser 2017-2019. Fördelning uppdrag och månad.

Alla händelser 2017 - 2019, fördelning över veckodag
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Figur 29 Alla händelser 2017-2019. Fördelning uppdrag och veckodag.
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När på dygnet olika händelser sker går att utläsa i Figur 30 nedan. Mellan klockan 06 - 18 så
sker ca 72 % av alla larmen. Mellan 06 – 23 så utgör det 90 % av alla larm.
Alla händelser 2017 - 2019, fördelning över dygnet
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Figur 30 Alla händelser 2017-2019. Fördelning uppdrag och tid på dygnet.

Under ett uppdrag så kan antalet larmade styrkor variera. Likaså varierar tidsåtgången för
olika uppdrag. Så länge de fyra kriterierna är uppfylla i LSO så är det räddningstjänst. Övrig
tid kan vara debiterbar som restvärdesräddning eller sanering. Det totala antalet mantimmar
som lagts på olika händelser framgår av Figur 31 nedan. Alla händelser finns inte med utan
endast de som utgjort största delen. Trafikolycka motsvarar t.ex. 1522 timmar mellan 20172019.

Figur 31 Summa mantimmar för händelser 2017-2019.
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Vill man istället veta vilken händelse som i sig föranleder längst insatstid respektive
uppdragstid så måste hänsyn tas till antalet inträffade händelser. Det totala antalet mantimmar
divideras med antalet händelser och återges i Figur 32 nedan. Brand i avfall/återvinning har
t.ex. skett 11 gånger under 2017-2019. Det går dock åt i snitt 29 mantimmar varav 15 är
räddningstjänst för att hantera en händelse. I figuren visas endast de 10 händelserna med högst
snitt. Exempelvis Automatlarm utan brandtillbud genererar i snitt 3 mantimmar varav 2 är
räddningstjänst per inträffat automatlarm.

Figur 32 Mantimmar per inträffas händelse, 2017-2019.
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5.2. Frekventa händelser
De fem mest frekventa händelserna har valts ut för att studeras mer ingående. I Figur 33
nedan syns följande händelser och deras fördelning mellan 2017-2019.
Fem mest frekventa händelserna 2017 - 2019, fördelning per år
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Figur 33 Fem mest frekventa händelserna 2017-2019. Fördelning uppdrag och år.
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5.2.1. Automatlarm utan brandtillbud
Under 2017-2019 så larmades räddningstjänsten till 250 händelser med automatlarm utan
brandtillbud. Geografiskt så har händelserna inträffat framförallt inom Älmhults tätort med
undantag av ett fåtal andra platser, se Figur 34 nedan.

Figur 34 Automatlarm utan brandtillbud, Älmhults kommun 2017-2019.

Figur 35 visar alla automatlarmsanläggningar (2020-07-07) inom Älmhults kommun.

Figur 35 Samtliga larmanläggningar Älmhults kommun (2020-07-07).
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789 mantimmar har lagts på automatlarm utan brandtillbud mellan åren 2017 – 2019. Orsaken
bakom larmen framgår av Figur 36 nedan. Det finns en stor andel ”okänd” och ”annan orsak”.
Utav 250 larm så har 101st debiterats.

Figur 36 Orsak automatlarm utan brandtillbud 2017-2019

Larmen kommer statistiskt sett oftast vardagar och dagtid. Mellan 06-18 så sker ca 82 % av
alla larmen och måndag-fredag motsvarar ca 84 % av larmen, se Figur 37.
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Figur 37 Automatlarm utan brandtillbud, tid på dygnet samt veckodag, 2017-2019.
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5.2.2. Trafikolycka
Under 2017-2019 så larmades räddningstjänsten till 139 händelser med trafikolycka.
Geografiskt så har händelserna inträffat framförallt längs RV23, väg 120 och tätorten, se Figur
38 nedan.

Figur 38 Trafikolyckor Älmhults kommun, 2017-2019

Trafikolyckor sker oftast längs en 80-väg och den främsta orsaken bakom är mänsklig
handling, se Figur 39 nedan. Ytterligare beskrivning av orsak återfinns inte som statistik i
verksamhetssystemet utan enbart som fritextsvar. En vidare analys behöver i så fall göras för
att identifiera noggrannare vad som orsakat.
Orsak trafikolycka 2017 - 2019
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Figur 39 Orsak trafikolycka samt vilken hastighetsbegränsning som rådde på olyckplatsen, 20172019.

Flest trafikolyckor som räddningstjänsten larmas till sker under månaderna oktober, november
och december. De sker framförallt under fredagar och måndagar. 74 % av alla olyckor sker
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mellan mån-fre och mellan 06-18 motsvarar 69 % av alla olyckor, se Figur 40 nedan för
fördelningen.
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Figur 40 Trafikolycka, tid på dygnet samt veckodag, 2017-2019.

Singelolyckor är absolut vanligast och mellan åren 2017-2019 så har 2 personer omkommit
till följd av en trafikolycka. Totalt har 71 personer förts av ambulans till sjukhus. Djur
förekom i 24 olyckor och totalt begärdes stängd väg i 78 fall (medelstopptid 47,5 min).
Fordons- och olyckstyp samt skador återges i Tabell 11 nedan.
Tabell 11 Fordons- och olyckstyp samt personskador, trafikolycka 2017-2019.
Fordons- och
olyckstyp

Antal
olyckor

Krävde sjukhustransport (antal)

Personskada/övrigt

81

38

1 omkommen, 1 kritisk,
1 rygg/nackskada, 4 instängda
i fordon

38

12

1 rygg/nackskada, 1 instängd i
fordon

Personbil 3 fordon

1

1

Personbil +
Motorcykel

3

2

Personbil + Moped

5

5

Personbil + Lätt
lastbil

2

Personbil + Buss

2

1

Personbil + Tung
lastbil

3

3

Buss + Tung lastbil

1

4

Tung lastbil singel

10

2

Buss singel

1

1

Motorcykel singel

2

1

Moped singel

1

1

Lätt lastbil singel

3

Personbil singel

Personbil 2 fordon
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5.2.3. Brand i byggnad
Under 2017-2019 så larmades räddningstjänsten till 89 händelser med brand i byggnad.
Geografiskt så har händelserna inträffat framförallt i Älmhults tätort, se Figur 41 nedan. Totalt
mellan 2017-2019 så har: 1 person skadats till följd av en brand (enbart lindriga skador i det
fallet), 2 bränder har lett till miljöskador och vid 50 av händelserna så har det skett
egendomsskador.

Figur 41 Brand i Byggnad, Älmhults kommun 2017-2019.

Brand i byggnad sker framförallt på eftermiddagar och kvällar. Mellan klockan 12-00 så sker
ca 68% av alla bränder. På lördagar sker det statistiskt sett flest bränder i byggnader men
fördelningen är någorlunda jämn över veckan. Flest bränder sker i januari och mars.
Fördelningen över tid på dygnet samt veckodag kan ses i Figur 42 nedan.
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Figur 42 Brand i byggnad, tid på dygnet samt veckodag, 2017-2019.
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Bränder i byggnader sker framförallt i vanligt boende, villa, flerbostadshus, fritidshus etc.
Fördelningen över i vilken verksamhet som det sker brand i byggnad i, framgår av Figur 43
nedan.
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Figur 43 Verksamhet och ”Vanligt boende”, Brand i byggnad 2017-2019.

Orsaken till bränderna är i de flesta fall okänd. I fyra fall har branden varit avsiktlig. I 12 % av
bränderna fanns det brandvarnare och den utlöste. Det är fortfarande i 75 % av fallen okänt
om det funnits brandvarnare. Där har räddningstjänsten möjlighet att förbättra sin utredning
eller rapportering. Orsak, avsikt och om det fanns brandvarnare framgår av Figur 44 nedan.
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Figur 44 Orsak och avsikt samt brandvarnarfrekvens, Brand i byggnad 2017-2019.

Vilket som varit antändningsobjekt samt startutrymme framgår av Figur 45 och Figur 46 på
nästa sida. Det är en hög andel ”okänt”, vilket kan förklaras av flera orsaker. Bl.a. kan
brandens omfattning omöjliggöra att objektet eller utrymmet kan fastställas men det kan också
finnas brister i hur man gör utredning eller skriver rapporter.
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Figur 45 Antändningsobjekt, Brand i byggnad 2017-2019.

Figur 46 Startutrymme, Brand i byggnad 2017-2019.

139

55(76)
Nämnd, förvaltning

Datum

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning
2021-08-12
Av händelserapporterna för åren 2017-2019 så framgår det att den slutliga omfattningen i
48% av brand i byggnad antingen är ej angiven eller okänd. Det belyser ett område för
förbättring för räddningstjänsten, då omfattningen borde kunna anges. En djupare analys visar
att ett flertal av händelserna enbart lett till rökspridning, varvid en omfattning av brand inte
fyllts i. I 2 % av fallen så var omfattningen flera brandceller i samma byggnad. Fördelningen
från insatserna mellan 2017-2019 går att se i Figur 47 nedan.
Slutlig omfattning, Brand i byggnad
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Figur 47 Pågick branden vid ankomst och omfattning vid ankomst samt den slutliga, Brand i Byggnad
2017-2019.
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5.2.4. Brand i Skog eller Mark
Under 2017-2019 så larmades räddningstjänsten till 51 händelser med brand i skog eller mark.
Inga personskador kom som följd av bränderna men totalt 25 000 m2 skog eller mark brann.
Geografiskt så har händelserna inträffat framförallt i närheten till Älmhults tätort, se Figur 48
nedan.

Figur 48 Brand i skog eller mark, Älmhults kommun 2017-2019

Bränder i skog eller mark sker framförallt mitt på dagen, mest frekvent mellan 10-14. Mellan
klockan 06-18 utgör 87% av alla larmen. Helgerna är något överrepresenterade och ca 78 %
av alla bränder sker mellan månaderna april t.o.m. juli. Flest sker i maj. Fördelningen över tid
på dygnet samt veckodag kan ses i Figur 49 nedan.

Figur 49 Tid på dygnet samt veckodag, Brand i skog eller mark 2017-2019.
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Orsaken bakom bränderna är i de flesta fallen okänd. I 12 fall så har branden varit med avsikt.
Antändningsobjektet kan i många fall vara svårt att fastställa men i 33 % av fallen så har det
startat i vegetationen. Fördelning över antändningsobjekt, orsak och avsikt kan ses i Figur 50
nedan.
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Figur 50 Orsak och avsikt samt antändningsobjekt, Brand i skog eller mark 2017-2019.

Storleken på avbränd yta vid ankomst varierar, men i 62% av fallen rör det sig om ytor som är
mindre än 10 kvadratmeter, se Figur 51 nedan. Den största ytan bedömdes vara 9,5 ha vid
ankomst.
Yta avbränd vid ankomst (m2), Brand i Skog
eller Mark 2017 - 2019
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Figur 51 Yta avbränd vid ankomst, Brand i skog eller mark 2017-2019
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Den slutliga omfattningen på bränderna varierar från ett fåtal kvadratmeter till 10 hektar som
störst, totalt 25000 m2 avbränd skog eller mark sett till alla bränder. En intressant aspekt är
hur mycket som branden ökande efter att räddningstjänsten kommit till platsen. Figur 52
nedan anger differensen mellan angiven slutlig omfattning och omfattning vid ankomst.
Värdena är sedan kategoriserade för att visa fördelningen. I 78% av fallen så sprider sig
branden bara 0-10 kvadratmeter. I 4% av fallen sprider den sig mer än 5000 kvadrat.
Hur mycket ökade branden efter ankomst (m2)?
Brand i Skog eller Mark, 2017 - 2019
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Figur 52 Hur mycket ökade branden efter ankomst (kvm) efter ankomst? Brand i skog eller mark
2017-2019

5.2.5. Felindikering brandlarm
Felindikering slutande man med under sista delen av 2019. Larmad resurs var alltid 267-6080
och räddningstjänsten var då anläggningsskötare till de automatiska brandlarmanläggningarna.
Det uppdraget har man inte längre. Mellan åren 2017 – 2019 lade räddningstjänsten ca 90
mantimmar på felindikering brandlarm. Det motsvarar 1,4 % av
samtliga mantimmar, alltså inte i så stor utsträckning. En vidare analys av felindikering
brandlarm kommer inte att göras.
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5.3. Uppdrag till annan kommun
87 % av alla händelser dit räddningstjänsten i Älmhult blev larmad till var inom Älmhults
kommun. 13 % var till annan kommun. Händelsefördelningen har geografiskt varit till
följande kommuner, se Figur 53 nedan.

Alla händelser dit Räddningstjänsten i Älmhult blivit larmad till
2017 - 2019. Fördelning kommuner
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Ljungby
Alvesta

<1%

87%

Figur 53 Alla händelser dit Räddningstjänsten i Älmhult blivit larmad till 2017 - 2019. Fördelning
kommuner

Av de 13% av händelser som räddningstjänsten larmats till andra kommuner, så har det i de
flesta fallen handlat om förstärkningslarm och i vissa fall som räddningstjänst. Fördelning
över uppdrag till annan kommun framgår av Figur 54 nedan. Totalt sett åker man mest
frekvent till Alvesta men gör flest räddningsuppdrag till Ljungby kommun.
Älmhults räddningstjänst, fördelning uppdrag till annan
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Figur 54 Älmhults räddningstjänst, fördelning uppdrag till annan kommun 2017 – 2019

Grannkommunerna har i flera fall haft händelser i Älmhults kommun. Markaryd är den
kommun som totalt sett åkt flest gånger på larm till Älmhult. Fördelningen över uppdrag till
Älmhults kommun som annan räddningstjänst står för återges i figur nedan. För Osby så fanns
det vid tiden för rapporten inte möjlighet att få uppdragstypen utan enbart antalet händelser
totalt.
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Räddningstjänst från annan kommun, fördelning
uppdrag till Älmhults kommun 2017 -2019
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Figur 55 Räddningstjänst från annan kommun, fördelning uppdrag till Älmhults kommun 2017 -2019

För att jämföra antalet händelser som Älmhults räddningstjänst gjort till annan kommun med
antalet där hjälp kommit från annan räddningstjänst så används Tabell 12 och Tabell 13 nedan
för att tydliggöra. Mellan 2017 – 2019 så har Älmhults räddningstjänst varit på 129 händelser
i annan kommun och annan räddningstjänst har haft 128 händelser inom Älmhults kommun.
Det ska dock noteras att fördelningen över uppdragstyp skiljer sig åt.
Tabell 12 Älmhults räddningstjänst, fördelning uppdrag till annan kommun 2017 – 2019
Älmhults räddningstjänst
Insats till:

Uppdrag

8

36

Annat
uppdrag
2

10

21

5

36

1

4

1

6

8

10

18

8

10
1

18
1

1

3

4

36

85

Räddningstjänst

Förstärkning

Alvesta
Ljungby
Markaryd
Osby
Tingsryd
Värnamo
Växjö
Totalsumma

8

Totalsumma
46

129

Tabell 13 Räddningstjänst från annan kommun, fördelning uppdrag till Älmhults kommun 2017 -2019
Annan räddningstjänst
Insats till Älmhult
från:
Ljungby
Markaryd
Osby
Värends
Östra Kronoberg
Totalsumma

Uppdrag
Räddningstjänst

Förstärkning

Annat uppdrag

4

8

29

17

4

17

4

6

3

41

48

5

Okänd typ

12
2

48
34

145

Totalsumma

34
21
13

34
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5.4. Tider
Detta avsnitt behandlar olika aspekter av tid med koppling till insatser: larmbehandlingsframkörnings-, anspännings- och responstid. Generellt gäller att ju tidigare hjälpen anländer
på olycksplatsen desto bättre är förutsättningarna för att rädda liv eller minska
konsekvenserna för miljö eller egendom.
Antalet timmar som en viss enhet har varit delaktig i under perioden 2017-2019 framgår av
Figur 56 nedan.

Figur 56 Total varaktighet uppdrag (timmar), olika enheter, samtliga händelser, 2017 - 2019

5.4.1. Larmbehandlingstid
Med larmbehandlingstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att
räddningstjänsten larmas ut. Medellarmbehandlingstiden är 3,78 minuter och mediantiden
1,92 minuter för alla händelser mellan 2017-2019 dit Älmhults räddningstjänst larmats till, se
lådagram i Figur 57 nedan.

Figur 57 Larmbehandlingstid (minuter) för samtliga händelser 2017 – 2019
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5.4.1. Anspänningstid
Med anspänningstid menas den tid det maximalt får ta från det att larmet går tills dess att en
styrka rullar mot larm. Den faktiska anspänningstiden för samtliga händelser och enheter
mellan 2017-2019 framgår av lådagrammet i Figur 58 nedan. Medelanspänningstiden var 180
sekunder och mediantiden 74 sekunder.

Figur 58 Faktisk anspänningstid (sekunder) för samtliga händelser och enheter 2017 - 2019

Gör man en uppdelning för respektive enhet så ser medelanspänningstiden ut som i Figur 59
nedan. Att notera är att 267-6310 och 6510 inte har något egentlig anspänningstid och inte
heller är en del i beredskapen.

Figur 59 Medel-anspänningstid (sekunder), olika enheter, samtliga händelser, 2017 - 2019
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5.4.2. Framkörningstid
Framkörningstid är en summa av anspänningstid plus körtid, med andra ord, från att larmet
hos räddningstjänsten går tills en enhet är framme på plats. I 75% av alla händelser så är
framkörningstiden mellan 0-10 minuter. I 2 % av fallen är den längre än 30 minuter.
Fördelningen går att se i Figur 60 nedan. Att notera är att statistiken enbart behandlar tiden
tills en första enhet är på plats.
Fördelning av framkörningstider för samtliga
händelser 2017-2019
4% 2%
19%
0-10 min
10-20 min
20-30 min
30+ min

75%

Figur 60 Fördelning av framkörningstider för samtliga händelser 2017-2019

Den faktiska framkörningstiden för samtliga händelser samt de som är räddningstjänst
framgår av lådagrammen i Figur 61 nedan. Medelframkörningstiden är 11,05 minuter och
mediantiden 6,24 minuter för samtliga händelser. Medelframkörningstiden är 7,22 minuter
och mediantiden 5,28 minuter för de uppdrag som uteslutande är räddningstjänst enligt LSO.

Figur 61 Framkörningstid (minuter) för samtliga händelser samt enbart räddningsuppdrag, 20172019.
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5.4.3. Responstid
Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet (någon ringer in) tills dess att
räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Räddningstjänsten Älmhult har i 63% av fallen
en responstid mellan 0-10 minuter. I 5 % av händelserna är responstiden längre än 30 minuter.
Fördelningen går att se i Figur 62 nedan. Att notera är att statistiken enbart behandlar tiden
tills en första enhet är på plats.
Föredelning responstid för samtliga
händelser 2017 - 2019
6%

5%

0-10 min
10-20 min

26%

20-30 min
63%

30+ min

Figur 62 Fördelning responstid för samtliga händelser 2017-2019.

Responstiden för samtliga händelser framgår av lådagrammet i Figur 63 nedan.
Medelresponstiden är 13,5 minuter och mediantiden 8,72 minuter för samtliga händelser
mellan 2017-2019.

Figur 63 Responstid (minuter) för samtliga händelser 2017 - 2019
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Analys

Analysen fokuserar på att analysera olika scenarier som kan föranleda räddningsinsatser samt
bedöma räddningstjänstens förmåga att hantera dom. Scenarierna har tagits fram med hjälp av
de inventerade riskerna och insatsstatistiken från föregående avsnitt. För vissa händelser finns
det både ett mest vanligt förekommande scenario samt ett värsta troliga för att ge en bättre
representation av riskerna. Genom att bedöma sannolikheten och konsekvensen av
identifierade scenarier kan resultatet användas för att belysa hur stor risk händelserna innebär
och sammantaget vilka risker som räddningstjänsten måste kunna hantera. Sannolikheten att
dessa inträffar har bedömts med hänsyn till insatsstatistik samt erfarenheter av tidigare
inträffade händelser inom kommunen. Konsekvensen av händelserna är inte helt enkel att
bedöma och kategorisera eftersom konsekvenserna av en händelse i många fall kan variera
stort beroende händelsens (olyckans) omfattning. Utifrån erfarenheter och den analys som
gjorts så har en konsekvensbedömning gjorts i den utsträckning det bedömts möjlig.
Nummer
1A

Händelse
Brand i byggnad (mest frekvent)

Scenario
Soteld i en villa. Inga skadade, mindre egendomsskada.

1B

Brand i byggnad (värsta troliga)

Brand i en stor samlingslokal där det vistas många personer.
Många döda och flera skadade och stor egendomsskada.

2

Allvarlig olycka 2:4 anläggning

Utsläpp av gasol eller klorgas i större mängd. Enstaka döda
och fåtal skadade. Stor utrymning och samhällspåverkan.

Trafikolycka (mest frekvent)

Singelolycka på 80-sträcka. Inga eller få personskador.

3B

Trafikolycka (värsta troliga)

Kollision mellan buss och annat fordon. Enstaka döda och stor
störning i trafiken. Komplicerad insats och bärgning.

4

Olycka farligt gods

Kollision tankbil och personbil längs väg 23. Läckage skapar
explosiv atmosfär och svår hantering. 2 personer svårt
skadade.

5A

Brand i skog eller mark (mest
frekvent)

Brand i vegetation. Mindre omfattning och ingen
egendomsskada.

5B

Brand i skog eller mark (värsta
troliga)

Stor skogsbrand i nära anslutning till någon form av
bebyggelse. Varmt, torrt och blåsigt. Stor egendomsskada och
lång insats. Enstaka skadade.

6

Drunkning

Person försvinner utom synhåll på kommunal badplats.
Återfinns omkommen. Stor lokal tragedi.

7

Extremväder

Storm med orkanbyar och kraftigt skyfall. Flertalet nedfallna
träd, översvämmade källare och stor störning i samhället.

8A

Utsläpp farligt ämne (mest
frekvent)

Spillolja läcker från en kran. Läckaget stoppas och begränsas
till industritomten. Liten sanering.

8B

Utsläpp farligt ämne (värsta
troliga)

Stort dieselläckage i närhet av vattentäkt. Svår sanering, långt
uppehåll i dricksvattenförsörjning och många drabbade.

9

Flera pågående händelser

Industribrand och under tiden trafikolycka flera fordon. Stor
egendomsskada och flera svårt skadade.

3A
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I riskmatrisen som syns nedan så finns samtliga scenarier inplacerade. Det gröna området
indikerar att det är en förhållandevis låg risk. Det gula indikerar en stor risk och det röda en
mycket stor risk. Resultatet visar att alla händelser förutom ett enklare läckage eller
trafikolycka föranleder en stor eller mycket stor risk eftersom de inträffar relativt ofta eller att
om de väl inträffar så blir konsekvenserna stora.
Generellt kan man säga att risker inom det gula området ska hanteras så till den graden att de
blir acceptabla och hamnar i det gröna området. Ett koncept om åtgärder bör göras så långt
som det är praktiskt rimligt, från engelskans ALARP (as low as reasonably practicable).
Detta kan åstadkommas via att antingen förebygga att händelsen inträffar eller om den
inträffar, att se till att konsekvensen blir mindre.
1 gång per
dygn

1 gång per
vecka

3A

1 gång per
månad

1A, 5A

1 gång per år

8A

< 1 gång per år

3B, 6

5B

4, 9

1B, 2, 7, 8B

Hälsa

Ingen skadad

Enstaka
lindrigt
skadade

Enstaka svårt
skadade

Enstaka döda
eller flera svårt
skadade

Flera döda

Miljö

Ingen skada

Liten
utbredning,
enkel sanering

Stor
utbredning,
Enkel sanering

Liten
utbredning,
svår sanering

Omfattande
utbredning

Egendom

Ingen skada

< 10 000 kr

10 000 – 100
000 kr

100 000 – 1 000
000 kr

> 1 000 000 kr
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6.1. Förmågebedömning
Den förmåga som finns inom Älmhults räddningstjänst, räcker den till för att hantera de risker
som man ställs inför?
6.1.1. Scenarier
Klarar räddningstjänsten att hantera de scenarier som återfinns i riskmatrisen ovan? För
respektive händelse så förs ett resonemang kring hantering, vilka eventuella problem som
finns och vad för utmaningar som kan behöva hanteras.
1A Soteld villa
Generellt är förutsättningarna att klara av en soteld i en villa goda. Det är sällan en
komplicerad insats och personalåtgång, varken för brandmän eller ledning är speciellt
stor. Det som kan bli problematiskt är om villan ligger långt bort eller ligger
otillgängligt (vissa enskilda vägar med sämre bärighet osv.). Framkörningstid och
insatstid kan bli lång och behöver man ex. nyttja hävaren (267-6030) för att komma åt
så kan inte stegutrymning längre säkerställas inom tätort. Detta är visserligen ett
problem som finns för samtliga händelser då hävaren ska nyttjas och den befinner sig
långt från tätort.
Hanterbarhet

Utmaningar
Lång framkörning

God
Otillgänglig villa

1B Brand i stor samlingslokal
Det kommer att krävas mycket resurser för att kunna hantera en större brand i en stor
samlingslokal. Livräddning, släckning, håltagning, ledning mm kan behöva utföras.
Utifrån ett operativt perspektiv skapas förutsättningarna att hantera en olycka genom
kraftsamling av såväl operativa som ledningsmässiga resurser inom ramen för dynamisk
resurshantering och ledningssystem inom ramen för Räddsam Kronoberg. Flera
rökdykarpar, hävare och ledningsresurser kommer att behövas och Älmhults
räddningstjänst kommer att behöva hjälp från angränsande kommuner.
Hanterbarhet

Utmaningar
Resurskrävande

Utmanande

Beredskapsproblematik
Ledningskrävande
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2 Olycka 2:4 anläggning
Utöver hjälp från angränsande kommuner kommer det behövas kompetens och resurser
från de angränsande länen. Olyckan kommer att belasta hela kommunen och ställer höga
krav på att olika aktörer kan samverka och samarbeta. Storskalig evakuering, många
skadade och ett långt förlopp är inget rutinuppdrag och inte regelbundet övat på.
Hanterbarhet

Utmaningar
Stor samhällspåverkan
Höga krav på samverkan/stab/ledning

Mycket utmanande
Beredskapsproblematik
Kräver mycket resurser och kompetens

3A Trafikolycka, Singelolycka personbil
Goda förutsättningar för hantering. Kompetens och resurser finns inom Älmhults
räddningstjänst och hanteringen kräver inte en stor resursuppbyggnad i dagsläget.
Utmaningar kan bli om bilen är en hybrid-, gas, eller elbil. I och med den ökande
andelen el- eller gasfordon samt ett generellt mer komplicerat fordon så ställer det höga
krav på kompetensutveckling.
Hanterbarhet

Utmaningar
Bilar med alternativa drivmedel

God
Kompetensutveckling i fas med teknikutvecklingen

3B Trafikolycka, Flera fordon (buss bl.a.)
Båda styrkorna i Älmhult och Liatorp är utrustade för att kunna hantera olyckor där det
krävs att man kan bända, klippa eller kapa. Liatorp har även möjlighet att hantera tung
räddning, t.ex. vid en bussolycka. Vid en komplicerad olycka kan beredskapen i övrigt
behöva hanteras då händelsen kräver flera räddningsenheter, ledning och samverkan.
Återigen handlar utmaningarna om nya tekniska system, drivmedel etc.
Hanterbarhet

Utmaningar
Fordon med alternativa drivmedel

God

Kompetensutveckling i fas med teknikutvecklingen
Beredskapsproblematik
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4 Olycka farligt gods – Tankbil kollision med bil
Beroende på gods, väg och förhållanden i övrigt så kommer förmågan som krävs för att
hantera att kraftigt variera. Givet scenariot så är förutsättningarna att hantera olyckan
goda. Det kommer troligen krävas resursuppbyggnad och ledningsstöd, med hjälp av
närliggande kommuners räddningstjänster. Livräddning, sanering, bärgning och
eventuell utrymning kan bli aktuell. Det finns en utmaning i att det blir en lång insats
och det kan finnas problem att lösa avlösning och beredskap samtidigt som insatsen ska
hanteras.
Hanterbarhet

Utmaningar
Resurskrävande

Utmanande

Beredskapsproblematik
Ledningskrävande

5A Brand i vegetation
Att hantera en mindre brand i vegetationen är inte några svårigheter om det inte är i
väldigt otillgänglig terräng eller om det är långt fram till platsen. Förmågan som finns
hos Älmhults räddningstjänst kan hantera bränder i vegetationen.
Hanterbarhet

Utmaningar
Besvärlig terräng

God
Stort avstånd till brandplats
5B Stor skogsbrand
I händelse av en större skogsbrand kräver det en stor kraftsamling av såväl operativa
som ledningsmässiga resurser. Det kan göras inom ramen för dynamisk resurshantering
och ledningssystem inom ramen för Räddsam Kronoberg. Nationell skogsbrandsdepå
finns i Ljungby och MSB har idag en större helikopterberedskap än föregående år.
Regionalt pågår, inom ramen för Krissamverkan Kronoberg, arbete med framtagande
och implementering av en modell för hantering av frivilligresurser. Utmaningarna består
i att skapa uthållighet, fylla på med ny personal och täcka upp beredskapsluckor. Detta
kräver bra samarbete mellan olika räddningsorganisationer.
Hanterbarhet

Utmaningar
Resurs- och ledningskrävande

Utmanande

Beredskapsproblematik
Samarbete med andra räddningsorganisationer
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6 Drunkningsolycka
Älmhult har förmågan att genomföra ytlivräddning och har tillgång till båtar i både
Älmhult och Liatorp, samt en drönare på FIP:enheten. Det finns en utmaning med att
snabbt komma till den aktuella platsen om den ligger långt ifrån tätorten. Närmsta
räddningsdykare finns i Karlskrona och någon permanent sjösatt båt finns inte. Har man
väl snabbt funnit personen är förutsättningarna goda för att kunna hantera en händelse,
bortsett från att det medicinsk inte alltid går att rädda personen.
Hanterbarhet

Utmaningar
Avstånd till drunkningsplats

God
Dykare långt borta
7 Storm och skyfall
Förmågan hos räddningstjänsten att röja nedfallna träd, bygga översvämningsbarriärer
eller pumpa vatten är god. Det kan vid stora oväder uppstå stora störningar i kommunen
och behovet av att samverka och skapa uthållighet är viktiga. Utmaningar som kan
uppstå är att veta var insatser ska göras och hur en prioritering ska ske. Det kan krävas
mycket resurser och ett behov av att upprätthålla övrig beredskap. En ny
skyfallskartering tas fram av kommunen, vars slutsatser kommer ge räddningstjänsten
insikt i var eventuella drabbade områden kan vara.
Hanterbarhet
Utmaningar
Stor samhällsstörning
God
Kräver god prioritering och kunskap
8A Läckage av spillolja
Förmågan att hantera ett läckage och sedan sanera finns både i Älmhult och Liatorp.
Resursbehovet är begränsat men det kan finnas ett större ledningsbehov om samverkan
och kontakt med andra inom kommunen ska fungera (ex. miljö). Sker läckage långt från
tätorterna så kan det förvärra eventuella konsekvenser.
Hanterbarhet

Utmaningar
Långt till utläppsplats

God
Samverkan med olika kommunaktörer
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8B Dieselläckage vid vattentäkt
Olyckan kommer att få stor påverkan på samhället i stort. Sanering och hantering av
läckage kan innebära komplicerade insatser med krav på god kännedom om
markförhållanden, vattentäkters egenskaper och god samverkan mellan olika
kommunaktörer. Vid en större händelse kan hjälp fås från angränsande kommuner och
bedöms kunna fortgå under en längre tid. En viktig åtgärd som åligger räddningstjänsten
är att det upprättas en insatsplan för hantering av utsläpp av farligt ämne vid vattentäkt
eller i dagvattensystem som leder till vattentäkt för att bättre ha förmågan att hantera ett
utsläpp snabbt.
Hanterbarhet

Utmaningar
Stor samhällspåverkan

Utmanande

Kräver god kompetens kring utsläpp i vattentäkt
Samverkan mellan olika kommunaktörer (kanske under lång
tid)

9 Flera samtida händelser: Industribrand & Trafikolycka
Flera pågående händelser ställer stora krav på systemledning och prioritering av
uppgifter samt att beredskapen bibehålls. Vid en större industribrand kommer flera
enheter från andra räddningsorganisationer att medverka för att försöka att hantera
branden. De uppgiftsmoment som uppstår bedöms kunna hanteras i och med hjälpen
från den dynamiska resurshanteringen och ledningssystemet inom ramen för Räddsam
Kronoberg. Utmaningarna består i att snabbt få tillräckligt och rätt resurser på plats för
samtliga händelser.
Hanterbarhet

Utmaningar
Resurs- och ledningskrävande

Utmanande

Beredskapsproblematik
Samarbete med andra räddningsorganisationer

6.1.2. Övrigt
Av riskinventeringen framgår att det finns ett flertal objekt inom kommunen där det antingen
förekommer processer, farliga ämnen eller verksamheter som vid en eventuell olycka kan leda
till svåra och komplicerade insatser med stora konsekvenser. Det finns idag ett flertal
insatskort till komplicerade objekt, vilket möjliggör bättre möjligheter att skydda liv, miljö
eller egendom och en möjlighet att vara mer effektiv med de insatsåtgärder man vill göra. Ett
fortsatt arbete och en kontinuerlig uppdatering av de befintliga insatskorten är en viktig del i
att kunna hantera riskerna.
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Under 2018 kom en riskutredningsrapport14 framtagen av Sweco som handlade om riskerna
med transporter av farligt gods på väg 23, väg 120 och på södra stambanan. Syftet var att bistå
kommunen i den fysiska planeringen intill transportleder för farligt gods i Älmhult. Rapporten
ger tydliga rekommendationer vad avser skyddsavstånd och åtgärder till olika typer av
bebyggelse och är baserade på beräknade individ- och samhällsrisker och anpassning till
befintliga riktlinjer inom området. Rapporten är inte direkt riktad åt operativ räddningstjänst
men kan ge information om att vissa specifika områden som är mer känsliga för eventuella
olyckor förutom att ge insikt i transportvägar och mängder.
Hanteringen av eventuell terrordåd, PDV, vansinnesdåd eller antagonistiska hot är idag på god
väg. Inom länet har det förekommit samverkansutbildningar, både teoretiskt och praktiskt för
att hantera en händelse med bl.a. PDV. Det sker ett kontinuerligt arbete med att ta fram
övningar för att hantera dessa typer av händelser.

6.2. Framtiden
Älmhults kommun är expansiv och nya bostadsområden, industrier, teknologi och satsningar
på turism och natur ska etableras inom kommunen på sikt. Tillsammans med en ökad
trafikutveckling med fler bilar, mer gods, nya drivmedel och mer komplexa tekniska system
innebär att det introduceras nya risker för räddningstjänsten att hantera.
Både i översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen så förordas att 150–200 bostäder
ska byggas per år fram till 2050. Tätorten ska fortsätta att växa åt väster och längs Möckelns
södra stränder. Inne i Älmhult så ska staden kunna växa på höjden vilket innebär särskild
problematik för räddningstjänsten vad gäller tillgänglighet etc. Planberedskap finns för 15
hektar iordningställd industrimark i söder.
Utveckling av Älmhult framöver kommer att kräva ökad kompetens och delaktighet från
Älmhults räddningstjänst i både plan-, bygg-, det förebyggande- och det operativa skedet för
att hänga med i samhällsutvecklingen.
Framtidsstudie år 2030 med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, heter en
rapport15 av MSB som publicerades 2016. År 2030 kommer samhället att till stor del vara
annorlunda mot idag. Vad är det som har förändrats? Hur lever människorna? Hur ser
olyckslandskapet och vilka krav ställs på räddningstjänsten? Rapporten av MSB listar
framgångsfaktorerna för räddningstjänsten och sammanfattar de viktigaste slutsatserna av
omvärlds- och framtidsanalysen för räddningstjänsten mot 2030. Nedan listas, vad anses vara
några av de viktigaste punkterna för Älmhults räddningstjänst att arbeta vidare med:
▪ Om räddningstjänsten skall värna människors liv och egendom så måste man ständigt
undersöka inom vilka nya områden man kan bidra till att rädda liv, hälsa och
egendom. Ett ständigt nytänkande måste råda.
14

Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult. Sweco, 2018-06-19
https://www.msb.se/sv/publikationer/framtidsstudie-ar-2030--med-fokus-pakommunalraddningstjanstorganisation-studie/
15
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▪ Hur kan räddningstjänsten bidra till att vårt samhälle i stort byggs mer säkert redan
från början?
▪ Förmåga att snabbt kraftsamla över geografiska gränser.
▪ I framtiden kommer det enligt analysen att ställas krav mot mer av förebyggande och
långsiktigt arbete med fokus på nya uppgifter som civilt försvar, terroraktioner och
ökat antal klimateffekter som översvämningar och bränder samt hur de ska hanteras
operativt.
▪ I framtiden behöver räddningstjänsten stärka och utveckla kompetens inom följande
områden: Tekniks kompetens, social och kulturell kompetens, kompetens inom
samhällsbyggnad, ledningskompetens samt kompetens kring nya uppgifter och att vara
en auktoritet och förebild i samhället.
▪ Den gråa vardagsdöden (bl.a. fallolyckor) kräver helt andra angreppsmetoder än de
som räddningstjänsten vanligen arbetar med. Här krävs samarbete med stadsplanerare,
hemtjänst, vårdinrättningar och kanske byggare och ytterligare yrkesgrupper.
▪ I Sveriges ”utanförskapsområden” saknar många människor tillgång till svenska
språket, man saknar positiva kontakter med kommun och myndigheter, man kanske
också saknar jobb. Resultatet blir en känsla av att inte vara del av samhället och lätt
också en känsla av att ”samhället är vår fiende”. Räddningstjänsten kan bidra genom
att stärka sina relationer med människor i dessa områden.
▪ Lärdomar måste snabbt bli allas egendom. ”Best practice” måste prövas fram och
sedan spridas inom landets räddningstjänster och till andra som kan ha glädje av
kunskaperna.
▪ Räddningstjänsten måste också lära sig att dra nytta av alla de andra tekniska
innovationer som väller fram. Hur använder man all den information som uppkopplade
sensorer i byggnader och bilar kan bidra med? Hur använder man Facebook,
Instagram och andra sociala tjänster för att informera allmänheten och kanske även för
att informera sig själv?
▪ Utbildning och träning av personal till räddningstjänsten måste byggas upp så att alla
får tillräcklig träning trots att de stora olyckorna och attentaten, som tur var, händer
mycket sällan. Dels behöver man öva tillsammans med de andra aktörer som man
kommer att möta i verkligheten, dels behöver man använda de möjligheter som den
nya tekniken med t.ex. simuleringar, VR (virtual reality) och AR (augmented reality)
ger att skapa realistiska scenarier och känna att man tränar så nära verkligheten det är
möjligt.
▪ Man har sett det vid upprepade tillfällen, i Sverige och andra länder, hur ungdomar
angriper polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst som ryckt ut för att släcka
bränder, rädda människor och återställa ordningen. Räddningstjänst, tillsammans med
polis och ambulanssjukvård, måste jobba mer med att bli en del av hela samhället och
återigen bli hela landets räddningstjänst (och polis, ambulanssjukvård etc.). För detta
krävs både förändringar inom räddningstjänsten och i hur man arbetar för att bygga
förtroende med de medborgare man är satt att betjäna.
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6.2.1. Möjligheter
Följande avsnitt har inhämtat information kring olika sätt att organisera operativ
räddningstjänst och är enbart tänkt att ge en enklare översikt i syfte att frambringa tankar och
idéer.
Differentierade styrkor
Då bemanningen och organisationen för den utryckande verksamheten varierar beroende på
tid på dygnet kallas det för differentierade styrkor. Detta kan innebära att det finns
heltidspersonal knuten till en brandstation under kontorstid och att samma station är
bemannad med deltidspersonal under övrig tid. Syftet med denna typ av organisation är att ha
en bättre förmåga då också riskbilden är som störst under dygnet. Det kan även innebära att
insatspersonalen som tillhör en och samma grupp kan befinna sig på olika platser och åka i
olika fordon till en skadeplats.
Styrkeuppbyggnad på skadeplats
Styrkeuppbyggnad på skadeplats kan ses som en modell på organisation för den
skadeavhjälpande operativa organisationen. Det innebär att både personal och fordon kan
befinna sig på olika geografiska platser för att vid larm samlas på skadeplats och där ingå i en
och samma grupp. Exempelvis krävs en styrka på ett befäl och fyra brandmän för att
genomföra en rökdykning enligt AFS 2007:7. Istället för att alla 5 personer i denna styrka
befinner sig på samma plats och åker till skadeplatsen gemensamt kan de i stället komma 2
personer från en plats och 3 från en annan plats för att mötas på skadeplats och där utgöra den
grupp som krävs för rökdykarinsatsen. Denna typ av organisation möjliggör en ökad
flexibilitet och variation i larmplaner samt placering av resurser över den geografiska ytan.
Möta hela hjälpbehovet
Flertalet räddningstjänstorganisationer har valt att ha personal och kompetens för att möta en
större del av det hjälpbehov som kan uppstå inför, under och efter olika typer av olyckor och
nödlägen. Hos dessa organisationer utförs fler uppgifter än det som utgör lägsta nivån utifrån
lag om skydd mot olyckor. Det kan handla om att räddningstjänstens personal ingår i
kommunens POSOM-organisation, att man agerar utifrån hälso- och sjukvårdslagen vid
fallolyckor eller psykisk ohälsa mm. Denna typ av organisation syftar till att sätta behovet hos
3:e man först för att, på bästa möjliga och snabbaste sätt, ge den hjälp som behövs utan att
begränsas av vilken huvudman, ansvaret ligger på enligt olika lagstiftningar.
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Datum

2021-08-12

Slutsatser

Älmhults kommun har idag nästan 18 000 invånare, fem tätorter, starka industrier och en väl
rustad kommunal räddningstjänst i egen regi, fördelat på två deltidsstationer och två värn.
Riskerna i kommunen innefattar bl.a. ett flertal större industrier (med hantering av stora
mängder farliga ämnen), stora samlingslokaler, riksväg 23, väg 120, södra stambanan, flertalet
sjöar och mycket skog.
Älmhults kommun växer och har de senaste åren en tilltagande ökning av antalet nya
folkbokförda och prognoser talar om en fortsatt ökning framöver. Tätorten växer och en ökad
befolkning innebär nya satsningar på bostadsområden, arbetstillfällen (industrier, handel, och
restauranger). En ökning av både godstrafik på väg och järnväg samt en ökning av
persontrafiken förespås. Sammantaget innebär riskerna att den kommunala räddningstjänsten
behöver ha kunskap, kompetens och resurser för att hantera ett stort spann av olika sorters
händelser. I takt med utvecklingen av nya bostadsområden, industrier, tekniska system, fordon
med nya drivmedel mm. så kommer dessutom komplexiteten av det uppdrag som
räddningstjänsten har att öka.
Utveckling av Älmhult framöver kommer framförallt att kräva ökad kompetens och
delaktighet från Älmhults räddningstjänst i både plan-, bygg-, det förebyggande- och det
operativa skedet för att hänga med i samhällsutvecklingen. Idag är förmågan att hantera
olyckor god men den bygger mycket på det samarbete som finns med angränsande
kommuners räddningstjänster och det länsgemensamma samarbetet Räddsam Kronoberg,
något som i framtiden måste fortlöpa.
Följande åtgärder föreslås utöver ovanstående för att förbättra räddningstjänstens förmåga att
hantera riskerna i kommunen, nu och på sikt:
▪ Då en stor andel av alla händelser dit räddningstjänsten larmas till sker mellan måndag
till fredag (75% av alla händelser) och mellan klockan 06-18 (72%) så bör på sikt
möjligheten att ha en differentierad styrka eller att styrkeuppbyggnad sker på plats
utredas.
▪ I Älmhult utgörs majoriteten av händelser utav automatlarm utan brandtillbud.
Anledningen till detta bör utredas vidare i syfte att identifiera åtgärder som kan vidtas
för att minska antalet onödiga utryckningar.
▪ Det finns en stor förbättringspotential avseende händelserapportering, bl.a. vid
bostadsbränder så ska brandens omfattning vid ankomst och den slutliga omfattningen
anges i händelserapporten. I 73 respektive 48 % av händelserna är omfattningen
”okänd”, något som förefaller felaktigt. Det bör utredas hur rapporteringen i
händelserapporterna kan förbättras. Analys och utvärdering av räddningsinsatser kan då
i större utsträckning användas som ett verktyg för utvecklingen av räddningstjänsten.
▪ Utökad olycksundersökning bör ske (djupare än händelserapport) i större utsträckning,
dels för att det ger en ökad förståelse för olyckornas händelseförlopp men det kan också
återföras till de operativa- och förebyggande verksamheterna.
▪ Förmågan att ta emot, koordinera och leda frivilliga resurser är ett område som
Älmhults kommun bör förstärka på sikt, särskild med avseende på
skogsbrandsbekämpning.
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▪ Insatsplaner för räddningstjänsten gällande utsläpp av farligt ämne vid vattentäkter bör
upprättas.
▪ Det bör utredas hur stor andel av invånarna i respektive område av kommunen som nås
av räddningstjänsten inom olika tider.
▪ Rekrytering av brandmän i framtiden behöver utredas då Älmhults tätort växer i riktning
ifrån den nuvarande brandstationen.
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Tjänsteskrivelse
2021-09-28
Tekniska förvaltningen
Lars Nilsson
0476-55104
lars.nilsson@almhult.se
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Tekniska nämnden

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Diarienummer TN 2021/46

Sammanfattning
Innan handlingsprogrammet antas så behöver handlingsprogrammet samrådas
med myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. I tjänsteskrivelsen
tekniska förvaltningen att förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor
skickas på samråd till flera aktörer som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Aktörerna omnämns i tjänsteskrivelsen
Handlingsprogrammet har varit ut på remiss till berörda aktörer och inkomna
synpunkter har beaktats
MSB har med anledning av ändringen i lagen om skydd mot olyckor som
beslutades 21 oktober 2020 utfärdat föreskrifter om innehåll och struktur i
kommunens handlingsprogram. MSBFS 2021:1 beslutades 1 juni 2021 och
innehåller föreskrifter avseende innehåll och struktur i de handlingsprogram som
kommunerna ska anta enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO).
Handlingsprogrammet och den riskbaserade dimensioneringen innehåller en
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta
de inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar.
Handlingsprogrammet skall beskriva den skadeförebyggande och
skadeavhjälpande verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som
finns dessa skall även beskrivas i mål för verksamheten.
Handlingsprogrammet skall beslutas att gå ut på samråd till närliggande
kommuner och organisationer samt myndigheter som kan bli påverkade av
förmågan som kommunen har.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





Denna tjänsteskrivelse
Handlingsprogram, Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, daterad 2021-08-12
Riskbaserad dimensionering av operativ räddningstjänst, daterad 202108-12.
Inkomna yttrande på samrådshandlingar

Ärendeberedning
Enligt 3 kap 3 § ska:
En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I
programmet ska kommunen ange:
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till
räddningsinsatser, och
3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.
Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande
förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt
berörs av förändringarna.
Enligt 3 kap 8 § ska:
En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska
kommunen ange:
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till
räddningsinsatser, och
3. förmågan att
a. genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
b. genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
c. genomföra omfattande räddningsinsatser, och
d. utöva ledning i räddningstjänsten.
Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla
förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd
beredskap.
Detta dokument med diarienummer 2021746 utgör handlingsprogram för den
förebyggande verksamheten samt handlingsprogram för räddningstjänst för
Älmhults kommun i enlighet med 3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd
mot olyckor med ändringar t.o.m. SFS 2020:882.
Detta handlingsprogram ersätter tidigare handlingsprogram, Dnr 2016/62 015.
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
 att ta med synpunkterna från samrådshandlingarna i Handlingsprogram för
Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor daterad 2021-09-29 med tillhörande bilagor.
 att godkänna Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och
Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor daterad 202108-12 med tillhörande bilagor.
 att skicka handlingsprogrammet vidare för beslut i kommunfullmäktige

Lars Nilsson
Räddningschef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Räddningschef, Lars Nilsson
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Dnr: 2021000667
Karlshamn 2021-09-22

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult
tekniska@almhult.se

Angående handlingsprogram förebyggande verksamhet och räddningstjänst
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Ärendenummer: TN 2021/46
Räddningstjänsten Västra Blekinge lämnar härmed följande yttrande angående rubricerat
ärende. Yttrandet görs även på uppdrag av Olofströms kommun.
Räddningstjänsten Älmhult och Räddningstjänsten Västra Blekinge är båda parter i en gemensam organisation för räddningstjänstsamverkan. Samverkansområdet beskrivs på ett bra sätt i
det föreslagna handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet anger dock olika beteckningar på
den gemensamma organisationen. I avsnitt 8.1.2, 8.3.1 och 8.4 används beteckningen ”Räddningssytem Småland-Blekinge” och i avsnitt 8.1.6. anges ”räddningssamverkan SmålandBlekinge”. Överenskommen benämning är Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge. Även
benämningen för ledningsrollen ”larmbefäl” bör ändras till överenskommen benämning
ledningsbefäl.
I övrigt har vi inget att erinra.
Vänliga hälsningar

Magnus Kärvhag
Räddningschef

Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Räddningstjänsten

Rörvägen 2
374 32 Karlshamn

Tel: 0454-30 51 00
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Org. nr: 222000-0935
Bankgiro: 5099-8343

www.raddning.com
vastra.blekinge@raddning.com

From:
falk.jandt@trafikverket.se
Sent:
Wed, 29 Sep 2021 12:08:18 +0000
To:
Älmhult-Tekniska
Cc:
kronoberg@lansstyrelsen.se
Subject:
Trafikverkets samrådsyttrande gällande handlingsprogram för skydd mot
olyckor, Älmhults kommun

Skickas till: tekniska@almhult.se
Kopia: Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/103470
Er referens: TN2021/46

Samråd gällande handlingsprogram för skydd mot olyckor
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Älmhult är en kommun som
växer och ökad markanvändning, förtätning samt utveckling av infrastrukturen ställer nya krav på
förhållnings- och arbetssätt i arbetet med skydd mot olyckor. Därför välkomnar Trafikverket kommunens
initiativ att konkretisera och aktualisera bilden av risker i kommunen och hur verksamheten behöver
utvecklas i takt med förändringar i omvärlden. Kommunens förslag till handlingsprogram visar på en god
kunskap och medvetenhet om risk för olyckor på de statliga vägarna samt Södra stambanan.
Trafikverket har inget att erinra mot föreslaget program.
Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt!
Med vänliga hälsningar

Falk Jandt
Regional samhällsplanerare
falk.jandt@trafikverket.se
Direkt: 010-123 04 58
Trafikverket Region Syd
Kungsgatan 8
352 33 Växjö
Växel: 0771- 921 921
www.trafikverket.se
Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram
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From:
Sent:
To:
Subject:

kommunstyrelsen@vaxjo.se
Mon, 13 Sep 2021 09:58:37 +0200
Älmhult-Tekniska
Remiss på Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Älmhults kommun

Hej!
Växjö kommun avstår från yttrande över Remiss på Handlingsprogram för skydd mot olyckor för
Älmhults kommun.
MVH
Fredrik Pettersson
Kanslisekreterare
KANSLIAVDELNINGEN
Kommunledningsförvaltningen
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Tel: 0470-410 00
E-post: fredrik.pettersson@vaxjo.se
Hemsida: www.vaxjo.se
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
mot olyckor.docx

Jonatan Borggren
Mon, 20 Sep 2021 10:00:53 +0000
Anders Johansson; Älmhult-Tekniska
TN2021/46 - Expediering av beslut
Beslut KS 2021-09-14Yttrande över remiss handlingsprogram lagen om skydd

Vänligen se bifogat protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Markaryd.
/
Jonatan Borggren
Kommunsekreterare
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2021-09-14

KS § 150
Yttrande över remiss ”Handlingsprogram Lagen om skydd
mot olyckor – Älmhults kommun”
Dnr 2021/242.17

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att handlingsprogrammet väl uppfyller gällande krav varför det inte finns
något att erinra mot förslaget.
Bakgrund och sammanfattning
Älmhults kommun har berett Markaryds kommun möjlighet att yttra sig
över förslag till ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Älmhults
kommun”. Yttrandet ska ha inkommit till tekniska kontoret i Älmhult
senast den 28 september 2021.
Räddningschefen har granskat handlingarna och finner att
handlingsprogrammet väl uppfyller de krav som finns för
handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. Räddningschefen
föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig enligt nedan: Markaryds kommun
har granskat inkomna handlingar och finner ingen anledning till någon
invändning utan anser att dessa väl uppfyller gällande krav.
Beslutsunderlag
Räddningschefens yttrande 2021-09-13
Missiv 2021-09-08
Samrådshandling 2021-09-08
Riskbaserad dimensionering 2021-09-08
Beslutet expedieras till:

Älmhults kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 152 Revidering av Inköps- och
Upphandlingspolicy för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/126

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Inköpsoch upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern daterad 2021-11-10,
att börja gälla från och med 2022-01-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern.
Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och
förhållningssätt för Älmhults kommuns inköp och upphandlingar. Policyns
innehåll ska vara välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens
arbetssätt.
Policyn gäller som styrinstrument vid genomförande av upphandling och inköp.
Dessutom ligger policyn som grund för agerandet i övrig upphandlingsverksamhet så som samarbeten kring upphandling mellan kommuner,
kommunala bolag eller andra organ. Policyn gäller även vid ackrediterade
förfaranden enligt lagen om valfrihetssystem.
Policyn omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, det vill säga
nämnder och helägda bolag.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till ny Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern
daterat 2021-11-10
• Inköps- och upphandlingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26,
§ 70
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-10
Kommunledningsförvaltningen
Christina Utterström
Christina.utterstrom@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av Inköps- och
upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern
Ärendenummer KS 2021/126

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern.
Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och
förhållningssätt för Älmhults kommuns inköp och upphandlingar. Policyns
innehåll ska vara välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens
arbetssätt.
Policyn gäller som styrinstrument vid genomförande av upphandling och inköp.
Dessutom ligger policyn som grund för agerandet i övrig upphandlingsverksamhet så som samarbeten kring upphandling mellan kommuner,
kommunala bolag eller andra organ. Policyn gäller även vid ackrediterade
förfaranden enligt lagen om valfrihetssystem.
Policyn omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, det vill säga
nämnder och helägda bolag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till ny Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern
daterat 2021-11-10
• Inköps- och upphandlingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26,
§ 70
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Inköpsoch upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern daterad 2021-11-10,
att börja gälla från och med 2022-01-01.

Christina Utterström

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunchef
Avdelningschefer
Kanslichef
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Kommunstyrelsen

Policy

Inköps- och Upphandlingspolicy
för Älmhults kommunkoncern
Ärendenummer KS 2020/126

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med 2022-01-01
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen
Ersätter Inköp- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern, fastställd av
kommunfullmäktige 2014-05-26 § 70
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen, Ekonomi och upphandlingsenheten
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1. Inledning
Denna policy anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och
förhållningssätt för Älmhults kommuns inköp och upphandlingar. Policyns
innehåll ska vara välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens
arbetssätt.
Policyn gäller som styrinstrument vid genomförande av upphandling och inköp.
Dessutom ligger policyn som grund för agerandet i övrig upphandlingsverksamhet så som samarbeten kring upphandling mellan kommuner,
kommunala bolag eller andra organ. Policyn gäller även vid ackrediterade1
förfaranden enligt lagen om valfrihetssystem.
Policyn omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, dvs nämnder och
helägda bolag.

2. Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige fastställer policy för inköp och upphandling.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsfrågorna och
samordnar styrningen för all upphandling.
Nämnder och bolag förverkligar policyn i det dagliga arbetet.

3. Miljöhänsyn
Miljöanpassad upphandling tillämpas där upphandlingens art motiverar detta.
Miljökraven baseras på lagstiftning, miljömål, hållbarhetskriterier samt
tillgänglig vetenskaplig forskning och information.
Kommunens antagna policys, riktlinjer och handlingsplaner för miljö ska
tillämpas vid upphandling.

4. Etiska och socialt hänsynstagande
Kommunen ska verka för att de varor och tjänster som köps är producerade
under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vid upphandling har kommunen
”Uppförandekod”, innehållandes bl.a. ILO2:s åtta kärnkonventioner som bland
annat innebär att leverantören garanterar att de följer internationella mänskliga
rättigheter i arbetslivet. Vidare ska FN3:s barnkonvention gälla för kommunens
upphandlade leverantörer.
Kontraktsvillkor avseende etiskt och socialt hänsynstagande tillämpas i
upphandlingar där så detta bedöms lämpligt.
Ackrediterade innebär att företagen är lagstadgat kontrollerade för att säkerställa kvalitet och
kompetens.
2 International Labour Organization (Internationella arbetsorganisationen)
3 Förenta Nationerna
1
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När det är tillämpligt ska kommunen i sina upphandlingar ställa krav om att
leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller motsvarande
gällande svenska kollektivavtalsvillkor åsidosätts. Om leverantören inte tecknat
svenskt kollektivavtal ska krav ändå ställas motsvarande nivån av dessa villkor.
Kraven ska också gälla för eventuella underleverantörer som leverantören anlitar
för att fullgöra avtalet.

5. Konkurrens
Upphandling ska genomföras i konkurrens när det är möjligt. De
konkurrensmöjligheter som finns ska utnyttjas och stimuleras långsiktigt.
Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet
att konkurrera om kommunens uppdrag. Som ett led i att öka konkurrensen ska
information om kommande upphandlingar publiceras på kommunens hemsida.

6. Mål
Älmhults kommuns upphandlingar ska präglas av affärsmässighet och
professionalitet. Alla varor, tjänster och entreprenader ska upphandlas med rätt
kvalitet till lägsta möjliga kostnad utifrån gällande lagstiftning. Rätt kvalitet
innebär rätt volym, rätt information, rätt tid, på rätt sätt, rätt service och
inbegriper miljö, hållbarhet och tillgänglighet. Den goda affären är en
sammanvägning av kvalitet och totalkostnad.
Älmhults kommun ska verka för upphandlingar som bidrar till strategiska mål i
kommunens verksamheter och som framgår av kommunens övriga styrande
dokument. Kommunen ska medverka till en fungerande marknad genom att
utifrån dialog och kunskap, konkurrensutsätta och utforma upphandlingar på ett
sätt som möjliggör ett ökat leverantörsdeltagande.
Kommunens upphandlingar ska, i den mån det går, möjliggöra för små och
medelstora företag att lämna anbud. Genom en ökad användning av
funktionskrav gynnas leverantörernas kreativitet och innovationsförmåga, vilket
bidrar till att fler små, medelstora och mikroföretag kan lämna anbud.
Inom ramen för gällande lagar och andra styrdokument ska upphandling
användas för att främja ett hållbart samhälle genom miljöhänsyn,
livscykelanalysperspektiv, sociala och arbetsrättsliga hänsyn samt andra mål av
social och etisk karaktär. Informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskydd
ska beaktas och säkerställas i samtliga upphandlingar.
Upphandling ska ske med andra kommuner, bolag och myndigheter när det är
fördelaktigt.

7. Rättssäker kommunal upphandling
Medborgarnas och marknadens tilltro till kommunens inköp och upphandlingar
är av största vikt. Att förebygga förekomsten av korruption, jäv, oegentligheter
och oseriösa leverantörer är ett långsiktigt och pågående arbete. Uppföljning av
krav och avtal ska genomföras för att säkerställa att leverans sker enligt avtal,
vilket stärker tilltron och ökar viljan för leverantörer att delta i konkurrensen
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med andra. Likabehandling och objektivitet är självklara nyckelord i arbetet.
Öppenhet och dialog undviker missförstånd och onödiga rättsprocesser.
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Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

Inköps- och upphandlingspolicy
för Älmhults kommunkoncern
Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 70
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Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

Inledning
Älmhults kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper årligen varor, tjänster och
entreprenader för ca 500 Mkr. Det är av stor vikt för kommunens ekonomi att inköp och
upphandling hanteras på ett professionellt sätt.
Denna policy reglerar kommunens inköp och upphandling.
Till denna policy hör ”Rutiner för inköp och upphandling”.
Denna policy gäller för samtliga kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar samt de
kommunala bolagen.

Upphandlande myndighet
Enligt lag är kommunen en upphandlande myndighet. Detta innebär att kommunen skall
upphandla varor, tjänster och entreprenader enligt gällande lagstiftning som finns reglerat i
Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091 (LOU) samt lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster SFS 2007:1092 (LUF).

Förhållningssätt
Kommunens agerande skall medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och
väl fungerande konkurrens. Inköp och upphandlingar skall konkurrensutsättas och genomföras
affärsmässigt och professionellt.
Kommunens upphandling skall kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och
likabehandling. Kommunen och dess företrädare skall uppfattas som en kompetent och opartisk
beställare.
En ambition med kommunens upphandlingar skall vara att genomföra upphandlingar på ett sätt
så att även små och medelstora företag har möjlighet att delta.

Samordnad upphandling
Samordnad upphandling är av strategisk betydelse för att kommunen ska uppnå bästa möjliga
affärsvillkor samt för att aktivt påverka kvalité, hälsa och miljö. Kommunen skall därför sträva
efter att samordna sina upphandlingar inom de områden där det är till fördel för kommunen. Vid
samordnad upphandling skall kommunens samlade behov och kompetens tillvaratas för att skapa
så bra avtal som möjligt. Upphandling skall ske med aktiv medverkan från kommunens
verksamheter och bolag.

Ansvar
Kommunfullmäktige fastställer inköps- och upphandlingspolicyn. Upphandlingssamordnaren
samt VD ansvarar för att upprätta rutiner för inköp- och upphandling samt beslutar om
förändring av dessa.
Nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för att gällande lagstiftning och att denna policy
efterlevs, att ansvar och befogenheter gällande inköp och upphandling fastställs samt att
medarbetare har kompetens att utföra inköp och upphandling enligt gällande lagstiftning, policys
och rutiner.
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Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

Nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för att ingångna avtal följs samt att kontroll och
uppföljning görs så att det som upphandlats eller köpts in levereras till de villkor som avtalats.
Att denna kontroll genomförs är av yttersta vikt eftersom efterlevnaden av avtalsvillkor inte går
att säkerhetsställa genom upphandlingsproceduren.
Nämnder, förvaltningar och bolag är skyldig att lämna av kommunens upphandlingsenhet
begärda upplysningar gällande inköp och upphandling i verksamheterna.

Kommun- och bolagsstyrelsen
Kommun- och respektive bolagstyrelse ansvarar för att övervaka upphandlings- och
inköpsverksamheten i kommunen/bolagen. Styrelsen skall vidta lämpliga åtgärder om bristande
följsamhet av lagstiftning, policy eller rutiner skulle framkomma.

Granskning
Upphandlingssamordnaren och VD skall årligen genomföra en granskning över inköp som sker i
kommunen respektive bolagen. Resultatet av granskningen skall redovisas i kommunstyrelsens
arbetsutskott respektive bolagsstyrelsen.

Långsiktighet
Kommunala inköp skall präglas av långsiktighet. Hänsyn skall om möjligt tas till inköpets totala
kostnad under brukandetiden och inte endast till priset vid det aktuella köptillfället.

Hållbarhet
Kommunen skall bedriva hållbar upphandling. Kommunen ska aktivt verka för en god livsmiljö
och en långsiktigt hållbar utveckling genom att i sina upphandlingar ställa miljökrav där så är
relevant.

Sociala och etiska krav
Kommunen skall ta social och etisk hänsyn om upphandlingens art motiverar detta.

Affärsetik
Kommunen arbetar på medborgarnas uppdrag och skall i sitt förhållningssätt iakta saklighet och
opartiskhet. Detta innebär att tjänstemän och förtroendevalda skall handla på ett sådant sätt att de
inte kan misstänkas för att påverkas av otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller
privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.
Allmänhetens förtroende för kommunen ska vara utgångspunkten för alla som företräder
kommunen. I alla sammanhang skall ett sådant förhållningssätt iaktas att det inte kan förekomma
risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldig till mutbrott. Det skall vara en självklarhet
att följa gällande lagstiftning samt kommunens regler och riktlinjer.
Företrädare för kommunen bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den misstänks syfta till
att påverka tjänsteutövningen. Förtroendevalda och anställda som har personliga intressen eller
förhållande till leverantörsföretag ska inte vara inblandade i upphandlings- eller inköpsprocesser
om det kan påverka utgången.
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 153 Antagande av riktlinje för inköp och
upphandling
Ärendenummer KS 2021/207

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer
för inköp och upphandling daterad 2021-11-10, att börja gälla 2022-01-01.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Rutiner
gällande inköp- och upphandling, antaget 2014-04-15.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för inköp
och upphandling. Riktlinjerna beskriver hur Älmhults kommuns nämnder och
helägda bolag ska genomföra upphandlingar och inköp i enlighet med gällande
lagstiftning, andra av fullmäktige antagna styrdokument samt kommunens
inköps- och upphandlingspolicy.
Syftet med riktlinjerna är dels att skapa ett gemensamt affärsmässigt
förhållningssätt i samband med direktupphandlingar och direktköp, dels att
samordna och kvalitetssäkra upphandlingar samt uppföljningar av avtal som sker
på respektive förvaltning.
Riktlinjerna innehåller anvisningar för hur upphandlingar och inköp avseende
varor och tjänster samt entreprenader ska genomföras.
I samband med att förslaget antas upphävs dokumentet Rutiner gällande inköpoch upphandling, antaget 2014-04-15.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling daterat 2021-11-10
• Rutiner gällande inköp- och upphandling daterad 2014-04-15
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-10
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Olofsson
elisabeth.olofsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om antagande av riktlinjer för
inköp och upphandling
Ärendenummer KS 2021/207

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för inköp
och upphandling.
Riktlinjerna beskriver hur Älmhults kommuns nämnder och helägda bolag ska
genomföra upphandlingar och inköp i enlighet med gällande lagstiftning, andra
av fullmäktige antagna styrdokument samt kommunens inköps- och
upphandlingspolicy.
Syftet med riktlinjerna är dels att skapa ett gemensamt affärsmässigt
förhållningssätt i samband med direktupphandlingar och direktköp, dels att
samordna och kvalitetssäkra upphandlingar samt uppföljningar av avtal som sker
på respektive förvaltning.
Riktlinjerna innehåller anvisningar för hur upphandlingar och inköp avseende
varor och tjänster samt entreprenader ska genomföras.
I samband med att förslaget antas upphävs dokumentet Rutiner gällande inköpoch upphandling, antaget 2014-04-15.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling daterat 2021-11-10
• Rutiner gällande inköp- och upphandling daterad 2014-04-15

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer
för inköp och upphandling daterad 2021-11-10, att börja gälla 2022-01-01.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Rutiner
gällande inköp- och upphandling, antaget 2014-04-15.
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Elisabeth Olofsson

Susann Pettersson

Kanslichef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunchef
Avdelningschefer
Kanslichef
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Kommunstyrelsen

Förslag/Utkast

Riktlinjer för inköp och
upphandling
Ärendenummer KS 2021/207

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med Datum
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen
Ersätter Bestämmelser som styrdokumentet ersätter
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen, Ekonomi och upphandlingsenheten
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1.Inledning och syfte
Denna riktlinje beskriver hur Älmhults kommuns nämnder och helägda bolag
ska genomföra upphandlingar och inköp i enlighet med gällande lagstiftning,
andra av fullmäktige antagna styrdokument samt kommunens inköps- och
upphandlingspolicy.
Syftet med riktlinjerna är dels att skapa ett gemensamt affärsmässigt
förhållningssätt i samband med direktupphandlingar och direktköp, dels att
samordna och kvalitetssäkra upphandlingar samt uppföljningar av avtal som sker
på respektive förvaltning.
Riktlinjerna innehåller anvisningar för hur upphandlingar och inköp avseende
varor och tjänster samt entreprenader ska genomföras.

2. Organisation och ansvar
2.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsfrågorna i
kommunen samt för att kommunens mål uppfylls och att kommunkoncernens
ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen samordnar styrningen
för all upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna.

2.2 Nämnder och bolag
Varje nämnd och bolag ansvarar för sina egna inköp och avtal samt att beslut om
att upphandla fattas på behörig nivå enligt gällande delegeringsordning.
Nämnderna ansvarar för uppföljning av avtal samt utvärdering av de inköp och
upphandlingar som görs i kommunen genom intern kontroll.

2.3 Förvaltningarna
Förvaltningarna är nämndernas resurser för att verkställa nämndernas uppdrag.
Förvaltningarnas uppdrag är:
•
•
•
•
•
•

att ha en fungerande inköpsorganisation med tydliga behörigheter och
funktioner
att medverka i och verka för samordnad upphandling bland annat genom
att avsätta resurser för egen medverkan och expertkompetens
att förvaltningen känner till och använder de avtal som upphandlats
att ha rutiner för kontroll och uppföljning av avtal
att anmäla samtliga upphandlingar till upphandlingsenheten i en årlig
upphandlingsplan
att bevaka så att takvolymen på verksamhetens ramavtal inte överskrids
samt beställa ny upphandling och säkerställa nytt avtal innan takvolymen
uppnås

Alla medarbetare ska känna till hur kommunens inköpsbehov tillgodoses och ha
tillräcklig kunskap om kommunens rutiner för upphandling. Samtliga
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medarbetare ansvarar även för att policy och riktlinjer efterlevs inom sina
verksamheter.

2.4 Upphandlingsenheten
Kommunens enhet för upphandling och inköp har till uppdrag att:
•
•
•
•
•
•

genomföra upphandlingar
ansvara för upphandling av kommun- respektive koncerngemensamma
avtal, specifika upphandlingsobjekt samt samordning av
upphandlingsbehov
vara ett stöd till verksamheterna vid upphandlings- och inköpsfrågor
bevaka avtalstid i kommunens gemensamma avtalsdatabas
utbilda personal som handlägger upphandlings- och inköpsärenden
gällande upphandlingslagstiftning, policys och tillämpningsanvisningar
bevaka antagna leverantörers ekonomiska förhållande avseende
inbetalning av skatter och avgifter.

3. Upphandlingsplan
Samtliga upphandlingar ska planeras i god tid och upphandlingsenheten ska
inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas planerade upphandlingar i en
upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska användas som ett verktyg för
planering och prioritering, samt för att visa presumtiva anbudsgivare vilka
upphandlingar som kommunen planerar. Upphandlingsplanen ska i början på
året publiceras på kommunens hemsida.
Upphandlingar som anmälts till upphandlingsplanen kommer att prioriteras.
Upphandlingar som inte var kända då upphandlingsplanen fastställdes men som
bedöms akuta, kan innebära att det blir en omprioritering av planerade
upphandlingar.
Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i
upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan
därigenom besluta om uppföljning av de specifika upphandlingar som man i ett
tidigt skede vill få möjlighet till att lämna synpunkter på.
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4. Inköpsprocessen
Nedan beskrivs Älmhults kommuns inköpsprocess, leverans och betalning
undantaget.

4.1 Befintliga avtal
Har verksamheten behov av en vara, tjänst eller entreprenad ska en kontroll
göras om det finns ett gällande avtal som kan nyttjas. Kommunens avtal finns i
Avtalsdatabasen på kommunens intranät Hemma. Där ska alla avtal som
kommunen ingår finnas oavsett vem som ingått avtalet. Genom att samla alla
avtal på ett ställe är det lättare för de som gör inköpen/avropen att göra rätt.
Många varor går att beställa i kommunens e-handelsplattform
(Marknadsplatsen).
För att säkerställa hög avtalstrohet ska befintliga avtal alltid nyttjas. Avsteg från
denna regel kan utgöra ett avtalsbrott.
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4.2 Avtal saknas
Finns inget befintligt avtal avseende den vara, tjänst eller entreprenad som
verksamheten behöver ska värdet av hela inköpet uppskattas och därefter,
beroende på inköpsvärde, väljs alternativ av inköp.
För upphandlingar och inköp gäller olika regler beroende på det samlade värdet
av hela inköpet.
4.2.1 Beräkna värdet av inköpet
Inköpsvärdet beräknas som det maximala beloppet som kan komma att betalas
under hela avtalstiden. Det innebär att eventuella options- eller förlängningsklausuler ska räknas med som om de kommer att utnyttjas. Värdet beräknas
exklusive moms.1
Beräkningen av inköpsvärdet ska även omfatta värdet av alla inköp av samma
slag som kommunen har genomfört eller kommer att genomföra under ett och
samma räkenskapsår. Kontroll mot upphandlingsplanering kommer att göras av
upphandlingsenheten gällande inköp av samma slag.
Beloppsgränsen för direktupphandling2 justeras vartannat år och beräknas för
samtliga inköp av samma slag inom avtalsperioden för kommunen, eftersom
Älmhults kommun räknas som en samlad myndighet vid upphandling.
Respektive bolag ägt av kommunen beräknar beloppsgränsen utifrån sina inköp.
En upphandling får inte delas upp i syfte att underskrida beloppsgränsen för
direktupphandling.
4.2.2 Belopp över direktupphandlingsgränsen
För upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska upphandlingsbeställning
skickas in via e-tjänst till upphandlingsenheten. Beställningen ska inkomma
minst sex (6) månader innan beräknad avtalsstart.
Upphandlingsenheten genomför upphandlingen i samverkan med den
beställande verksamheten.
4.2.3 Belopp under direktupphandlingsgränsen
Huvudregeln är att direktupphandling endast är tillåtet om nedanstående tre (3)
kriterier är uppfyllda:
-

att det saknas ramavtal för det som ska köpas, och
att upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen inom en
avtalsperiod, och
att det inte är ett återkommande behov.

Vid direktupphandling av IT-relaterade system eller produkter ska ITavdelningen involveras tidigt i inköpsprocessen. Detta för att verifiera att
1
2

Samtliga angivna belopp i detta dokument är exklusive moms
615 312 sek från och med 1 januari 2020
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systemet eller produkten är kompatibel med kommunens IT-miljö, att IT- och
informationssäkerheten reds ut samt att gränsdragningar och supportnivåerna är
överenskomna innan några inköp görs eller avtal med leverantör signeras.
Upphandlingsenheten kan medverka till att IT-avdelningen involveras vid köp
av IT-system.
Belopp från 100 000 SEK upp till direktupphandlingsgränsen
Vid en direktupphandling med ett beräknat värde mellan 100 000 SEK och
direktupphandlingsgränsen, ska beställning av direktupphandlingen göras via etjänst. Upphandlingsenheten ger behörighet till utsedd ansvarig handläggare
inom verksamheten. Verksamheterna genomför själva direktupphandlingen i
modulen för direktupphandlingar i Tendsign, med stöd och kvalitetssäkring från
upphandlingsenheten.
För direktupphandlingar över 100 000 SEK är det dokumentationsplikt.
Belopp under 100 000 SEK
När det beräknade värdet understiger 100 000 SEK är det ett direktköp.
Direktköp är tillåtet när de tre (3) ovanstående kriterierna för direktupphandling
är uppfyllda samt att värdet understiger 100 000 SEK.
Direktköp över ett prisbasbelopp men under 100 000 SEK ska anmälas via
funktionsbrevlådan upphandling@almhult.se innan direktköp genomförs.
Anmälan ska innehålla uppgifter om typ av vara eller tjänst samt belopp
exklusive moms.
Samtliga direktköp under 100 000 SEK genomförs av verksamheterna i enlighet
med förenklad direktupphandlingsrutin.
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5. Sekretess
I ett upphandlingsförfarande gäller strikta regler om sekretess och alla som på
något sätt deltar i en upphandling ska vara medvetna om reglerna och agera i
enlighet med dem.

5.1 Sekretess under pågående upphandling
När upphandlingsprocessen är påbörjad innebär det att diskussioner och
dokument ska hållas inom berörd arbetsgrupp. Principerna om likabehandling
innebär till exempel att man inte ska ge – avsiktligt eller oavsiktligt – en särskild
leverantör förhandsinformation eller annat som kan ge den leverantören fördelar
över andra i upphandlingen.
Dessutom gäller under pågående upphandling upphandlingssekretess, så kallad
absolut sekretess. Det innebär att samtliga handlingar i ett upphandlingsärende är
hemliga under pågående upphandling fram till dess att tilldelningsbeslutet fattats
eller när upphandlingen avslutas på annat sätt, till exempel om den avbryts.
Undantaget är upphandlingsdokumenten, som blir offentliga i samband med
annonsering.
Exempel: uppgifter om vilka som har begärt ut förfrågningsunderlaget eller vilka
som har kommit in med anbud är hemliga. Det är inte heller tillåtet att ange hur
många anbudsansökningar eller anbud som har inkommit. Efter att
tilldelningsbeslutet har fattats blir alla handlingar i upphandlingsärendet
offentliga.

5.2 Sekretess efter avslutad upphandling
Om någon begär att få ta del av uppgifter/handlingar efter avslutad upphandling
och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna, ska handlingen lämnas
ut skyndsamt.
I vissa fall kan sekretess gälla efter det att ett avtal offentliggjorts. En enskild
leverantör som trätt i affärsförbindelse med kommunen kan begära sekretess för
uppgifter som rör affärs- och driftförhållanden. Att en enskild leverantör har
begärt sekretess avseende vissa uppgifter/handlingar är dock ingen garanti för att
kommunen gör samma bedömning.
Om en anbudsgivare begär att kommunen ska sekretessbelägga
uppgifter/handlingar ska detta ske skriftligen. Om någon annan än
anbudsgivaren begär ut dessa uppgifter så måste kommunen vid detta tillfälle
självständigt pröva om sekretess ska gälla för begärd information.
Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till
skydd för enskildas ekonomiska intresse.
Den som inte är nöjd med ett beslut ifrån myndigheten att inte lämna ut en
uppgift i en handling i ett upphandlingsärende kan överklaga till kammarrätten.
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Inledning
Detta dokument innehåller rutiner gällande Älmhults kommuns inköp och upphandlingar.
Rutinerna förtydligar och kompletterar inköps och upphandlingspolicyn (antagen av
kommunfullmäktige 2014-xx-xx dnr xx-xx) för Älmhults kommunkoncern.
Kommunens inköp och upphandling skall kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet
och likabehandling. Inköp och upphandlingar skall konkurrensutsättas och genomföras
affärsmässigt och professionellt. Kommunens agerande skall medverka till en marknadssituation
som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.
Kommunens verksamhet skall vara i ständig förbättring för att bidra med en verksamhet som
håller hög kvalité.
Kommunen och dess företrädare skall uppfattas som en kompetent och opartisk beställare.
Där så är möjligt skall kommunens upphandlingar genomföras på ett sätt så att även små och
medelstora företag har möjlighet att delta.

Upphandlande myndighet
Enligt lag är kommunen en upphandlande myndighet. Detta innebär att kommunen skall
upphandla varor, tjänster och entreprenader enligt gällande lagstiftning som finns reglerat i
Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091 (LOU) samt lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster SFS 2007:1092 (LUF).
Även inköp som är undantagna från upphandlingsskyldighet skall följa de riktlinjer som framgår
av detta dokument.

Upphandlingsbehov
All upphandling skall vara förankrad och budgetfinansierad. Planering och god framförhållning
skall vara regel för alla som har ansvar för inköp i kommunen. Respektive förvaltning skall
årsvis göra en upphandlingsplan som skall svara mot näskommande års upphandlingsbehov.
Planen lämnas över till upphandlingsenheten som sammanställer en kommunövergripande
upphandlingsplan för nästkommande år.

Upphandlingsanmodan
Innan upphandlingsenheten påbörjar en upphandling skall beställande förvaltning lämna en
upphandlingsanmodan. När anmodan lämnas anses upphandlingen vara beställd.

Arbetsgrupp
När upphandlingen så kräver skall en arbetsgrupp tillsättas som består av representanter från
verksamheten samt upphandlingsavdelningen. Verksamheten skall utse deltagare och ge
deltagarna mandat att ställa verksamhetskrav för att tillvarata verksamhetens intressen.
Verksamhetskraven skall stå i proportion till tilldelad budget.
Har upphandlingen inslag av tekniskt- eller IT relaterat innehåll skall representant från dessa
avdelningar inbjudas att delta i upphandlingen.
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Om någon annan än upphandlingsenheten skriver förfrågningsunderlaget ska
upphandlingsenheten ges möjlighet att medverka i projekteringsmöten.

Ansvar
Förvaltningschef ansvarar för att inköps- och upphandlingspolicyn samt rutinerna tillämpas i den
egna förvaltningen.

Beställarrättighet
Alla som har rätt att beställa och köpa in produkter och tjänster skall känna till vilka regler som
gäller och använda gällande ramavtal.
Förvaltningen skall tilldela beställningsrätt till de personer som har rätt att beställa varor, tjänster
och entreprenader inom verksamhetsområdet. Respektive förvaltning ansvarar för att upprätta
och upprätthålla en aktuell förteckning över personer med beställningsrättighet.

Kontroll och uppföljning
Respektive förvaltning ansvarar för sina egna inköp. Detta innebär att ingångna avtal ska följas
samt att förvaltningen skall införa rutiner som syftar till att genomföra kontroll och uppföljning
så att det som upphandlats eller köpts in levererats till de villkor som avtalats.

Upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten ansvarar för att genomföra kommunens upphandlingar med fokus på den
goda affären. När upphandlingsenheten fått en upphandlingsanmodan från förvaltningen
ansvarar upphandlingsenheten för att driva upphandlingsprojektet fram tills avtal är tecknat.
Därefter sker överlämning till beställande förvaltning om inte annat överenskommits.
Upphandlingsenheten ansvarar även för följande:
• Verka för att gällande lagar inom offentlig upphandling följs
• Verka för att kommunens upphandlingspolicy och dess regelverk följs samt uppdatering
av dessa.
• Verka för att inköps och upphandlingsverksamheten i kommunen utvecklas
• Verka för att miljö och sociala krav ställs där detta är relevant
• Sprida information om tecknade avtal
• Genomföra avrop via förnyad konkurrensutsättning
• Följa och hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom offentlig upphandling
• Utföra systematisk marknadsbevakning
• Genomföra annonserade upphandlingar
• Genomföra direktupphandling överstigande förvaltningarnas delegation
• Bevaka antagna leverantörers ekonomiska förhållande avseende inbetalning av skatter
och avgifter
• I de fall en upphandling överprövas ansvarar upphandlingsenheten för att svara på
överprövningen med bistånd av verksamheten när det gäller sakkunskap
• Bevaka möjligheterna att samordna upphandlingar tillsammans med verksamheterna
• Bevaka ingångna avtalstider
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•
•
•
•

Avtalstolkning
Försäljning av fordon samt lös egendom
Registrering och arkivering av upphandlingar som enheten genomför
Bistå förvaltningar med råd gällande upphandlingsfrågor

Upphandlingsenheten skall årligen genomföra en granskning över inköp som sker i kommunen.
Resultatet av granskningen skall redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Om bristande
följsamhet mot lagar, avtal och regelverk uppmärksammas skall detta rapporteras till
kommunstyrelsen.

Samordnad upphandling
Kommunen samarbetar med andra parter när det gäller gemensamma upphandlingar.
Beroende på upphandlingens mål, komplexitet och storskalighet kan kommunen välja att delta i:
•
•
•
•

Kammarkollegiets upphandlingar
SKL/SKI upphandlingar
Inköpssamverkan Kronoberg
Andra aktörer som genomför samordnade upphandlingar

Kommunen skall delta i gemensamma upphandlingar där det är till fördel för kommunen.
Deltagande i samordnade upphandlingar beslutas av upphandlingssamordnaren.

Direktupphandling
Direktupphandling är en upphandlingsform som kan användas om det som ska anskaffas har lågt
värde eller om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses framför allt synnerlig brådska
som orsakats av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte själv kan råda över.
Att kommunen råkat i brådska beroende på egen bristande planering ger ej rätt att använda sig av
direktupphandling.
Gränsen för direktupphandling är 15% av fastställda tröskelvärden. För LOU innebär detta en
gräns på 270 tkr och för LUF gäller 541 tkr enligt 2014 års tröskelvärde.
Vid beräkning av summan för en direktupphandling skall kommunens samlade inköp under ett år
tas med i beräkningen och inte endast det enskilda köpet. Beräkningen görs på liknande varor,
tjänster och entreprenader. Om kommunen har ett återkommande behov skall detta upphandlas
som ett ramavtal.
Respektive förvaltning får genomföra direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader
enligt gällande delegationsordning.
Om direktupphandlingen överstiger 100Tkr skall upphandlingsenheten informeras innan
upphandlingen genomförs.
För direktupphandling som överstiger 50 tkr skall om möjligt minst tre leverantörer ges
möjlighet att inkomma med en offert. Samtliga intressenter skall behandlas likvärdigt och ges
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samma förutsättningar för att lämna anbud. Annonsering bör genomföras om inte tillräcklig
konkurrens kan uppnås.

Inköp som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen
Inköp av varor, tjänster och entreprenader som är undantagna från upphandlingsskyldighet skall
konkurrensutsättas och genomföras på ett affärsmässigt sätt.
Om inköpet har ett sammanlagt värde överstigande 50 tkr skall om möjligt minst tre leverantörer
ges möjlighet att inkomma med en offert. Samtliga intressenter skall behandlas likvärdigt och
ges samma förutsättningar för att lämna anbud.

Ramavtal enligt LUF
Om fler än en leverantör antas vid upphandling av ramavtal som sker enligt LUF skall fördelning
av kontrakt ske enligt följande:
Den vinnande leverantören skall minst erhålla 50% av upphandlingens totala värde. Resterande
procent fördelas proportionerligt mellan övriga antagna leverantörer.
Det är beställande enhet som ansvarar för att följa upp och tilldela uppdrag som motsvarar den
procentuella fördelningen.

Diarieföring
Upphandling som har ett sammanlagt värde understigande 50 tkr anses faktura eller kvitton
utgöra tillräcklig dokumentation. Om det sammanlagda värdet överstiger 50 tkr skall följande
dokument diarieföras av den som genomför upphandlingen:
-Förfrågan
-Öppningsprotokoll
-Utvärdering
-Beslut
-Avtal/order/beställningsskrivelse
Upphandlingsbeslut är ett delegationsbeslut och skall föras på kommunstyrelsens
delegationsförteckning.

Miljökrav
Vid inköp och upphandling skall miljökrav ställas där så är relevant.
Vid varje upphandling skall en analys göras över vilka miljökrav som kan ställas eller
utvärderas. Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar upphandling (www.msr.se) bör användas
i tillämpliga delar. Kravnivån ska minst motsvara basnivån.
Miljökrav skall i första hand definieras och anges i förfrågningsunderlaget som ett skallkrav och
i andra hand som ett kvalitetskriterium som utvärderas.
Miljökraven skall vara uppföljningsbara.

Sociala krav
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Kommunen skall i sin upphandling beakta FN:s barnkonvention. Vid upphandling skall särskilt
betonas krav på att företag inte använt sig av barnarbete vid framställning av produkterna.
Kommunen skall kräva att varor som levererats till kommunen eller är framställda under
förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner samt leva upp till det
arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
Kommunen skall ställa krav på att leverantörer eller underleverantörer som anlitas inte
diskriminerar någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning.
Inför varje upphandling som avser investeringsprojekt med ett kontraktsvärde överstigande 10
mkr bör det beaktas vilka möjligheter kommunen har att ställa krav i upphandlingen på att
personer som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att delta i projektet.

Avtalsregistrering och avtalsbevakning
Samtliga ramavtal skall registreras i Älmhults kommuns avtalsdatabas. Detta gäller även
ramavtal som tecknas till följd av direktupphandling med ett värde överstigande 50 tkr eller en
avtalstid överstigande ett år. Ansvarig för registreringen är upphandlingsenheten.

Förlängning av avtal
Avtal innehåller oftast en förlängningsklausul. Rätten att besluta om avtalet ska förlängas har
den förvaltning som brukar avtalet. Om avtalet är kommunövergripande beslutar
upphandlingsenheten om avtalsförlängning.

Avtalstecknande
Rätten att teckna avtal för Älmhults kommuns räkning framgår av kommunstyrelsens
delegationsordning.

Försäljning av material
Om förvaltningarna bestämmer sig för att avyttra fordon eller lös egendom skall försäljningen
hanteras av upphandlingsenheten eller av denne utsedd person.
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 154 Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning
Ärendenummer KS 2021/133

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt Förslag till
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-1110
2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 5.11 och 5.12 i kommunstyrelsens
delegeringsordning fastställd 2021-10-26, istället ska regleras i dokument
”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tog fram ett förslag till reviderad
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen, daterad 2021-0914.
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2021-10-05 § 183 att
återremittera ärendet för översyn av avsnitt mark- och exploateringar och för
insyn gällande strategiska upphandlingar.
Översyn har nu gjorts och kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett nytt
förslag till reviderad delegeringsordning och arbetsordning för
kommunstyrelsen, daterad 2021-11-10.
I föregående förslag till revidering (2021-09-14) tillkom fyra nya avsnitt:
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden
Dessa avsnitt föreligger även i nuvarande förslag, dock med revideringar efter
den översyn som gjorts.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avsnitt i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i
förslaget till reviderad delegeringsordning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter i nu gällande
delegeringsordning flyttas till dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över
beslutsattestanter”:
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro
och liknande handlingar.
5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma
på Skatteverkets skattekonto.
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att
ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och
beslutsattestanter.
I övrigt har även mindre redaktionella ändringar gjorts i dokumentet.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen
daterad 2021-11-10
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 183
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-21, § 115
• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen
daterad 2021-09-14
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14
• Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 202110-26
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Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av
kommunstyrelsens delegeringsordning och
arbetsordning
Ärendenummer KS 2021/133

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tog fram ett förslag till reviderad
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-09-14.
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2021-10-05 § 183 att
återremittera ärendet för översyn av avsnitt mark- och exploateringar och för
insyn gällande strategiska upphandlingar.
Översyn har nu gjorts och kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett nytt
förslag till reviderad delegeringsordning och arbetsordning för
kommunstyrelsen, daterad 2021-11-10.
I föregående förslag till revidering (2021-09-14) tillkom fyra nya avsnitt:
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden
Dessa avsnitt föreligger även i nuvarande förslag, dock med revideringar efter
den översyn som gjorts.
Avsnitt i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i
förslaget till reviderad delegeringsordning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter i nu gällande
delegeringsordning flyttas till dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över
beslutsattestanter”:
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro
och liknande handlingar.
5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma
på Skatteverkets skattekonto.
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att
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ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och
beslutsattestanter.
I övrigt har även mindre redaktionella ändringar gjorts i dokumentet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen
daterad 2021-11-10
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 183
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-21, § 115
• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen
daterad 2021-09-14
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14
• Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 202110-26

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt Förslag till
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-1110
2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 5.11 och 5.12 i kommunstyrelsens
delegeringsordning fastställd 2021-10-26, istället ska regleras i dokument
”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”

Elisabeth Olofsson

Susann Pettersson

Kanslichef

Kommunchef
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Avdelningschefer
Kanslichef
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delegeringsordning samt
arbetsordning för
kommunstyrelsen
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Om dokumentet
Detta dokument innehåller både arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och
kommunstyrelsens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen
huvudsakligen vilken beslutsrätt som styrelsen överlåter till anställda, utskott,
enskilda förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna
samlats i samma dokument, då de alla handlar om kommunstyrelsens generella
uppgiftsfördelning. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt,
men innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – exempelvis
undertecknande av handlingar.
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Förkortningar
AFS
FBL
FL
GDPR
KL
JB
LEH
LOU
LUF
MBL
OSL
PBL
PBB

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Förvaltningslagen (2017:900)
General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen)
Kommunallagen (2017:725)
Jordabalk (1970:994)
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vidextraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)
Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
Lag om upphandling inom försörjningssektorn (2016:1146)
Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Plan och bygglagen (2010:900)
Prisbasbelopp
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1. Arbetsordning för utskotten
Kommunstyrelsens reglemente fastställer bland annat att styrelsen ska ha ett
arbetsutskott och ett personalutskott. Reglementet innehåller även andra
bestämmelser om utskotten. Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i
reglementet.
Utskottens beslutsrätt regleras i delegeringsordningen.

1.1 Utskottens uppgifter
1.1.1 Arbetsutskottet
Arbetsutskottet ska fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegering
överlämnas till detsamma.
Arbetsutskottet ansvarar för beredning av kommunstyrelsens förslag till
kommunövergripande budget. För arbetet med budgetberedning utfärdas
särskilda instruktioner.
Arbetsutskottet bereder även i övrigt de ärenden som ska avgöras av
kommunstyrelsen i dess helhet, om beredning behövs. Arbetsutskottet ska dock
normalt sett inte bereda de ärenden som bereds av personalutskottet.
Arbetsutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom alla
områden inom kommunstyrelsens kompetens, förutom sådana som rör
personalutskottets nedan definierade arbetsområden.
Arbetsutskottet utför kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningskommunstyrelsens verksamhet
regleras i särskilt reglemente.
1.1.2 Personalutskottet
Personalutskottet ska fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegering
överlämnas till detsamma.
Personalutskottet ansvarar för beredning av personalpolitiska och andra
övergripande personalärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess
helhet, om beredning behövs. När ett ärende har beretts ska utskottet om möjligt
lägga fram förslag till beslut.
Personalutskottet ska vidare följa utvecklingen inom det personalpolitiska
området, inom Älmhults kommun och generellt. Detta inkluderar, men är inte
begränsat till:
• arbetsmiljö
• ledarskap
• lönebildningsfrågor och lönepolitik
• kompetensförsörjning och kompetensutveckling
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• annan personalutveckling
Personalutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom
ovan nämnda områden.

1.2 Utskottens arbetsformer
Det som är föreskrivet i kommunstyrelsens reglemente om:
• tidpunkt för sammanträden,
• kallelse,
• sammanträde på distans,
• ersättare för ordförande och vice ordförande1,
• förhinder,
• ersättares tjänstgöring,
• jäv, avbruten tjänstgöring,
• deltagande i beslut,
• överläggning,
• förslag,
• omröstning,
• reservation,
• justering och anslag,
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskotten. I övrigt gäller arbetsformer enligt
nedan.
1.2.1 Ordförande och presidium
Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Styrelsens
2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet.
Respektive utskotts ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.
Ordföranden i respektive utskott ska:
• leda utskottets arbete och sammanträden,
• kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler,
• inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas
beredning,
• ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom utskottets beredningsområden,
1

Se dock förtydligande om ålderspresident.
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• främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen,

2. Delegeringsordning
En delegeringsordning är en förteckning över de ärendegrupper där
kommunstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt. De beslut som fattas på
delegation sker på kommunstyrelsens vägnar och det är kommunstyrelsen som
är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom delegation.
En nämnd får enligt kommunallagen2 delegera åt presidiet, ett utskott, en
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande. Beslut i ärenden som
delegerats till ordföranden i kommunstyrelsen handläggs vid förhinder för denne
av vice ordförande.
Där chef anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom chefens
ansvarsområde. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman
kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.
Kommunfullmäktige har fastställt policy för delegering3. Bestämmelserna i
kommunallagen och policyn ligger till grund för denna delegeringsordnings
övergripande struktur.
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och
administreras.
Kommunstyrelsen kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla
delegeringsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande
föregripa ett delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut.
Delegat ska överlämna delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande om
ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det.
2.1 Begränsning av delegering
En delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet och i
detta fall kan delegation aldrig omfatta något utanför nämndens verksamhet.
Enligt kommunallagen4 får beslutsrätten inte delegeras i följande slag av
ärenden:
• Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut i styrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige
har överklagats.

6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL.
Policy för delegering, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 199.
4 6 kap. 38 § KL.
2
3
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• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

2.2 Vidaredelegering
Vidaredelegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen är enligt denna
delegeringsordning inte tillåten.

2.3 Skillnaden mellan delegering och verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och beslut som innebär
ren verkställighet. Kännetecknande för beslut är att beslutsfattaren måste göra
vissa överväganden och bedömningar inför beslutsalternativ. En enskild kan ha
ett intresse av att överklaga beslutet till högre instans.
Ren verkställighet rör sig om åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att
verksamheten ska kunna bedrivas. Vid verkställighet saknas utrymme för
självständiga bedömningar och innebär endast tillämpning eller genomförande
av tidigare fattade beslut. De besluten styrs av redan fastställda regler, riktlinjer,
direktiv och arbets- och rutinbeskrivningar och innebär åtgärder som normalt
finns inom tjänstepersonens område. Detta kan exempelvis vara vid
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller vid inköp till den egna
verksamheten inom beslutad budget (under förutsättning att upphandling enligt
LOU inte måste ske). Som verkställande åtgärder räknas även beslut som rör
myndighetens rent interna förhållanden, t.ex. fastighetsförvaltning, attest,
lönesättning, och övrig personaladministration.
Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegeringsordningen, då sådana beslut
fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande
verksamheten. Verkställighet behöver inte anmälas till kommunstyrelsen.

2.4 Jäv
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där hen är
jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till annan delegat,
överordnad delegat eller kommunstyrelsen.

2.5 Anmälan av delegeringsbeslut
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till
kommunstyrelsen snarast. Kommunstyrelsen har inte rätt, att i samband med
anmälan, göra ändringar i besluten.

2.6 Dokumentering av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår:
• ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll,
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• beslutsmening som beskriver beslutets innebörd,
• ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör
återsökning,
• vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut,
• vem som har fattat beslut med stöd av delegering,
• datum för beslut.
Ovanstående gäller endast då det inte finns någon annan handling, exempelvis
ett avtal, där beslut går att utläsa.
För att underlätta anmälan och återsökning bör delegeringsbeslut registreras i
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive
system.

2.7 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.5
För utskottens skrivelser, avtal och andra handlingar undertecknar respektive
ordförande.

2.8 Överklagande av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, men
först efter att de anmälts till delegerande nämnd. Av rättssäkerhetsskäl är det
därför viktigt att besluten anmäls till nämnden så snart det är möjligt, det vill
säga normalt vid närmast följande ordinarie nämndsammanträde.
Tiden för överklagande av delegeringsbeslut (genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen) räknas från den tidpunkt då tillkännagivande om justering av
protokollet, från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes, gjorts
på kommunens anslagstavla.
För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, till exempel beslut om
bygglov eller ekonomiskt bistånd räknas dock klagotiden från den tidpunkt som
den sökande/klagande tagit del av beslutet.

Detta regleras i kommunstyrelsens reglemente § 24, antagen av kommunfullmäktige 2020-0224, § 22.
5
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3. Delegerade ärendetyper
1. Allmänna ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

Notering

1.1

Ordförande

6 kap 39 § KL

Vid frånvaro eller förfall för kommunstyrelsens ordförande
övergår den delegerade beslutanderätten till kommunstyrelsens
förste vice ordförande.

Besluta i ärenden av så brådskande karaktär
att nämndens beslut inte kan inväntas.

Beslutet ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
1.2

Beslut att inte lämna ut en allmän handling,
att inte lämna ut en uppgift ur en handling
samt att lämna ut en allmän handling med
förbehåll.

Avdelningschef
Enhetschef

1.3

Pröva att överklagande skett i rätt tid samt
Avdelningschef
avvisa klagoskrift som har kommit in för sent Enhetschef
till beslutsmyndigheten.

1.4

Överklaga beslut från domstol eller annan
myndighet.

Ordföranden

1.5

Ge fullmakt åt ombud att föra kommunens
talan inför domstol, andra myndigheter och
rättsinstanser.

Ordförande
Förvaltningschef

1.6

Ge fullmakt åt ombud att lämna yttrande i
mål där någon begärt laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens beslut.

Ordförande
Förvaltningschef

6 kap 3 § OSL

Formellt beslut behöver endast fattas vid vägran eller utlämnande
med förbehåll. Hänvisning till lämpligt lagrum ska alltid anges.

Flera lagrum, bland annat:

Gäller överklagande enligt förvaltningslagen.

45 § FL

6 kap 15 § KL
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Ärendegrupp

Delegat

1.7

Ta emot delgivning på kommunstyrelsens
vägnar.

Avdelningschef
Kanslichef

1.8

Yttranden i överklagningsärenden där
ursprungsbeslut fattats av delegat.

Ursprungsdelegat

1.9

Beslut om godkännande av yttrande vid
remisser för
Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut
att avstå från avlämnande av yttrande i dessa
fall.
Beslut om godkännande av yttrande vid
remisser av mindre vikt för
Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut
att avstå från avlämnande av
yttrande i dessa fall.
Yttrande och remissvar angående

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

1.10

1.11

11(21)

Lagrum / stöd

Notering
Kommunstyrelsens reglemente6 anger att delgivning med
styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan
anställd som styrelsen beslutar

Förvaltningschef

Förvaltningschef

- auktorisation av bilskrotare
- tidtabellsförslag angående tåg- och
bussförbindelser
- brukande av övervakningskamera
- ärenden om folkbokföring
1.12

Omprövning/rättelse av delegeringsbeslut.

Delegat som fattat
ursprungsbeslutet

36–39 §§ FL

Gäller beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär (2 §
FL).

1.13

Rättelse av skrivfel.7

Delegat som fattat
ursprungsbeslutet

36 § FL

Gäller beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär (2 §
FL).

§ 23 i kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 22.
Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i justerade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att
till exempel sekreteraren ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen.
6
7
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Ärendegrupp

Delegat

1.14

Överklaga beslut från domstol eller annan
myndighet.

Ordförande

1.15

Göra framställningar och utfärda skrivelser i
nämndens namn.

Ordförande

1.16

Besluta om att skicka ärenden på remiss till
nämnder, andra myndigheter med flera
intressenter.

Ordförande

1.17

Organisationsförändring inom förvaltning.

Förvaltningschef

Större organisations-förändringar inom förvaltning bör
godkännas av respektive nämnd.

1.18

Tillstånd att använda kommunens heraldiska
vapen och logotyp.

Kommunchef

Rutin finns.

1.19

Flaggning.

Kommunchef

Rutin finns.

1.20

Godkänna deltagande i kurser och
konferenser på nämndens bekostnad, samt
kostnader i samband med detta:
a) förtroendevalda
b) ordförande

Lagrum / stöd

Notering

Inskränks av 6 kap. 38 § p. 2 KL.

Generella regler om ersättningar till förtroendevalda regleras i
särskilt reglemente.
a) Ordförande
b) Vice ordförande

1.21

Besluta om (och godkänna kostnader för)
uppvaktningar.

Ordförande
Förvaltningschef

Utöver vad som finns fastställt i kommunens styrdokument.

1.22

Ge uppdrag och instruktioner till förvaltning
och nämnder, i den utsträckning reglementet
medger detta.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Inom respektive ansvarsområde.

1.23

Tolkning av bestämmelser om ersättning för
förtroendevalda.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
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2. Ekonomiska ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

Notering

2.1

Utse firmatecknare och beslutsattestanter
med ersättare.

Ordförande
Förvaltningschef

2.2

Placering av kommunens likvida medel.

Ekonomichef

Finanspolicy

Finanspolicyn ska följas.

2.3

Uppta, konvertera, förlänga och lösa in lån
inom av kommunfullmäktige beslutad
låneram.

Ekonomichef

Finanspolicy

Finanspolicyn ska följas.

2.4

På kommunens vägnar träffa
Ekonomichef
överenskommelse om betalning av fordran,
avskriva fordran, anta ackord, ingå förlikning
och sluta annat avtal på belopp upp till 2 pbb.

2.5

På kommunens vägnar träffa
Kommunstyrelsens
överenskommelse om betalning av fordran,
arbetsutskott
avskriva fordran, anta ackord, ingå förlikning
och sluta annat avtal på belopp av 2–15 pbb.

2.6

Utdelning ur stiftelser, placering av
stiftelsemedel samt uttag av avgift för
förvaltade stiftelser.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2.7

Handräckning vid domstolar och
myndigheter.

Ekonomichef
Kanslichef

2.8

Målsägandetalan i brottmål, avseende stöld
av eller skadegörelse på kommunens
egendom.

Ekonomichef
Kanslichef

2.9

Godkänna överenskommelse om reglering av Förvaltningschef
skador då ersättningen inte överstiger ett pbb.

Ordföranden beslutar om attesträtt för förvaltningschef.
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Ärendegrupp

Delegat

2.10

Utsträckning, nedsättning, dödning,
Ekonomichef
sammanföring och relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev liksom andra
därmed jämförliga åtgärder.

2.11

Ta emot och kvittera värdeförsändelser för
kommunstyrelsens räkning.

Ordförande
Ekonomichef

2.12

Underteckna lånehandlingar avseende
kommunens upplåning och
borgensförbindelser avseende de kommunala
bolagens upplåning, utifrån av
kommunstyrelsen eller fullmäktige fattade
beslut.

Kommunstyrelsens
ordförande

14(21)

Lagrum / stöd

Notering

Vid behov av kontrasignering görs detta enligt följande ordning:
Ekonomichef

eller, vid förfall för denne:

eller, vid förfall för denne:

1:e vice ordförande

Kommunchef

eller
2:e vice ordförande
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3. HR-ärenden
Ärendegrupp

Delegat

3.1

Inrättande av ny tjänst inom budgetram.

Förvaltningschef

3.2

Fördela8

3.3

arbetsuppgifter avseende
arbetsmiljö och brandskydd till

Lagrum / stöd
AFS 2001:1, 6 §9

a) Förvaltningschef

a) Ordförande

b) Annan chef

b) Närmast överordnad chef

Besluta om anställning av:
a) Förvaltningschef eller

motsvarande10

Notering

Anställning av kommunchef beslutas av kommunstyrelsen.
a) Kommunchef

Beslut om anställning av förvaltnings-chef ska föregås av samråd
med kommun-styrelsens ordförande och presidiet i berörd(a)
nämnd(er).

b) Annan chef

b) Närmast överordnad chef

c) Övrig personal

c) Närmast
överordnad chef

3.4

Förordna ersättare för kommunchefen under
en tid av högst 6 månader.

Kommunstyrelsens
ordförande

3.5

Förordna ersättare för kommunchefen i
samband med kortare frånvaro upp till 1
månad.

Kommunchef

3.6

Förordna ersättare för förvaltningschef under Kommunchef
en tid av högst 6 månader.

Beslutas i samråd med berörd(a) nämnd-ordförande.

3.7

Förordna ersättare för förvaltningschef i
samband med kortare frånvaro upp till 1
månad.

Exempelvis vid semester.

Exempelvis vid semester.

Förvaltningschef

Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl redovisas som delegeringsbeslut.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
10 Härmed avses verksamhetschef/avdelningschef
8
9
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3.8

Med bindande verkan för kommunen genom
kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.

HR-chef

23–31 a § MBL

Beslut enligt denna punkt rapporteras till kommunstyrelsens
personalutskott.

3.9

Förhandla å kommunens vägnar enligt
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11–14 och 38 §§ MBL inom andra
nämnders verksamhetsområden.

HR-chef

3.10

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning
HR-chef
av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.

3.11

Företräda Arbetsgivaren vid arbetsrättsliga
tvister samt övriga förhandlingar enligt 10§
MBL.

HR-chef

3.12

Samråd och förhandlingar på
kommunstyrelsens vägnar vad gäller 11–14
och 38 §§ MBL.

Avdelningschef
Kanslichef

3.13

Besluta om förmåner för facklig
förtroendevald avseende fackligt arbete och
facklig utbildning.

HR-chef

3.14

Besluta om entledigande med ålderspension.

HR-chef

3.15

Besluta om avslut med förmåner utöver lag
eller avtal.

Förvaltningschef

Beslut fattas i samråd med HR-chef.

3.16

Besluta om disciplinpåföljd, uppsägning,
avsked.

Förvaltningschef

Beslut fattas i samråd med HR-chef.

3.17

Beslut om att avsluta anställning genom
särskild överenskommelse.

HR chef

Samråd förvaltnings-chef.

3.18

Beslut om avstängning med eller utan
löneförmån.

Förvaltningschef

Samråd HR-chef.

Kommunchefen fattar beslut som rör annan förvaltnings-chef.
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3.19

Besluta om omplacering från en förvaltning HR-chef
till en annan när förvaltningarna inte kommer
överens.

3.20

Besluta om förmåner vid tjänstledighet som
inte är lag- eller avtalsreglerad.

Förvaltningschef

3.21

Besluta om förmåner vid fritidsstudier.

Förvaltningschef

3.22

Pröva bisyssla för
a) Kommunchef
b) Förvaltningschef
c) Övrig personal

3.23

17(21)

Beslut fattas i samråd med HR-chef.
Kommunchefen fattar beslut som rör annan förvaltnings-chef.
Riktlinjer finns.
Riktlinje för bisyssla finns.

a)

Kommun-styrelsens
ordförande
b) Kommunchef
c) Förvaltningschef

Rätt att ge medarbetare möjlighet att sluta sin HR-chef
anställning med ålderspension med viss
ekonomisk utfyllnad.

Samråd berörd chef.
Även kallad 80-80-100.
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4. Upphandlingsärenden11
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

Notering

4.1

Upphandlingschef

LOU, LUF samt övrig
upphandlingslagstiftning

Kommunövergripande upphandlingar avser upphandlingar där
flera nämnder är delaktiga.

Inköps- och Upphandlingspolicy
för Älmhults kommunkoncern

Samordnade upphandlingar avser upphandlingar som sker
tillsammans med andra kommuner, myndigheter eller
upphandlingsorganisationer.

Kommunövergripande och samordnade
upphandlingar med tillhörande beslut:
-

4.2

Fastställa förfrågningsunderlag
Fatta tilldelningsbeslut
Underteckna avtal enligt
tilldelningsbeslut
Avbryta upphandling
Ändring och tillägg till avtal
Utkrävande av vite enligt avtal
Uppsägning eller hävning av avtal

Upphandling inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde med tillhörande beslut:
-

Fastställa förfrågningsunderlag
Fatta tilldelningsbeslut
Underteckna avtal enligt
tilldelningsbeslut
Avbryta upphandling
Ändring och tillägg till avtal
Utkrävande av vite enligt avtal
Uppsägning eller hävning av avtal

11

Riktlinjer för inköp och
upphandling

Gäller inte i ärenden enligt 6 kap. 38 § p.1 KL.

Övriga relevanta styrdokument
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

LOU, LUF samt övrig
upphandlingslagstiftning
Inköps- och Upphandlingspolicy
för Älmhults kommunkoncern
Riktlinjer för inköp och
upphandling
Övriga relevanta styrdokument

Avrop/inköp från ramavtal utgör ren verkställighet.
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5. Samhällsbyggnadsärenden
Ärendegrupp

Delegat

5.1

Teckna planavtal.

Samhällsbyggnadschef

5.2

Teckna markanvisningsavtal.

Samhällsbyggnadschef

5.3

Kriterier för markanvisningstävling.

5.4

Yttrande över planer och program från andra
kommuner.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

5.5

Startbeslut för genomförandet av detaljplaner Samhällsbyggnadschef
med standardförfarande.

5.6

Besluta om samrådsutskick för detaljplaner
med standardförfarande.

Stadsarkitekt

5 kap 11 § PBL

Kommunstyrelsen informeras.

5.7

Besluta om granskningsutskick för
detaljplaner med standardförfarande.

Stadsarkitekt

5 kap 18 § PBL

Kommunstyrelsen informeras.

5.8

Köp av fastighet eller fastighetsdel där värdet
i varje enskilt fall är:

JB, FBL, PBL, m.m.

Avser mark som är utpekad inom översiktsplan för framtida
bostads- och/eller verksamhetsområden.

JB, FBL, PBL, m.m.

Avser kvartersmark.

5.9

a) högst 70 ppb.

a) Samhällsbyggnadschef

b) därutöver upp till 140 pbb

b) Kommunchef

c) över 140 ppb

c) Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Försäljning, byte, av fastighet eller
fastighetsdel, där värdet i varje enskilt fall är:
a) högst 50 pbb.
b) därutöver upp till 150 pbb

Lagrum

Notering
Kommunstyrelsen informeras.

Kommunstyrelsen informeras.

Mark- och exploateringspolicy
a) Mark- och
exploateringsingenjör
b) Samhällsbyggnadschef
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5.10

Fastighetsreglering och fastighetsbestämning Mark- och
exploateringsingenjör

5.11

Framställning till och yttrande över remisser
från miljö- och byggnämnden angående
bygglov och förhandsbesked samt
fastighetsbildning med mera i anslutning till
kommunens mark.

5.12

Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till förmån Mark- och
för eller som belastar kommunens
exploateringsingenjör
fastigheter.

Avser planlagd mark och mark som utpekats i översiktsplan som
utbyggnadsområde.

5.13

Utarrendera, uthyra eller på annat sätt
upplåta obebyggd fastighet som tillhör
kommunen.

Avser mark som är planlagd och obebyggd kvartersmark samt
bebyggda exploateringsfastigheter.

Samhällsbyggnadschef

Mark- och
exploateringsingenjör

6. Kris- och beredskapsärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

6.1

Fullgöra kommunens uppgifter som
krisledningsnämnd under extraordinära
händelser i fredstid.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.

6.2

Ansvara för de åtgärder som måste vidtas på
grund av uppstådd krissituation innan
krisorganisation har aktiverats och verkar.

Kris- och beredskapsstrateg
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7. Säkerhetsskyddsärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum /stöd

7.1

Ingå säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddschef

2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen
(2018:585)

7.2

Besluta om registerkontroll och placering i
säkerhetsklasser

Säkerhetsskyddschef

3 kap. §§1-21
säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Notering

8. Dataskydd
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum /stöd

8.1

Utse dataskyddsombud.

Förvaltningschef

Artikel 37 GDPR

8.2

Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Artikel 28 GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare

8.3

Beslut om rätt till tillgång, dataportabilitet,
rättelse, radering, invändning och
begränsning enligt dataskyddsförordningen.

Avdelningschef
Kanslichef
Avdelningschef
Enhetschef

Artikel 16–20 GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare

8.4

Beslut att avslå begäran om registerutdrag.

Artikel 12.5 b GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare

8.5

Beslut om att anmäla personuppgiftsincident
till tillsynsmyndighet

Avdelningschef
Enhetschef
Avdelningschef
Enhetschef

Artikel 33 GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-05

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 183 Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning
Ärendenummer KS 2021/133

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en översyn av avsnitt mark- och
exploateringar och för insyn gällande strategiska upphandlingar.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen.
I förslaget har tillkommit fyra nya avsnitt:
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden
Avsnitt 5 i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i
förslaget till reviderad delegeringsordning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter flyttas till
dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”:
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro
och liknande handlingar.
5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma
på Skatteverkets skattekonto.
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-05

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och
beslutsattestanter.
I övrigt har mindre förändringar gjorts i övriga avsnitt.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 115
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14
• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen
daterad 2021-09-14
• Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 202105-21

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en
översyn av avsnitt mark- och exploateringar och för insyn gällande strategiska
upphandlingar.
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunchef
Avdelningschefer
Kanslichef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-09-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115 Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning
Ärendenummer KS 2021/133

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt Förslag till
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 202109-14
2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 5.11 och 5.12 i kommunstyrelsens
delegeringsordning fastställd 2021-05-20, istället ska regleras i dokument
”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1-2

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen.
I förslaget har tillkommit fyra nya avsnitt:
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden
Avsnitt 5 i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i
förslaget till reviderad delegeringsordning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter flyttas till
dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”:
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro
och liknande handlingar.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-09-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma
på Skatteverkets skattekonto.
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att
ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och
beslutsattestanter.
I övrigt har mindre förändringar gjorts i övriga avsnitt.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14
• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen
daterad 2021-09-14
• Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 202105-21

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Om dokumentet
Detta dokument innehåller både arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och
kommunstyrelsens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen
huvudsakligen vilken beslutsrätt som styrelsen överlåter till anställda, utskott,
enskilda förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna
samlats i samma dokument, då de alla handlar om kommunstyrelsens generella
uppgiftsfördelning. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt,
men innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – exempelvis
undertecknande av handlingar.
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Förkortningar
AFS
FBL
FL
GDPR
KL
JB
LEH
LOU
LUF
MBL
OSL
PBL
PBB

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Förvaltningslagen (2017:900)
General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen)
Kommunallagen (2017:725)
Jordabalk (1970:994)
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vidextraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)
Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
Lag om upphandling inom försörjningssektorn (2016:1146)
Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Plan och bygglagen (2010:900)
Prisbasbelopp
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1. Arbetsordning för utskotten
Kommunstyrelsens reglemente fastställer bland annat att styrelsen ska ha ett
arbetsutskott och ett personalutskott. Reglementet innehåller även andra
bestämmelser om utskotten. Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i
reglementet.
Utskottens beslutsrätt regleras i delegeringsordningen.

1.1 Utskottens uppgifter
1.1.1 Arbetsutskottet
Arbetsutskottet ska fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegering
överlämnas till detsamma.
Arbetsutskottet ansvarar för beredning av kommunstyrelsens förslag till
kommunövergripande budget. För arbetet med budgetberedning utfärdas
särskilda instruktioner.
Arbetsutskottet bereder även i övrigt de ärenden som ska avgöras av
kommunstyrelsen i dess helhet, om beredning behövs. Arbetsutskottet ska dock
normalt sett inte bereda de ärenden som bereds av personalutskottet.
Arbetsutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom alla
områden inom kommunstyrelsens kompetens, förutom sådana som rör
personalutskottets nedan definierade arbetsområden.
Arbetsutskottet utför kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningskommunstyrelsens verksamhet
regleras i särskilt reglemente.
1.1.2 Personalutskottet
Personalutskottet ska fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegering
överlämnas till detsamma.
Personalutskottet ansvarar för beredning av personalpolitiska och andra
övergripande personalärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess
helhet, om beredning behövs. När ett ärende har beretts ska utskottet om möjligt
lägga fram förslag till beslut.
Personalutskottet ska vidare följa utvecklingen inom det personalpolitiska
området, inom Älmhults kommun och generellt. Detta inkluderar, men är inte
begränsat till:
• arbetsmiljö
• ledarskap
• lönebildningsfrågor och lönepolitik
• kompetensförsörjning och kompetensutveckling
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• annan personalutveckling
Personalutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom
ovan nämnda områden.

1.2 Utskottens arbetsformer
Det som är föreskrivet i kommunstyrelsens reglemente om:
• tidpunkt för sammanträden,
• kallelse,
• sammanträde på distans,
• ersättare för ordförande och vice ordförande1,
• förhinder,
• ersättares tjänstgöring,
• jäv, avbruten tjänstgöring,
• deltagande i beslut,
• överläggning,
• förslag,
• omröstning,
• reservation,
• justering och anslag,
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskotten. I övrigt gäller arbetsformer enligt
nedan.
1.2.1 Ordförande och presidium
Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Styrelsens
2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet.
Respektive utskotts ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.
Ordföranden i respektive utskott ska:
• leda utskottets arbete och sammanträden,
• kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler,
• inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas
beredning,
• ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom utskottets beredningsområden,
1

Se dock förtydligande om ålderspresident.
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• främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen,

2. Delegeringsordning
En delegeringsordning är en förteckning över de ärendegrupper där
kommunstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt. De beslut som fattas på
delegation sker på kommunstyrelsens vägnar och det är kommunstyrelsen som
är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom delegation.
En nämnd får enligt kommunallagen2 delegera åt presidiet, ett utskott, en
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande. Beslut i ärenden som
delegerats till ordföranden i kommunstyrelsen handläggs vid förhinder för denne
av vice ordförande.
Där chef anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom chefens
ansvarsområde. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman
kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.
Kommunfullmäktige har fastställt policy för delegering3. Bestämmelserna i
kommunallagen och policyn ligger till grund för denna delegeringsordnings
övergripande struktur.
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och
administreras.
Kommunstyrelsen kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla
delegeringsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande
föregripa ett delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut.
Delegat ska överlämna delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande om
ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det.
2.1 Begränsning av delegering
En delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet och i
detta fall kan delegation aldrig omfatta något utanför nämndens verksamhet.
Enligt kommunallagen4 får beslutsrätten inte delegeras i följande slag av
ärenden:
• Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut i styrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige
har överklagats.

6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL.
Policy för delegering, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 199.
4 6 kap. 38 § KL.
2
3
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• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

2.2 Vidaredelegering
Vidaredelegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen är enligt denna
delegeringsordning inte tillåten.

2.3 Skillnaden mellan delegering och verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och beslut som innebär
ren verkställighet. Kännetecknande för beslut är att beslutsfattaren måste göra
vissa överväganden och bedömningar inför beslutsalternativ. En enskild kan ha
ett intresse av att överklaga beslutet till högre instans.
Ren verkställighet rör sig om åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att
verksamheten ska kunna bedrivas. Vid verkställighet saknas utrymme för
självständiga bedömningar och innebär endast tillämpning eller genomförande
av tidigare fattade beslut. De besluten styrs av redan fastställda regler, riktlinjer,
direktiv och arbets- och rutinbeskrivningar och innebär åtgärder som normalt
finns inom tjänstepersonens område. Detta kan exempelvis vara vid
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller vid inköp till den egna
verksamheten inom beslutad budget (under förutsättning att upphandling enligt
LOU inte måste ske). Som verkställande åtgärder räknas även beslut som rör
myndighetens rent interna förhållanden, t.ex. fastighetsförvaltning, attest,
lönesättning, och övrig personaladministration.
Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegeringsordningen, då sådana beslut
fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande
verksamheten. Verkställighet behöver inte anmälas till kommunstyrelsen.

2.4 Jäv
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där hen är
jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till annan delegat,
överordnad delegat eller kommunstyrelsen.

2.5 Anmälan av delegeringsbeslut
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till
kommunstyrelsen snarast. Kommunstyrelsen har inte rätt, att i samband med
anmälan, göra ändringar i besluten.

2.6 Dokumentering av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår:
• ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll,
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• beslutsmening som beskriver beslutets innebörd,
• ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör
återsökning,
• vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut,
• vem som har fattat beslut med stöd av delegering,
• datum för beslut.
Ovanstående gäller endast då det inte finns någon annan handling, exempelvis
ett avtal, där beslut går att utläsa.
För att underlätta anmälan och återsökning bör delegeringsbeslut registreras i
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive
system.

2.7 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.5
För utskottens skrivelser, avtal och andra handlingar undertecknar respektive
ordförande.

2.8 Överklagande av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, men
först efter att de anmälts till delegerande nämnd. Av rättssäkerhetsskäl är det
därför viktigt att besluten anmäls till nämnden så snart det är möjligt, det vill
säga normalt vid närmast följande ordinarie nämndsammanträde.
Tiden för överklagande av delegeringsbeslut (genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen) räknas från den tidpunkt då tillkännagivande om justering av
protokollet, från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes, gjorts
på kommunens anslagstavla.
För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, till exempel beslut om
bygglov eller ekonomiskt bistånd räknas dock klagotiden från den tidpunkt som
den sökande/klagande tagit del av beslutet.

Detta regleras i kommunstyrelsens reglemente § 24, antagen av kommunfullmäktige 2020-0224, § 22.
5

239

Styrdokument
2021-09-14

10(21)

3. Delegerade ärendetyper
1. Allmänna ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

Notering

1.1

Ordförande

6 kap 39 § KL

Vid frånvaro eller förfall för kommunstyrelsens ordförande
övergår den delegerade beslutanderätten till kommunstyrelsens
förste vice ordförande.

Besluta i ärenden av så brådskande karaktär
att nämndens beslut inte kan inväntas.

Beslutet ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
1.2

Beslut att inte lämna ut en allmän handling,
att inte lämna ut en uppgift ur en handling
samt att lämna ut en allmän handling med
förbehåll.

Avdelningschef
Enhetschef

1.3

Pröva att överklagande skett i rätt tid samt
Avdelningschef
avvisa klagoskrift som har kommit in för sent Enhetschef
till beslutsmyndigheten.

1.4

Överklaga beslut från domstol eller annan
myndighet.

Ordföranden

1.5

Ge fullmakt åt ombud att föra kommunens
talan inför domstol, andra myndigheter och
rättsinstanser.

Ordförande
Förvaltningschef

1.6

Ge fullmakt åt ombud att lämna yttrande i
mål där någon begärt laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens beslut.

Ordförande
Förvaltningschef

6 kap 3 § OSL

Formellt beslut behöver endast fattas vid vägran eller utlämnande
med förbehåll. Hänvisning till lämpligt lagrum ska alltid anges.

Flera lagrum, bland annat:

Gäller överklagande enligt förvaltningslagen.

45 § FL

6 kap 15 § KL
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Ärendegrupp

Delegat

1.7

Ta emot delgivning på kommunstyrelsens
vägnar.

Avdelningschef
Kanslichef

1.8

Yttranden i överklagningsärenden där
ursprungsbeslut fattats av delegat.

Ursprungsdelegat

1.9

Beslut om godkännande av yttrande vid
remisser för
Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut
att avstå från avlämnande av yttrande i dessa
fall.
Beslut om godkännande av yttrande vid
remisser av mindre vikt för
Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut
att avstå från avlämnande av
yttrande i dessa fall.
Yttrande och remissvar angående

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

1.10

1.11

11(21)

Lagrum / stöd

Notering
Kommunstyrelsens reglemente6 anger att delgivning med
styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan
anställd som styrelsen beslutar

Förvaltningschef

Förvaltningschef

- auktorisation av bilskrotare
- tidtabellsförslag angående tåg- och
bussförbindelser
- brukande av övervakningskamera
- ärenden om folkbokföring
1.12

Omprövning/rättelse av delegeringsbeslut.

Delegat som fattat
ursprungsbeslutet

36–39 §§ FL

Gäller beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär (2 §
FL).

1.13

Rättelse av skrivfel.7

Delegat som fattat
ursprungsbeslutet

36 § FL

Gäller beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär (2 §
FL).

§ 23 i kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 22.
Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i justerade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att
till exempel sekreteraren ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen.
6
7
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Ärendegrupp

Delegat

1.14

Överklaga beslut från domstol eller annan
myndighet.

Ordförande

1.15

Göra framställningar och utfärda skrivelser i
nämndens namn.

Ordförande

1.16

Besluta om att skicka ärenden på remiss till
nämnder, andra myndigheter med flera
intressenter.

Ordförande

1.17

Organisationsförändring inom förvaltning.

Förvaltningschef

Större organisations-förändringar inom förvaltning bör
godkännas av respektive nämnd.

1.18

Tillstånd att använda kommunens heraldiska
vapen och logotyp.

Kommunchef

Rutin finns.

1.19

Flaggning.

Kommunchef

Rutin finns.

1.20

Godkänna deltagande i kurser och
konferenser på nämndens bekostnad, samt
kostnader i samband med detta:
a) förtroendevalda
b) ordförande

Lagrum / stöd

Notering

Inskränks av 6 kap. 38 § p. 2 KL.

Generella regler om ersättningar till förtroendevalda regleras i
särskilt reglemente.
a) Ordförande
b) Vice ordförande

1.21

Besluta om (och godkänna kostnader för)
uppvaktningar.

Ordförande
Förvaltningschef

Utöver vad som finns fastställt i kommunens styrdokument.

1.22

Ge uppdrag och instruktioner till förvaltning
och nämnder, i den utsträckning reglementet
medger detta.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Inom respektive ansvarsområde.

1.23

Tolkning av bestämmelser om ersättning för
förtroendevalda.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
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2. Ekonomiska ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

Notering

2.1

Utse firmatecknare och beslutsattestanter
med ersättare.

Ordförande
Förvaltningschef

2.2

Placering av kommunens likvida medel.

Ekonomichef

Finanspolicy

Finanspolicyn ska följas.

2.3

Uppta, konvertera, förlänga och lösa in lån
inom av kommunfullmäktige beslutad
låneram.

Ekonomichef

Finanspolicy

Finanspolicyn ska följas.

2.4

På kommunens vägnar träffa
Ekonomichef
överenskommelse om betalning av fordran,
avskriva fordran, anta ackord, ingå förlikning
och sluta annat avtal på belopp upp till 2 pbb.

2.5

På kommunens vägnar träffa
Kommunstyrelsens
överenskommelse om betalning av fordran,
arbetsutskott
avskriva fordran, anta ackord, ingå förlikning
och sluta annat avtal på belopp av 2–15 pbb.

2.6

Utdelning ur stiftelser, placering av
stiftelsemedel samt uttag av avgift för
förvaltade stiftelser.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2.7

Handräckning vid domstolar och
myndigheter.

Ekonomichef
Kanslichef

2.8

Målsägandetalan i brottmål, avseende stöld
av eller skadegörelse på kommunens
egendom.

Ekonomichef
Kanslichef

2.9

Godkänna överenskommelse om reglering av Förvaltningschef
skador då ersättningen inte överstiger ett pbb.

Ordföranden beslutar om attesträtt för förvaltningschef.

243

Styrdokument
2021-09-14

Ärendegrupp

Delegat

2.10

Utsträckning, nedsättning, dödning,
Ekonomichef
sammanföring och relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev liksom andra
därmed jämförliga åtgärder.

2.11

Ta emot och kvittera värdeförsändelser för
kommunstyrelsens räkning.

Ordförande
Ekonomichef

2.12

Underteckna lånehandlingar avseende
kommunens upplåning och
borgensförbindelser avseende de kommunala
bolagens upplåning, utifrån av
kommunstyrelsen eller fullmäktige fattade
beslut.

Kommunstyrelsens
ordförande

14(21)

Lagrum / stöd

Notering

Vid behov av kontrasignering görs detta enligt följande ordning:
Ekonomichef

eller, vid förfall för denne:

eller, vid förfall för denne:

1:e vice ordförande

Kommunchef

eller
2:e vice ordförande
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3. HR-ärenden
Ärendegrupp

Delegat

3.1

Inrättande av ny tjänst inom budgetram.

Förvaltningschef

3.2

Fördela8

3.3

arbetsuppgifter avseende
arbetsmiljö och brandskydd till

Lagrum / stöd
AFS 2001:1, 6 §9

a) Förvaltningschef

a) Ordförande

b) Annan chef

b) Närmast överordnad chef

Besluta om anställning av:
a) Förvaltningschef eller

motsvarande10

Notering

Anställning av kommunchef beslutas av kommunstyrelsen.
a) Kommunchef

Beslut om anställning av förvaltnings-chef ska föregås av samråd
med kommun-styrelsens ordförande och presidiet i berörd(a)
nämnd(er).

b) Annan chef

b) Närmast överordnad chef

c) Övrig personal

c) Närmast
överordnad chef

3.4

Förordna ersättare för kommunchefen under
en tid av högst 6 månader.

Kommunstyrelsens
ordförande

3.5

Förordna ersättare för kommunchefen i
samband med kortare frånvaro upp till 1
månad.

Kommunchef

3.6

Förordna ersättare för förvaltningschef under Kommunchef
en tid av högst 6 månader.

Beslutas i samråd med berörd(a) nämnd-ordförande.

3.7

Förordna ersättare för förvaltningschef i
samband med kortare frånvaro upp till 1
månad.

Exempelvis vid semester.

Exempelvis vid semester.

Förvaltningschef

Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl redovisas som delegeringsbeslut.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
10 Härmed avses verksamhetschef/avdelningschef
8
9
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3.8

Med bindande verkan för kommunen genom
kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.

HR-chef

23–31 a § MBL

Beslut enligt denna punkt rapporteras till kommunstyrelsens
personalutskott.

3.9

Förhandla å kommunens vägnar enligt
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11–14 och 38 §§ MBL inom andra
nämnders verksamhetsområden.

HR-chef

3.10

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning
HR-chef
av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.

3.11

Företräda Arbetsgivaren vid arbetsrättsliga
tvister samt övriga förhandlingar enligt 10§
MBL.

HR-chef

3.12

Samråd och förhandlingar på
kommunstyrelsens vägnar vad gäller 11–14
och 38 §§ MBL.

Avdelningschef
Kanslichef

3.13

Besluta om förmåner för facklig
förtroendevald avseende fackligt arbete och
facklig utbildning.

HR-chef

3.14

Besluta om entledigande med ålderspension.

HR-chef

3.15

Besluta om avslut med förmåner utöver lag
eller avtal.

Förvaltningschef

Beslut fattas i samråd med HR-chef.

3.16

Besluta om disciplinpåföljd, uppsägning,
avsked.

Förvaltningschef

Beslut fattas i samråd med HR-chef.

3.17

Beslut om att avsluta anställning genom
särskild överenskommelse.

HR chef

Samråd förvaltnings-chef.

3.18

Beslut om avstängning med eller utan
löneförmån.

Förvaltningschef

Samråd HR-chef.

Kommunchefen fattar beslut som rör annan förvaltnings-chef.
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Besluta om omplacering från en förvaltning HR-chef
till en annan när förvaltningarna inte kommer
överens.

3.20

Besluta om förmåner vid tjänstledighet som
inte är lag- eller avtalsreglerad.

Förvaltningschef

3.21

Besluta om förmåner vid fritidsstudier.

Förvaltningschef

3.22

Pröva bisyssla för
a) Kommunchef
b) Förvaltningschef
c) Övrig personal

3.23

17(21)

Beslut fattas i samråd med HR-chef.
Kommunchefen fattar beslut som rör annan förvaltnings-chef.
Riktlinjer finns.
Riktlinje för bisyssla finns.

a)

Kommun-styrelsens
ordförande
b) Kommunchef
c) Förvaltningschef

Rätt att ge medarbetare möjlighet att sluta sin HR-chef
anställning med ålderspension med viss
ekonomisk utfyllnad.

Samråd berörd chef.
Även kallad 80-80-100.
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4. Upphandlingsärenden11
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

Notering

4.1

Upphandlingschef

LOU, LUF samt övrig
upphandlingslagstiftning

Kommunövergripande upphandlingar avser upphandlingar där
flera nämnder är delaktiga.

Kommunövergripande och samordnade
upphandlingar med tillhörande beslut:
-

4.2

Fastställa förfrågningsunderlag
Fatta tilldelningsbeslut
Underteckna avtal enligt
tilldelningsbeslut
Avbryta upphandling
Ändring och tillägg till avtal
Utkrävande av vite enligt avtal
Uppsägning eller hävning av avtal

Upphandling inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde med tillhörande beslut:
-

Fastställa förfrågningsunderlag
Fatta tilldelningsbeslut
Underteckna avtal enligt
tilldelningsbeslut
Avbryta upphandling
Ändring och tillägg till avtal
Utkrävande av vite enligt avtal
Uppsägning eller hävning av avtal

11

Upphandlingspolicy
Riktlinjer inköp och upphandling
Övriga relevanta styrdokument

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

LOU, LUF samt övrig
upphandlingslagstiftning
Upphandlingspolicy

Samordnade upphandlingar avser upphandlingar som sker
tillsammans med andra kommuner, myndigheter eller
upphandlingsorganisationer.
Gäller inte i ärenden enligt 6 kap. 38 § p.1 KL.

Beslutsrätten gäller inom sitt budgetansvar och ansvarsområde.
För upphandlingar som avser flera avdelningar under
kommunstyrelsen utgör delegaten den avdelningschef vars
verksamhet står för den största kostnaden.

Riktlinjer inköp och upphandling I samråd med upphandlingsenheten.
Övriga relevanta styrdokument

Avrop/inköp från ramavtal utgör ren verkställighet.
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5. Samhällsbyggnadsärenden
Ärendegrupp

Delegat

5.1

Teckna planavtal.

Samhällsbyggnadschef

5.2

Teckna markanvisningsavtal.

Samhällsbyggnadschef

5.3

Kriterier för markanvisningstävling.

5.4

Yttrande över planer och program från andra
kommuner.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

5.5

Startbeslut för genomförandet av detaljplaner Samhällsbyggnadschef
med standardförfarande.

5.6

Besluta om samrådsutskick för detaljplaner
med standardförfarande.

Stadsarkitekt

5 kap 11 § PBL

Kommunstyrelsen informeras.

5.7

Besluta om granskningsutskick för
detaljplaner med standardförfarande.

Stadsarkitekt

5 kap 18 § PBL

Kommunstyrelsen informeras.

5.8

Val av försäljningspris enligt politiskt
fastställd prissättningsmodell.

Samhällsbyggnadschef

Mark- och exploateringspolicy

5.9

Köp, försäljning, byte, gåva,
fastighetsreglering, av fastighet eller
fastighetsdel där värdet i varje enskilt fall är:
a) högst 50 pbb.
b) därutöver upp till 150 pbb

Lagrum

Notering

Kommunstyrelsen informeras.

JB, FBL, PBL, m.m.

Avser kvartersmark.

a) Mark- och
exploateringsingenjör
b) Samhällsbyggnadschef

5.10

Framställning till och yttrande över remisser
från miljö- och byggnämnden angående
bygglov och förhandsbesked samt
fastighetsbildning med mera i anslutning till
kommunens mark.

Samhällsbyggnadschef

5.11

Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till förmån Mark- och
för eller som belastar kommunens
exploateringsingenjör
fastigheter.

Avser planlagd mark och mark som utpekats i översiktsplan som
utbyggnadsområde.
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5.12

Utarrendera, uthyra eller på annat sätt
upplåta obebyggd fastighet som tillhör
kommunen.

5.13

Förvärv av strategisk mark utpekad inom
översiktsplan

20(21)

Mark- och
exploateringsingenjör

a) upp till 10 pbb

a) Samhällsbyggnadschef

b) därutöver upp till 20 pbb

b) Kommunchef

Avser mark som är planlagd och obebyggd kvartersmark samt
bebyggda exploateringsfastigheter.

6. Kris- och beredskapsärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum / stöd

6.1

Fullgöra kommunens uppgifter som
krisledningsnämnd under extraordinära
händelser i fredstid.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.

6.2

Ansvara för de åtgärder som måste vidtas på
grund av uppstådd krissituation innan
krisorganisation har aktiverats och verkar.

Kris- och beredskapsstrateg

Notering

7. Säkerhetsskyddsärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum /stöd

7.1

Ingå säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddschef

2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen
(2018:585)

7.2

Besluta om registerkontroll och placering i
säkerhetsklasser

Säkerhetsskyddschef

3 kap. §§1-21
säkerhetsskyddslagen (2018:585)
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8. Dataskydd
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum /stöd

8.1

Utse dataskyddsombud.

Förvaltningschef

Artikel 37 GDPR

8.2

Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Artikel 28 GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare

8.3

Beslut om rätt till tillgång, dataportabilitet,
rättelse, radering, invändning och
begränsning enligt dataskyddsförordningen.

Avdelningschef
Kanslichef
Avdelningschef
Enhetschef

Artikel 16–20 GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare

8.4

Beslut att avslå begäran om registerutdrag.

Artikel 12.5 b GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare

8.5

Beslut om att anmäla personuppgiftsincident
till tillsynsmyndighet

Avdelningschef
Enhetschef
Avdelningschef
Enhetschef

Artikel 33 GDPR

Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av
kommunstyrelsens delegeringsordning och
arbetsordning
Ärendenummer KS 2021/133

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen.
I förslaget har tillkommit fyra nya avsnitt:
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden
Avsnitt 5 i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i
förslaget till reviderad delegeringsordning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter flyttas till
dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”:
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro
och liknande handlingar.
5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma
på Skatteverkets skattekonto.
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att
ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och
beslutsattestanter.
I övrigt har mindre förändringar gjorts i övriga avsnitt.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14
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• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen
daterad 2021-09-14
• Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 202105-21

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt Förslag till
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-0914
2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 5.11 och 5.12 i kommunstyrelsens
delegeringsordning fastställd 2021-05-20, istället ska regleras i dokument
”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”

Elisabeth Olofsson

Susann Pettersson

Kanslichef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunchef
Avdelningschefer
Kanslichef
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Delegeringsordning samt
arbetsordning för
kommunstyrelsen antagen 202110-26, § 208
Ärendenummer KS 2021/133

Dokumentinformation
Fastställt av kommunstyrelsen 2021-10-26, § 208
Gäller från och med 2021-11-01
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen
Ersätter Delegeringsordning för kommunstyrelsen, senast reviderad 2021-05-20,
delegeringsbeslut av kommunstyrelsens ordförande
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen

254

Styrdokument
2021-10-26

2(23)

Innehåll
Om dokumentet .....................................................................................................3
Arbetsordning för utskotten ...................................................................................4
Utskottens uppgifter ............................................................................................4
Arbetsutskottet .................................................................................................4
Personalutskottet ..............................................................................................4
Utskottens arbetsformer ......................................................................................5
Ordförande och presidium ...............................................................................5
Delegeringsordning ...............................................................................................6
Nämndens rätt att fatta beslut .............................................................................6
Vidaredelegering .................................................................................................6
Ersättare för delegat ............................................................................................7
Jäv .......................................................................................................................7
Beslutstyper som inte finns i delegeringsordningen ...........................................7
Delegering av andra uppgifter än beslutsrätt ......................................................8
Anmälan av delegeringsbeslut ............................................................................8
Dokumentering av delegeringsbeslut..................................................................8
Överklagande ......................................................................................................9
Delegerade ärendetyper .......................................................................................10
1. Allmänna ärenden ......................................................................................10
2. Ekonomiska ärenden ..................................................................................14
3. Personalärenden .........................................................................................15
4. Upphandlings- och försäljningsärenden.....................................................18
5. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknande och
kontrasignering av handlingar med mera (ej delegering enligt
kommunallagen) ............................................................................................20

255

Styrdokument
2021-10-26

3(23)

Om dokumentet
Detta dokument innehåller både arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och
kommunstyrelsens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen
huvudsakligen vilken beslutsrätt som styrelsen överlåter till anställda, utskott,
enskilda förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna
samlats i samma dokument, då de alla handlar om kommunstyrelsens generella
uppgiftsfördelning. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt,
men innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – i första hand
undertecknande av handlingar.
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Arbetsordning för utskotten
Kommunstyrelsens reglemente fastställer bland annat att styrelsen ska ha ett
arbetsutskott och ett personalutskott. Reglementet innehåller även andra
bestämmelser om utskotten. Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i
reglementet.
Utskottens beslutsrätt regleras i delegeringsordningen.

Utskottens uppgifter
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet ska fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegering
överlämnas till detsamma.
Arbetsutskottet ansvarar för beredning av kommunstyrelsens förslag till
kommunövergripande budget. För arbetet med budgetberedning utfärdas
särskilda instruktioner.
Arbetsutskottet bereder även i övrigt de ärenden som ska avgöras av
kommunstyrelsen i dess helhet, om beredning behövs. Arbetsutskottet ska dock
normalt sett inte bereda de ärenden som bereds av personalutskottet.
Arbetsutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom alla
områden inom kommunstyrelsens kompetens, förutom sådana som rör
personalutskottets nedan definierade arbetsområden.
Arbetsutskottet utför kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i
särskilt reglemente.
Personalutskottet
Personalutskottet ska fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegering
överlämnas till detsamma.
Personalutskottet ansvarar för beredning av personalpolitiska och andra
övergripande personalärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess
helhet, om beredning behövs. När ett ärende har beretts ska utskottet om möjligt
lägga fram förslag till beslut.
Personalutskottet ska vidare följa utvecklingen inom det personalpolitiska
området, inom Älmhults kommun och generellt. Detta inkluderar, men är inte
begränsat till:
• arbetsmiljö
• ledarskap
• lönebildningsfrågor och lönepolitik
• kompetensförsörjning och kompetensutveckling
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• annan personalutveckling
Personalutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom
ovan nämnda områden.

Utskottens arbetsformer
Det som är föreskrivet i kommunstyrelsens reglemente om
• tidpunkt för sammanträden
• kallelse
• sammanträde på distans
• ersättare för ordförande och vice ordförande1
• förhinder
• ersättares tjänstgöring
• jäv, avbruten tjänstgöring
• deltagande i beslut
• överläggning
• förslag
• omröstning
• reservation
• justering och anslag
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskotten. I övrigt gäller arbetsformer enligt
nedan.
Ordförande och presidium
Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Styrelsens
2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet.
Respektive utskotts ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.
Ordföranden i respektive utskott ska
• leda utskottets arbete och sammanträden
• kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler
• inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas
beredning
• ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom utskottets beredningsområden
• främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen
1

Se dock förtydligande om ålderspresident.
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Delegeringsordning
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet,
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Uppdrag om att besluta i grupper
eller typer av ärenden ges i denna delegeringsordning.
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Kommunfullmäktige har 2019-11-25, § 199 fastställt policy för delegering.
Bestämmelserna i kommunallagen och policyn ligger till grund för denna
delegeringsordnings övergripande struktur.
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och
administreras.
Nämnden har med beaktande av policyn valt att delegera beslutsrätt inom sitt
verksamhetsområde enligt förteckning nedan.

Nämndens rätt att fatta beslut
Nämnden kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla
delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Delegat får (eller ska, se nedan) överlämna delegerat ärende till nämnden för
avgörande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. Även ärenden där
delegat är jävig ska överlämnas till nämnden för beslut (se under rubriken ”Jäv”)
Utöver vad som står i kommunallagen 6 kap 38 § får beslut i ärenden inom
nämndens verksamhetsområde som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt inte fattas av delegat. Sådana ärenden är förbehållna nämnden
och ska alltid överlämnas till denna för avgörande. Oftast handlar det om
ärenden som får stora konsekvenser inom nämndens ansvarsområde eller där
politiska bedömningar är avgörande.

Vidaredelegering
Vidaredelegering bör i princip inte tillåtas. I de eventuella undantagsfall där
vidaredelegering kan bli aktuell får förvaltningschef vidaredelegera sin egen av
nämnden delegerade beslutanderätt till annan anställd inom kommunen, dock
endast i ärendetyper där nämnden har angett att detta är tillåtet.
Förvaltningschefens eventuella beslut om vidaredelegering ska dokumenteras
och anmälas till nämnden. Beslutet ska förvaras tillsammans med
delegeringsordningen.
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Ersättare för delegat
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice
ordförande automatiskt in i hans/hennes ställe.
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om
inte annat anges. Om ordinarie delegat (inklusive vikarier och ställföreträdare)
har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om
inget annat anges under respektive punkt.

Jäv
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där han
eller hon är jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till nämnden.
Enligt kommunallagen 6 kap 28 § är en förtroendevald eller en anställd hos
kommunen jävig om
• saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde
själv eller någon närstående,
• han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång,
• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv
är knuten till,
• han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken, eller
• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Beslutstyper som inte finns i delegeringsordningen
Det finns huvudsakligen tre skäl till att det inte framgår i delgeringsordningen
vem som får fatta beslut i en viss typ av ärenden:
1. Ärendetypen är inte delegerad från nämnden. I vissa ärendetyper får
nämnden enligt lag – kommunallagen 6 kap. 38 § och viss
speciallagstiftning – inte överlåta åt någon annan att fatta beslut.
Nämnden kan också välja att vissa ärendetyper ska beslutas av nämnden,
trots att de får delegeras.
Huvudregeln är att ärenden som inte tillhör en ärendetyp som är delegerad ska
beslutas av nämnden, men det finns två fall där beslut kan fattas av anställda
utan att nämnden delegerat dem:
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2. Ren verkställighet. Beslut som räknas som ren verkställighet är i regel
beslut som ligger inom en anställds dagliga arbete och gäller
verksamhetens inre angelägenheter.
3. Beslut enligt speciallagstiftning – i vissa fall ger olika lagar vissa typer
av anställda rätt att fatta beslut i bestämda ärendetyper.

Delegering av andra uppgifter än beslutsrätt
I detta dokument finns även uppgifter som i egentlig mening saknar beslutsrätt,
men som ändå bör definieras tydligt, till exempel rätten att underteckna olika
typer av handlingar. Utförandet av dessa delegerade uppgifter ska givetvis
dokumenteras, men behöver inte förtecknas som särskilt beslut förutsatt att det
inte samtidigt är ett delegeringsbeslut.

Anmälan av delegeringsbeslut
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till
nämndens närmast följande ordinarie sammanträde. Detta gäller även de
delegeringsbeslut som fattats efter vidaredelegering från förvaltningschef.
Nämnden har inte rätt att i samband med anmälan göra ändringar i besluten.

Dokumentering av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår
• ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll
• beslutsmening som beskriver beslutets innebörd
• ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör
återsökning
• vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut.
• vem som har fattat beslut med stöd av delegering
• datum för beslut
Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka
personuppgifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s
dataskyddsförordning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att underlätta anmälan och återsökning bör delegeringsbeslut registreras i
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive
system.
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Överklagande
Delegeringsbeslut överklagas enligt samma regler och på samma sätt som
vanliga nämndbeslut.
För beslut som får överklagas enligt förvaltningslagen (myndighetsutövning mot
enskild med mera) eller speciallagstiftning ska skriftligt överklagande ha
kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska
skriftligt överklagande ha kommit in inom tre veckor från att nämndens
protokoll med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

262

Styrdokument
2021-10-26

10(23)

Delegerade ärendetyper
1. Allmänna ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum

Överklagan

1.1

Besluta i ärenden av så brådskande
karaktär att nämndens beslut inte kan
inväntas.

Ordförande

Kommunallagen
6 kap 39 §

Beror på beslutstyp

1.2

Pröva utlämnande av allmän handling,
vägran att lämna ut allmän handling
och handlings utlämnande med
förbehåll.

Ordförande
Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Kanslichef
Arkivarie

Offentlighetsoch
sekretesslagen
6 kap 3 §

Kammarrätten

Formellt beslut
behöver endast
fattas vid
vägran eller
utlämnande
med förbehåll.2
Hänvisning till
lämpligt lagrum
ska alltid anges.

1.3

Pröva att överklagande skett i rätt tid
samt avvisa klagoskrift som har
kommit in för sent till
beslutsmyndigheten.

Ordförande
Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Kanslichef
Arkivarien

Flera lagrum,
bland annat:

Förvaltningslagen
41 §

Gäller
överklagande
enligt
förvaltningslagen.

1.4

Ge fullmakt åt ombud att föra
Ordförande
kommunens talan inför domstol,
Förvaltningschef
andra myndigheter och rätts-instanser.

1.5

Yttrande och remissvar angående

Förvaltningschef

- antagande av hemvärnsmän
- auktorisation av bilskrotare
- tidtabellsförslag angående tåg- och
bussförbindelser
- brukande av övervakningskamera
- ärenden om folkbokföring.

Förvaltningslagen 45 §
Kommunallagen
6 kap 15 §

Anmärkning

Gäller inom
respektive
nämnds i
reglemente
definierade
ansvars- och
verksamhetsområde.
Förvaltningsrätten
Får
(laglighetsprövning) vidaredelegeras
Yttranden till
fullmäktige får
inte delegeras.

1.6

Teckna avtal avseende enklare avtal
av närmast verkställighetskaraktär.

Förvaltningschef

1.7

Omprövning/rättelse av
delegeringsbeslut.

Delegat som fattat
ursprungsbeslutet

Förvaltningsrätten
Får
(laglighetsprövning) vidaredelegeras
FörvaltningsBeror på beslutstyp
lagen 36–39 §§

När en begäran om utlämnande av en handling inkommer är det i första hand den som har
vården om handlingen – till exempel registrator, arkivarie eller handläggare – som ska pröva om
handlingen ska lämnas ut. Om prövningen resulterar i att handlingen – delvis eller i sin helhet –
inte ska lämnas ut ska den som begärt handlingen direkt meddelas om detta. Den som har begärt
ut handlingen ska samtidigt få ett besked om sin rätt att få ett (formellt) skriftligt beslut och att
ett sådant beslut krävs för att överklagande ska kunna göras. Ett sådant beslut fattas av
myndigheten (delegerat enligt 1.2) och behöver alltså endast fattas om den sökande begär det.
Vid sådan begäran måste det dock fattas utan onödigt dröjsmål, varför flera personer bör ges
beslutsrätt.
2
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Ärendegrupp

Delegat

Lagrum

Överklagan

Anmärkning

1.8

Ordförande

Förvaltningslagen 36 §

Kan inte överklagas

Gäller i första
hand skrivfel i
protokoll eller i
av nämnd
fastställt
dokument.

Rättelse av skrivfel.3

Rättelse av
delegeringsbeslut görs vid
behov av
delegat enligt
1.8.
1.9

Överklaga beslut från domstol eller
annan myndighet.

Ordförande

Gäller inom
respektive
nämnds i
reglemente
definierade
ansvars- och
verksamhetsområde.
Yttranden
avseende ett
överklagat
beslut som
fattats av
nämnden i dess
helhet eller
fullmäktige ska
beslutas av
nämnden.
Punkt 1.1 i
denna
delegeringsordning är dock
tillämplig.

1.10

Göra framställningar och utfärda
skrivelser i nämndens namn.

Ordförande

Förvaltningsrätten
Inskränks av
(laglighetsprövning) bland annat
kommunallagen
6 kap 38 §.

Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i
justerade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att till exempel sekreteraren
ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen.
3
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Ärendegrupp

Delegat

1.11

Förvaltningschef

Organisationsförändring inom
förvaltning.

Lagrum

12(23)

Överklagan

Anmärkning

Förvaltningsrätten
Större
(laglighetsprövning) organisationsförändringar
inom
förvaltning bör
godkännas av
respektive
nämnd.
Förändringar
som berör flera
förvaltningar
beslutas av
kommunstyrels
en.
Större och
genomgripande
förändringar av
förvaltningsorganisationen
ska alltid
godkännas av
fullmäktige.

1.12

Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen och logotyp.

Kommunchef

Beror på vem som
överklagar och
varför

Rutin finns.

1.13

Flaggning.

Kommunchef

Förvaltningsrätten
Rutin finns.
(laglighetsprövning)

1.14

Utse dataskyddsombud.

Förvaltningschef

Dataskyddsförordningen,
artikel 37

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

1.15

Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal.

Förvaltningschef

Dataskyddsförordningen,
artikel 28

Förvaltningsrätten
Får
(laglighetsprövning) vidaredelegeras

1.16

Godkänna förtroendevaldas
deltagande i kurser och konferenser
på nämndens bekostnad, samt
kostnader i samband med detta.

Ordförande

Förvaltningsrätten
Generella
(laglighetsprövning) regler om
ersättningar till
förtroendevalda
regleras i
särskilt
reglemente.

1.17

Besluta om (och godkänna kostnader
för) uppvaktningar med mera.

Ordförande

Förvaltningsrätten
Utöver vad som
(laglighetsprövning) finns fastställt i
kommunens
styrdokument.

1.18

Besluta om att skicka ärenden på
remiss till nämnder, andra
myndigheter med flera intressenter.

Ordförande

1.19

Ge uppdrag och instruktioner till
förvaltning och nämnder, i den
utsträckning reglementet medger
detta.

Utskott

Inom
respektive
ansvarsområde.
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Ärendegrupp

Delegat

1.20

Arbetsutskottet

Tolkning av bestämmelser om
ersättning för förtroendevalda.

Lagrum

266

13(23)

Överklagan

Anmärkning
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2. Ekonomiska ärenden
Ärendegrupp

Delegat

2.1

Ordförande
Förvaltningschef

Utse beslutsattestanter med ersättare.

Lagrum

Överklagan

Anmärkning
Nämnden
beslutar om
attesträtt för
ordförande.
Ordföranden
beslutar om
attesträtt för
förvaltningschef.

2.2

Placering av kommunens likvida
medel.

Ekonomichef
Redovisningschef

Finanspolicyn
ska följas.

2.3

Uppta, konvertera, förlänga och lösa
in lån inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram.

Ekonomichef
Redovisningschef

Finanspolicyn
ska följas.

2.4

På kommunens vägnar träffa
Ekonomichef
överenskommelse om betalning av
Redovisningschef
fordran, avskriva fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal
på belopp upp till 2 basbelopp.

2.5

På kommunens vägnar träffa
Kommunstyrelsens
överenskommelse om betalning av
arbetsutskott
fordran, avskriva fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal
på belopp av 2–15 basbelopp.

2.6

Utdelning ur stiftelser, placering av
stiftelsemedel samt uttag av avgift för
förvaltade stiftelser.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2.7

Handräckning vid domstolar och
myndigheter.

Ekonomichef
Kanslichef

2.8

Målsägandetalan i brottmål, avseende
stöld av eller skadegörelse på
kommunens egendom.

Ekonomichef
Kanslichef

2.9

Godkänna överenskommelse om
reglering av skador då ersättningen
inte överstiger ett basbelopp.

Förvaltningschef

2.10

Utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanföring och relaxation av
inteckningar samt utbyte av pantbrev
liksom andra därmed jämförliga
åtgärder.

Ekonomichef
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3. Personalärenden
Ärendegrupp

Delegat

3.1

Inrättande av ny tjänst inom
budgetram.

Förvaltningschef

3.2

Fördela4 arbetsuppgifter avseende
arbetsmiljö och brandskydd till

3.3

Lagrum

a) Ordförande

b) Annan chef

b) Närmast
överordnad chef

Besluta om anställning av:

b) Annan chef
c) Övrig personal

Anmärkning

AFS 2001:1, 6 §5

a) Förvaltningschef

a) Förvaltningschef eller
motsvarande6

Överklagan

Anställning av
kommunchef
beslutas av
kommunstyrelsen.

a) Kommunchef
b) Närmast
överordnad chef

Beslut om
anställning av
förvaltningschef ska
föregås av
samråd med
kommunstyrelsens
ordförande och
presidiet i
berörd(a)
nämnd(er).

c) Närmast
överordnad chef

3.4

Förordna ersättare för kommunchefen Kommunstyrelsens
under en tid av högst 6 månader.
ordförande

3.5

Förordna ersättare för kommunchefen Kommunchef
i samband med kortare frånvaro upp
till 1 månad.

Exempelvis vid
semester.

3.6

Förordna ersättare för
Kommunchef
förvaltningschef under en tid av högst
6 månader.

Beslutas i
samråd med
berörd(a)
nämndordförande.

3.7

Förordna ersättare för
förvaltningschef i samband med
kortare frånvaro upp till 1 månad.

Exempelvis vid
semester.

3.8

Med bindande verkan för kommunen HR-chef
genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.

Förvaltningschef

Lag om
medbestämmande i
arbetslivet, 23–31a §

Beslut enligt
denna punkt
rapporteras till
personalutskott.

Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl
redovisas som delegeringsbeslut.
5Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
6 Härmed avses verksamhetschef/avdelningschef
4
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3.9

Förhandla å kommunens vägnar enligt HR-chef
lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden.

3.10

Avgöra frågor om tolkning och
tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.

HR-chef

3.11

Företräda Arbetsgivaren vid
arbetsrättsliga tvister samt övriga
förhandlingar enligt 10§ MBL.

HR-chef

3.12

Samråd och förhandlingar på
kommunstyrelsens vägnar vad gäller
11–14 och 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet.

Förvaltningschef

3.13

Besluta om förmåner för facklig
förtroendevald avseende fackligt
arbete och facklig utbildning.

HR-chef

3.14

Besluta om entledigande med
ålderspension.

HR-chef

3.15

Besluta om avslut med förmåner
utöver lag eller avtal.

Förvaltningschef

Beslut fattas i
samråd med
HR-chef.

3.16

Besluta om disciplinpåföljd,
uppsägning, avsked.

Förvaltningschef

Beslut fattas i
samråd med
HR-chef.

Får
vidaredelegeras
enligt 7 kap. 6
§ kommunallagen.

Kommunchefen
fattar beslut
som rör annan
förvaltningschef.
3.17

Beslut om att avsluta anställning
genom särskild överenskommelse.

HR chef

Samråd
förvaltningschef.

3.18

Beslut om avstängning med eller utan Förvaltningschef
löneförmån.

3.19

Besluta om omplacering från en
förvaltning till en annan när
förvaltningarna inte kommer överens.

HR-chef

3.20

Besluta om förmåner vid
tjänstledighet som inte är lag- eller
avtalsreglerad.

Förvaltningschef

Samråd HRchef.

Beslut fattas i
samråd med
HR-chef.
Kommunchefen
fattar beslut
som rör annan
förvaltningschef.
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Besluta om förmåner vid
fritidsstudier.

3.22

Pröva bisyssla för
a) Kommunchef
b) Förvaltningschef
c) Övrig personal

3.23

Rätt att ge medarbetare möjlighet att
sluta sin anställning med
ålderspension med viss ekonomisk
utfyllnad.

Förvaltningschef

a)

Kommunstyrelsens
ordförande
b) Kommunchef
c) Förvaltningschef
HR-chef

17(23)
Riktlinjer finns.
Riktlinje för
bisyssla finns.

Samråd berörd
chef.
Även kallad 8080-100.
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4. Upphandlings- och försäljningsärenden
Ärendegrupp

Delegat

4.1

Godkänna upphandlingsplan avseende Utskott
upphandlingar för belopp
överstigande 50 basbelopp.

4.2

Inköp för värde mellan lägst 100 000
och högst 600 000 per inköpstyp och
fyraårsperiod.

Lagrum

Överklagan

Anmärkning
Godkännande
av
förfrågningsunderlag för
värden upp till
50 basbelopp
anses som
verkställighet.

Förvaltningschef
Upphandlingschef
Upphandlare

Lagen om
offentlig
upphandling 19
kap 7 och 30 §§

Inköps- och
upphandlingsrutiner, LOU,
LUF och
gällande
styrsystem ska
följas.
Direktupphandling för värden
mindre än
100 000 kr
anses som
verkställighet.

4.3

Tilldelningsbeslut inom ramen för
budget för respektive upphandling.

Förvaltningschef
Upphandlingschef
Upphandlare
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4.4

Teckna avtal vid upphandling över
direktupphandlingsgränsen.

Förvaltningschef
Upphandlingschef
Upphandlare

19(23)
Inköps- och
upphandlingsrutiner, LOU,
LUF och
gällande styrsystem ska
följas.
Uppdraget att
underteckna
avtal följer
normalt
beslutsrätten
för delegeringsbeslut. Om
avtalet undertecknas av
annan person
än den som
fattat beslutet
ska detta
dokumenteras.
Se även avsnitt
5 i detta
dokument.
Avtal inom
respektive
nämnds i
reglemente
definierade
ansvarsområde
beslutas i första
hand av förvaltningschef.
Avtal som
nyttjas av flera
nämnder
tecknas via
delegering från
kommunstyrelsen och
beslutas av
kommunchef.

4.5

Teckna övriga leverantörsavtal.

Förvaltningschef
Upphandlingschef
Upphandlare

4.6

Teckna förlängning av ramavtal och
övriga leverantörsavtal.

Upphandlingschef
Upphandlare
Inköpshandläggare

4.7

Försälja lös egendom till ett värde om Förvaltningschef
lägst 1 000 kr och högst 20 000 kr.

4.8

Föra nämndens talan vid
överprövningsärenden gällande LOU.

Kanslichef
Upphandlingschef
Upphandlare
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Gäller utöver
det som
betraktas som
verkställighet.

Får
vidaredelegeras
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5. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av
handlingar med mera (ej delegering enligt kommunallagen)
Uppdrag/uppgift

Utförare/undertecknare

5.1

Förvaltningschef

Underteckna avtal gällande
upphandling enligt antagen
inköps- och
upphandlingspolicy.

Handlingar
kontrasigneras
(vid behov) av

Anmärkning

Uppdraget att underteckna
avtal följer normalt
beslutsrätten för
delegeringsbeslut. Om
avtalet av något skäl
undertecknas av annan
person än den som fattat
beslutet ska detta
dokumenteras.

Ylva Thomander,
upphandlingschef
Heike Philipsson, upphandlare
Veronica Bertilsson,
upphandlare

Avtal inom respektive
nämnds i reglemente
definierade ansvars- och
verksamhetsområde
skrivs i första hand under
av förvaltningschef.
Upphandlingssamordnare
och upphandlare skriver
huvudsakligen under avtal
som nyttjas av flera
nämnder.
5.2

Underteckna delegeringsbeslut
och andra handlingar i ärenden
där beslutsrätten delegerats till
enskild delegat.

Respektive delegat enligt
delegeringsordning i avsnitt 1–4

5.3

Underteckna avtal och andra
handlingar inom ramen för ren
verkställighet.

Utifrån respektive
tjänstebeskrivning

5.4

Underteckna handlingar,
beslutade av kommunstyrelsen
eller fullmäktige, i ärenden som
rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare.

Gusten Mårtensson,
kommunstyrelsens ordförande

Dokumenteras och
hanteras i enlighet med
gällande
dokumenthanteringsplan.

eller, vid förfall för honom:
Sonja Emilsson, 1:e vice
ordförande
eller
Eva Ballovarre, 2:e vice
ordförande
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Anna Elmgren, HR-chef

Gäller handlingar som är
beslutade av kommuneller, vid förfall för henne:
styrelsen i sin helhet (ej
via delegering).
Susann Pettersson,
kommunchef
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5.5

Underteckna lånehandlingar
avseende kommunens upplåning
och borgensförbindelser
avseende de kommunala
bolagens upplåning, utifrån av
kommunstyrelsen eller
fullmäktige fattade beslut.

Gusten Mårtensson,
kommunstyrelsens ordförande

Ann-Sofie Gangesson,
redovisningschef

eller, vid förfall för honom:

eller, vid förfall för henne:

Sonja Emilsson, 1:e vice
ordförande

Elisabeth Steen Ekstedt,
ekonomichef

eller

eller

Eva Ballovarre, 2:e vice
ordförande
5.6

21(23)

Underteckna skrivelser eller
Gusten Mårtensson,
handlingar som beslutats av
arbetsutskottets ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott.
eller, vid förfall för henne:
Eva Ballovarre, vice ordförande

Susann Pettersson,
kommunchef
Susann Pettersson,
kommunchef
eller, vid förfall för
henne:
Elisabeth Olofsson,
kanslichef

5.7

Underteckna skrivelser eller
handlingar som beslutats av
kommunstyrelsens
personalutskott.

Bo Bergsjö, personalutskottets
ordförande
eller, vid förfall för honom:
Helen Bengtsson, vice
ordförande

5.8

Underteckna handlingar som inte Gusten Mårtensson,
ryms i uppräkningen ovan för
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens räkning.
eller, vid förfall för honom:
Sonja Emilsson, 1:e vice
ordförande
eller
Eva Ballovarre, 2:e vice
ordförande
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Anna Elmgren, HR-chef
eller, vid förfall för henne:
Susann Pettersson,
kommunchef
Susann Pettersson,
kommunchef
eller, vid förfall för
henne:
Elisabeth Steen Ekstedt,
ekonomichef
eller
Anna Elmgren, HR-chef

Till exempel avtal eller
yttranden.

Styrdokument
2021-10-26
5.9

Ta emot och kvittera
värdeförsändelser för
kommunstyrelsens räkning.

Gustens Mårtensson,
kommunstyrelsens ordförande

22(23)
Två i förening.

Sonja Emilsson,
kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Eva Ballovarre,
kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande
Susann Pettersson, kommunchef
Elisabeth Steen Ekstedt,
ekonomichef
Elisabeth Olofsson, kanslichef
Niclas Rosenbalk,
kommunarkivarie
Matilda Dunfjäll, utredare
Maria Johansson,
nämndsekreterare
Christoffer Mowide,
nämndsekreterare
Emma Majlöv Modig,
nämndsekreterare

5.10

Ta emot delgivning på
kommunstyrelsens vägnar.

Gusten Mårtensson,
kommunstyrelsens ordförande

Var och en för sig.

Susann Pettersson, kommunchef
Elisabeth Olofsson, kanslichef
Matilda Dunfjäll, utredare
5.11

Teckna kommunens firma på
checkar, bankräkningar,
plusgiro, bankgiro och liknande
handlingar.

Gusten Mårtensson,
kommunstyrelsens ordförande
Susann Pettersson, kommunchef
Elisabeth Steen Ekstedt,
ekonomichef
Ann-Sofie Gangesson,
redovisningschef
Erika Eliasson,
redovisningscontroller
Ulf Jansson, systemförvaltare
Håkan Nilsson, ekonom
Caroline Biltmo,
redovisningscontroller

275

Två i förening.

Styrdokument
2021-10-26
5.12

Registrera och läsa etjänstuppgifter samt teckna
Älmhults kommuns firma på
Skatteverkets skattekonto.

Elisabeth Steen Ekstedt,
ekonomichef
Ann-Sofie Gangesson,
redovisningschef
Erika Eliasson,
redovisningscontroller
Ulf Jansson, systemförvaltare
Håkan Nilsson, ekonom
Caroline Biltmo,
redovisningscontroller
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23(23)
Var och en för sig.

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 156 Upphävande av detaljplan Förslag till
byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping,
Kronobergs län
Ärendenummer KS 2021/173

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva
detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län. Detta beslut
ersätter tidigare beslut i Kommunstyrelsen, 2020-08-11 §162, punkt 1 till 3.
2. Kommunstyrelsen beslutar att upphävandet av detaljplanen ska bekostas av
den sökande och att ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- och
bygglagen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
upphävande av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län,
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska upphävande av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län,
enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen,
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti 2020, §162, att ge ett positivt planbesked
och gav kommunledningsförvaltningen, planeringsenheten i uppdrag att upprätta
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

en detaljplan för fastigheten Häradsbäck 1:12. Syftet med en ny detaljplan var att
möjliggöra bostäder och icke störande verksamheter.
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle”. Laga kraft 19 juni 1962.
Akt nummer, 07-HÄU-340. Fastigheten är planlagd för samlingslokal.
Gällande detaljplan är till största del inte genomförd. Befintlig fastighetsbildning
överensstämmer inte med gällande detaljplan. Bland annat anger detaljplanens
södra del allmän platsmark för gata och parkering. Denna mark består idag av
skog och ägs av Prästlönetillgång, Svenska kyrkan.
I och med rådande situation föreslår kommunledningsförvaltningen att i stället
för att upprätta en ny detaljplan för Häradsbäck 2:12, att upphäva befintlig
detaljplan. Detta ger en mindre påverkan på omgivande befintliga fastigheter
samtidigt som den sökandes önskemål kan tillgodoses genom ett nytt bygglov
när gällande detaljplan är upphävd.
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län kommer att
handläggas med utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen
för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20
• Häradsbäck_2-12_utbredning_gällande_detaljplaner_21-10-18
• Häradsbäck_2-12_ortofoto_planområde_21-10-18
• Gällande detaljplan: Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäcks samhälle. Laga kraft 19 juni 1962

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

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Planeringsavdelningen
Sökande
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

279

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-10-20
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse för upphävande av detaljplan
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds
köping, Kronobergs län
Ärendenummer KS 2021/173

Sammanfattning av ärendet
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen,
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti 2020, §162, att ge ett positivt planbesked
och gav kommunledningsförvaltningen, planeringsenheten i uppdrag att upprätta
en detaljplan för fastigheten Häradsbäck 1:12. Syftet med en ny detaljplan var att
möjliggöra bostäder och icke störande verksamheter.
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle”. Laga kraft 19 juni 1962.
Akt nummer, 07-HÄU-340. Fastigheten är planlagd för samlingslokal.
Gällande detaljplan är till största del inte genomförd. Befintlig fastighetsbildning
överensstämmer inte med gällande detaljplan. Bland annat anger detaljplanens
södra del allmän platsmark för gata och parkering. Denna mark består idag av
skog och ägs av Prästlönetillgång, Svenska kyrkan.
I och med rådande situation föreslår kommunledningsförvaltningen att i stället
för att upprätta en ny detaljplan för Häradsbäck 2:12, att upphäva befintlig
detaljplan. Detta ger en mindre påverkan på omgivande befintliga fastigheter
samtidigt som den sökandes önskemål kan tillgodoses genom ett nytt bygglov
när gällande detaljplan är upphävd.
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län kommer att
handläggas med utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen
för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

280

Tjänsteskrivelse
2021-10-20

2(2)

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20
• Häradsbäck_2-12_utbredning_gällande_detaljplaner_21-10-18
• Häradsbäck_2-12_ortofoto_planområde_21-10-18
• Gällande detaljplan: Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäcks samhälle. Laga kraft 19 juni 1962

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva
detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län. Detta beslut
ersätter tidigare beslut i Kommunstyrelsen, 2020-08-11 §162, punkt 1 till 3.
2. Kommunstyrelsen beslutar att upphävandet av detaljplanen ska bekostas av
den sökande och att ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- och
bygglagen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
upphävande av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län,
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska upphävande av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län,
enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Sökande
Miljö- och byggförvaltningen
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286

287

288

289

290

291

Skala 1:2000
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 157 Antagande av detaljplan för Lejonet 7,
Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/136

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults
kommun, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren för Lejonet 7 har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten.
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder
samt att möjliggöra för centrumändamål. I dagsläget begränsas tomten av
prickmark.
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt
flerbostadshus i en till tre våningar.
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14
• Plankarta, daterad 2021-11-03
• Illustrationer, daterad 2021-11-03
• Planbeskrivning, daterad 2021-11-03
• Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-09
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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• Granskningsutlåtande, daterat 2021-11-03
• Bullerutredning, daterad 2021-05-26
• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 201806-19

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

294

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-10-14
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om antagande av detaljplan för
Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/136

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren för Lejonet 7 har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten.
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder
samt att möjliggöra för centrumändamål. I dagsläget begränsas tomten av
prickmark.
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt
flerbostadshus i en till tre våningar.
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14
• Plankarta, daterad 2021-11-03
• Illustrationer, daterad 2021-11-03
• Planbeskrivning, daterad 2021-11-03
• Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-09
• Granskningsutlåtande, daterat 2021-11-03
• Bullerutredning, daterad 2021-05-26
• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 201806-19
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Tjänsteskrivelse
2021-10-14

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults
kommun, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Sökande
Tekniska förvaltningen
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

ALEN 1

8

Fastighetsbeteckning

Byggnad

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Slänt

Planområdesgräns

Vägkant, gångbana

Användningsgräns

Vattendrag

Egenskapsgräns

Ägoslagsgräns
Löv- respektive barrskog
Löv- respektive barrträd
Sankmark

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppen mark
111
111,1

B

Bostäder

C

Centrum

Nivåkurva med höjdvärde
Markhöjd
Belysningsstolpe

ÄLMHULT

N=111100

b2 n1 n2 n3

3:1

Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000
Fastighetsredovisning aktuell 2021-11-03

6

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

b1
e2
f5

B

Knutsgata

n

B C

Rutnät med koordinat

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1

Största byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2

Största byggnadsarea är 100 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3

Minsta byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4

Lägsta byggnadshöjd är 6.5 meter,

3

Marken får inte förses med byggnad,

b2
e1
f2
n2
n3

b2
f1
n1
n2
n3

0.0

n4
a1

9

7

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1

Balkong får kraga ut 1,5 meter över prickad mark,

f2

Balkong får kraga ut 1,5 meter över korsmark,

f3

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot
en ljuddämpad sida, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4

Minsta takvinkel är 25 grader,

f5

Största takvinkel är 35 grader,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1

Källare får inte finnas,

b2

Marken ska vara genomsläpplig,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

6

f1

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

7.5

b1
e2
f5

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,

LEJONET
e2
e3
e4
f3
f4
f5

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

b2
n1
n2
n3

n1

Marken får inte användas för parkering,

n2

Marken ska luta minst 1:50 ner mot Trädgårdsgatan,

n3

Markens höjd får inte vara lägre än 148,3 meter över nollplanet,

4 kap. 13 § 1 st 3 p.
4 kap. 10 §
4

kap. 10 §

n4

10

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,
4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

b2 f1 n1 n2 n3

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,

4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1

Marklov krävs även för trädfällning,

4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Trädgård

sgatan
Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

Detaljplan för

PALLANDER

Lejonet 7, Älmhult

7

Älmhults kommun

Kronobergs län

Beslutsdatum
Godkännande

Antagande
Antagande

Laga kraft
0
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Meters

Reviderad

Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

UPPLYSNINGAR

SKALA 1:200 (A1)
Skala:

2021-11-03

Detaljplanen är betald och ingen
planavgift ska tas ut i samband med
bygglov.

1:200
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Instans

ILLUSTRATION ÖVER PLANOMRÅDET SETT FRÅN SYDOST

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

Detaljplan för

Lejonet 7, Älmhult
Älmhults kommun

Kronobergs län

Beslutsdatum
Godkännande

Antagande
Antagande

Laga kraft

0

ILLUSTRATIONSPLAN
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Skala:
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Reviderad

Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Meters

Instans

ANTAGANDEHANDLING
2021-11-03
Ärendenummer 2019-136

Detaljplan för Lejonet 7, Älmhult
Älmhults kommun

PLANBESKRIVNING
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PLANPROCESSEN
Framtagandet av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet.
Gemensamt för alla processer är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan
genom samråd.
Detaljplanen för Lejonet 7 handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen (2010:900) och ska antas av kommunstyrelsen. Förslaget har funnits tillgängligt för
samråd 2 februari 2021 - 2 mars 2021 och funnits tillgängligt för granskning under perioden 14
september - 5 oktober 2021. Handlingarna skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Godkännande
Antagande

Laga kraft

Politiska beslut
Följande politiska beslut har fattats gällande detaljplanen för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults
kommun:
•

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 41 att ge ett positivt planbesked för
Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.

•

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 41 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.

•

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 41 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att samråda förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun
enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.

•

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-07 § 169 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att granska förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun
enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.

•

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-07 § 169 att en strategisk miljöbedömning inte
behöver upprättas för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun då detaljplanen inte
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.
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PLANHANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
−
−
−
−
−
−
−

Plankarta, 2021-11-03
Illustrationer, 2021-11-03
Planbeskrivning, 2021-11-03
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-11-03
Samrådsredogörelse, 2021-06-09
Granskningsutlåtande, 2021-11-03
Fastighetsförteckning, 2021-11-03 (finns tillgänglig på kommunen)

Utredningar
− Bullerutredning – Lejonet 7 i Älmhults kommun, daterad 2021-05-26, utförd av
MiljöInvest AB.
− Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 2018-06-19,
utförd av Sweco Environment AB.
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats:
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.
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INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder samt att
möjliggöra för centrumändamål.

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande
Planområdet ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen mellan Knutsgatan och
Trädgårdsgatan.
Planområdets areal är 1836 m2.
Markägare är KA fastigheter Älmhult AB.

Bild 1. Orienteringskarta med planområdet markerat i blått.

Bild 2. Orienteringskarta med planområdet markerat i blått.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Planområdet ligger ca 60 meter öster om Södra stambanan som är riksintresse för
kommunikationer.
Planområdet ligger strax söder om rutnätsstaden som är av riksintresse för kulturmiljövården.
Rutnätsstaden har en väl sammanhållen struktur och samspelet mellan torg, gatunät och
bebyggelse är tydligt. Tydliga karaktärsbärare är de slutna kvarteren och den begränsade
byggnadshöjden. Däremot är bebyggelsen från en rad olika tids- och stilepoker, vilket ger en
varierad upplevelse.
Översiktsplan
Syftet med planen är förenligt med Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 26 september 2016. För planområdet säger översiktsplanen
oförändrad användning inklusive mindre förtätning.
Gällande detaljplaner
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults köping i Kronobergs län.
Laga kraft 1957-11-25. Aktbeteckning 07-ÄLS-186.

Bild 3. Utsnitt från gällande detaljplan för Lejonet 7, som för fastigheten
säger mark som icke får bebyggas samt område för bostadsändamål,
sammanbyggt byggnadssätt, två våningar.

Gällande detaljplan upphör att gälla inom den nya planens gränser i samband med att planen
vinner laga kraft.
Genomförandetiden på gällande detaljplan har gått ut.
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Gällande tomtindelningsplan
För Lejonet 3 - 7 finns en gällande tomtindelningsplan, 07-ÄLS-92 från 1950.
Tomtindelningen för Lejonet 7 upphör att gälla då en ny detaljplan vinner laga kraft.

Platsens läge och sammanhang
Planområdet ligger i centrala Älmhult söder om Oxtorget. Offentlig och kommersiell service
finns inom 500 meter från planområdet.
Området ligger ca 450 meter från Haganäsparken som är ett stort sammanhängande
rekreationsområde med ädellövskog.

Pågående markanvändning
Flerbostadshus, hyresrätter, gård med parkering och vistelseyta.

Natur och topografi
Mark och vegetation
Marknivån på fastigheten är i två nivåer. På bild 4 och 5 kan man se hur den östra delen av
gården ligger ca 1,4 meter ovanför den västra delen.
Den västra lägre delen av gården har hårdgjord markbeläggning och den östra högre delen
består av gräsmatta och buskage. Vid tomtgräns i öster finns en uppvuxen lönn.

Bild 4. Gården på Lejonet 7, sedd från Trädgårdsgatan.
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Bild 5. Gården på Lejonet 7, sedd norrifrån.

Geotekniska förhållanden
SGU:s jordartskarta visar att marken består av morän. 2012-11-21 utfördes en borrning på
fastigheten Lejonet 10 som ligger i direkt anslutning öster om planområdet. Följande djup för
jordart/bergart uppmättes: 0-0,5 meter jord, 0,5-5 meter grus och sten, 5-110 meter grått berg
samt 110-120 meter rött berg. Informationen är hämtad från SGU:s brunnsarkiv.

Bild 6. Ytliga jordarter enligt SGU. Blått är morän och grönt är
isälvssediment.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret (FMIS).
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.
ANTAGANDEHANDLING - DP för Lejonet 7
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Bebyggelse
Inom planområdet finns idag ett flerbostadshus i två våningar utmed Knutsgatan. Byggnaden
är från år 1947. På gården finns en liten komplementbyggnad som används som miljöhus, se
bild 5.
Omkringliggande bebyggelse utmed Knutsgatan är från olika tidsepoker med äldsta byggnad
från år 1900, se bild 7. Söder om planområdet, utmed Trädgårdsgatan, finns radhusbebyggelse
från 1980-talet, se bild 8. Öster om planområdet finns två friliggande villor. Samtlig
bebyggelse i närheten av planområdet är en till två våningar hög.

Bild 7. Knutsgatan söderifrån med Lejonet 7 till höger i bild.

Bild 8. Trädgårdsgatan österifrån med Lejonet 7 till höger i bild och
radhusbebyggelse från 80-talet till vänster i bild.
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Gator och trafik
Vägar
Planområdet ligger i ett centralt område som har ett välutvecklat vägnät som även har god
framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter.
Parkeringar
I dagsläget finns tre parkeringsplatser inom fastigheten. Planområdet ligger ca 100 meter
söder om Oxtorget där det finns ca 40 parkeringsplatser på allmän platsmark. Det är även
tillåtet att parkera utmed Knutsgatan och Trädgårdsgatan.
Kollektivtrafik
Planområdet är beläget cirka 400 meter från Älmhults järnvägsstation som trafikeras av både
lokal- och regional buss- och tågtrafik. Det finns därmed goda förutsättningar för ett kollektivt
resande.

Hälsa och säkerhet
Buller
Planområdet påverkas av buller från spårtrafik från Södra stambanan samt trafikbuller från
Södra Esplanaden och Trädgårdsgatan. En bullerutredning har tagits fram av MiljöInvest AB,
daterad 2021-05-26.
Sammanfattad bedömning för ljudnivå vid den nya bebyggelsens fasader
Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) klaras utmed samtliga
fasader. Det innebär att förordningens krav klaras och att det ur bullersynpunkt inte bör
föreligga något hinder för den planerade nybyggnationen.
Sammanfattad bedömning för ljudnivå vid den befintliga byggnadens fasader
När det gäller den befintliga byggnaden är den ekvivalenta ljudnivån högre än 60 dBA vid en
stor del av husets fasad mot Knutsgatan. Detta ställer krav på att lägenheterna vid en eventuell
framtida nybyggnation blir genomgående och att minst hälften av bostadsrummen är vända
mot en skyddad sida (fasaden mot gården).
Enligt beräkningarna klarar fasaden mot gården kravet på skyddad sida när det gäller den
ekvivalenta ljudnivån (55 dBA) samt den maximala ljudnivån för järnvägen men inte när det
gäller den maximala ljudnivån för bilväg (70 dBA mellan kl. 22:00 och 06:00). Det bör
noteras att beräkningarna av maximal ljudnivå för bilväg baseras på en passage av ett tungt
fordon. Antalet passager av tunga fordon bedöms vara ca tre stycken per dygn (3% av totalt
100 fordonspassager). Under perioden 22:00-06:00 förekommer normalt inga passager av
tunga fordon. Man bör därför kunna betrakta det befintliga husets fasad mot innergården som
en skyddad sida.
Sammanfattad bedömning för ljudnivå vid uteplats
Kravet på ekvivalent ljudnivå (50 dBA) och maximal ljudnivå (70 dBA) klaras på
bottenvåningarna på fasaderna som är vända mot innergården, men överskrids vid de flesta
andra husfasader.
ANTAGANDEHANDLING - DP för Lejonet 7
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För att klara kraven på uteplats kan en gemensam uteplats anordnas på gården där kravet på
ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA uppnås.
Farligt gods
Planområdet ligger 60 meter öster om Södra stambanan som är transportled för farligt gods.
Planområdet ligger 220 meter från Hallandsvägen (väg 120) som är utpekad led för farligt
gods.
För att kunna bedöma lämplig markanvändning utmed farligt gods-leder i Älmhult har en
riskutredning tagits fram (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult,
Sweco Environment AB, 2018-06-19). Riskutredningen visar att byggnader i max fyra
våningar kan byggas om de placeras minst 50 meter från räls eller körbanans kant. Se bild 9
för planområdets placering i förhållande till räls och riskbedömning.

Bild 9.

Radon
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet. Förenklat sönderfaller uran i
berggrunden till bly, radium och slutligen radon och därför kan man se ett samband mellan
uran och radon. Jorden inom planområdet består till största delen av morän. Morän har
generellt en medelhög genomsläpplighet, vilket betyder att en del av markradonet kan
transporteras ut i luften. Markens strålning och genomsläpplighet gör området till ett
normalriskområde ur radonsynpunkt. För att undvika problem med för höga halter av radon
vid nybyggnation kan en tät konstruktion mot marken utföras.
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Bild 10. Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten

Markföroreningar
Tidigare markanvändning ger inte anledning att misstänka att marken skulle vara förorenad.
Området finns inte redovisat i Länsstyrelsens lista över misstänkta förorenade områden.
Om det på en fastighet upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndighet genast underrättas.
Skred- och rasrisk
Jordarten inom planområdet består av morän och det föreligger ingen generell skred- eller
rasrisk.
Översvämningsrisk
Skyfallskarteringen av 100-års regn över Älmhult tätort visar att ett område inom planområdet
kan riskera att drabbas vid kraftiga regn. Omfattningen av översvämningen i karteringen är
dock missvisande då höjddatan som användes i karteringen varit förhållandevis grov och i
detta fall inte på ett korrekt sätt fått med utfarten till Trädgårdsgatan. Det maximala
vattenståndet i området styrs ytterst av nivåskillnaden mellan Trädgårdsgatan och området
som har en skillnad på ca 20–30 cm. Viktigt att påpeka är också att det kommunala
dagvattennätet inte är medräknat i skyfallskarteringen men som i verkligheten har en gynnsam
effekt på översvämningens storlek. Någon risk för vattenstånd som innebär en direkt fara för
människors hälsa och liv kan därmed inte sägas föreligga.
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Bild 11.Utsnitt ur skyfallskarteringen av 100-års regn. Varje pixel
representerar ett djup enligt tabellen till höger, djup angivet i meter.

Sociala förutsättningar
Barnperspektivet
Planområdet har förutsättningar att bli en bra miljö för barn och ungdomar bland annat genom
områdets närhet till skola, förskola, lek, rekreation och aktiviteter som de kan ta sig till på ett
säkert sätt till fots. Älmhults cykelvägnät nås via lugnt trafikerade lokalgator. Grundskola
finns inom 1,2 km och förskola finns inom 550 meter från planområdet.
En av Älmhults största lekplatser, Nicklabackens lekplats, finns ca 300 meter från
planområdet. Man kan ta sig till Nicklabackens lekplats via trottoar men man behöver korsa
Södra Esplanaden och Storgatan via övergångsställe. Hastighetsbegränsningen för dessa gator
är 40 km/h.
Stortorget i Älmhults centrum ligger ca 400 meter norr om planområdet och även där finns en
lekplats.
Haganäsparken ligger ca 450 meter från planområdet.
Gården på fastigheten är relativt liten och det är viktigt att den utformas väl med tanke på barn
och ungdomar.

Teknisk försörjning och ledningar
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet. Nybyggnation kan
anslutas till befintligt system.
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Markförlagda kabelanläggningar och andra tekniska anläggningar finns förlagda inom
planområdet samt i planområdesgräns.
Dagvatten
Dagvattenledning finns förlagd i Knutsgatan dit dagvattnet från planområdet leds. I
Trädgårdsgatan, söder om planområdet, finns ingen dagvattenledning.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns indraget till fastigheten och till befintlig byggnad. Nybyggnation kan
anslutas till det utbyggda systemet.
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PLANFÖRSLAG
Bebyggelse

Bild 12. Illustration av planområdet sett från Trädgårdsgatan.

Inom planområdet planeras för en bebyggelse innehållande funktionen bostäder. I befintlig
byggnad mot Knutsgatan möjliggörs även för funktionen centrumändamål.
Planförslaget medger, utöver befintlig byggnad längs med Knutsgatan, två byggnadskroppar i
två våningar. Byggnadsarea för dessa byggnader regleras till 100 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet vilket motsvarar en sammanlagd byggnadsarea på max 312 m2.
Planförslaget medger även komplementbyggnader med en byggnadshöjd på max tre meter
och en byggnadsarea på max 15% av fastighetsarean inom egenskapsområdet vilket motsvarar
en byggnadsarea på 44,5 m2.
Bild 13 visar hur bostadsbyggnaderna ska placeras samt ett förslag på möjlig placering av
miljöhus samt parkeringsplatser.
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Bild 13. Situationsplan. Ej skalenlig

Solstudie
En solstudie har tagits fram för att visa konsekvenserna för skuggning om nybyggnation i
enlighet med planförslaget uppförs, se bild 14. Solstudien visar byggnadernas ungefärliga
skuggning 30 mars, 21 juni och 22 september. Observera att solstudiens tre sista bilder visar
skuggpåverkan utan ny bebyggelse.
Den bedömda helhetsbilden är att den nya bebyggelse som planförslaget medger har en liten
skuggpåverkan på befintlig bebyggelse och befintliga trädgårdar. Skuggpåverkan av den nya
bebyggelsen bedöms som acceptabel.

ANTAGANDEHANDLING - DP för Lejonet 7

15

313

Bild 14. Solstudie över planområdet.
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Gator och trafik
Parkering
Enligt Älmhults kommuns parkeringsnorm kommer det att behövas 12 parkeringsplatser när
fastigheten är fullt utbyggd. Då planområdet är centralt beläget med god tillgång till både
service och kollektivtrafik är bedömningen att fastighetens användning ger upphov till mindre
parkeringstal än vad parkeringsnormen anger.
Bild 15 visar att det inom planområdet är möjligt att anordna så många parkeringsplatser som
Älmhults kommuns parkeringsnorm anger, 12 st.

Bild 15. Ej skalenlig

Teknisk försörjning
Dagvattenhantering
Innan ytterligare bebyggelse uppförs inom planområdet kommer ny dagvattenledning behöva
förläggas i Trädgårdsgatan.
Avfallshantering
Miljöhus eller plats för fastighetsnära källsortering av kommunalt avfall ska anläggas inom
fastigheten och utformas så att tillgängligheten är god för både brukare och vid
avfallshämtning. Miljöhus eller plats för avfallshantering ska placeras i nära anslutning till där
yta finns för uppställning av hämtningsfordon. Gällande riktlinjer ska följas, detta hanteras i
bygglovsprocessen.
Fjärrvärme
Nybyggnation kan anslutas till det utbyggda, befintliga systemet.
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Hälsa och säkerhet
Farligt gods
Då detaljplanen inte kommer att medge bebyggelse i mer än två våningar behöver inga
riskreducerande åtgärder utföras.
Buller
Bullerutredningen visar att det är möjligt att klara gällande riktvärden för buller för den nya
bebyggelsen. Då de nya byggnaderna klarar bullerkraven på grund av den befintliga
bebyggelsen behövs bestämmelsen att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska
orienteras mot en ljuddämpad sida.
Bullerutredningen visar att den befintliga byggnaden klarar gällande riktvärden för buller om
minst hälften av bostadsrummen vänds mot den skyddade sidan mot gården.
Bullerutredningen visar att en gemensam uteplats på gården klarar gällande riktvärden för
buller.

Förklaring av planbestämmelserna
Användning av kvartersmark
o B- Bostäder
Användningen innefattar boende med varaktig karaktär så som 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 C- Centrum
Användningen 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.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning:
o e1: Största byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 4 kap.
11 § 1 st 1 p.
o e2: Största byggnadsarea är 100 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 4 kap.
11 § 1 st 1 p.
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o e3: Minsta byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 4 kap.
11 § 1 st 1 p.
På egenskapsområdet längs med Knutsgatan finns bestämmelse om minsta
exploatering för att säkerställa att gällande bullerkrav för uteplats kan uppfyllas på
gården.
o e4: Lägsta byggnadshöjd är 6,5 meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
På egenskapsområdet längs med Knutsgatan finns bestämmelse om lägsta
byggnadshöjd för att säkerställa att gällande bullerkrav för uteplats kan uppfyllas på
gården.
o Prickmark: Marken får inte förses med byggnad.
Mot fastighetsgräns i öster är prickmarken fyra meter bred. Mot fastighetsgräns i norr
är prickmarken fyra meter bred då fasaden på byggnaden inte ska behöva begränsas på
grund av brandkrav. Den större ytan som inte får förses med byggnad mitt på gården
är till för att säkerställa yta för barns lek.
o Korsmark: Endast komplementbyggnad får placeras.
o

: högsta byggnadshöjd i meter.
Maximal byggnadshöjd regleras i planen genom byggnadshöjd. Byggnadshöjd mäts
från medelmarknivå invid byggnaden. Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen
mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör
byggnadens tak. Se bild 16 för förklaring av byggnadshöjd.

Bild 16.

Utformning:
o f1: Balkong får kraga ut 1,5 meter över prickad mark.
o f2: Balkong får kraga ut 1,5 meter över korsmark.
o f3: Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad
sida., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret
uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid
fasad mellan kl. 22.00 – 06.00.
o f4: Minsta takvinkel är 25 grader, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Denna bestämmelse säkerställer takvinklar som passar in med omgivande bebyggelse.
o f5: Största takvinkel är 35 grader, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Denna bestämmelse säkerställer takvinklar som passar in med omgivande bebyggelse.
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Utförande:
o b1: Källare får inte finnas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
o b2: Marken ska vara genomsläpplig, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Markens anordnande och vegetation:
o n1: Marken får inte användas för parkering, 4 kap. 13 § 1 st 3 p.
Bestämmelsen finns för att säkerställa att yta för barns lek inte tas i anspråk av andra
intressen.
o n2: Marken ska luta minst 1:50 ner mot Trädgårdsgatan, 4 kap. 10 §
Bestämmelsen finns för att dagvatten som kommer öster ifrån ska ledas ut på
Trädgårdsgatan och där tas omhand, istället för att ledas mot den befintliga byggnaden
i väster.
o n3: Markens höjd får inte vara lägre än 148,3 meter över nollplanet, 4 kap. 10 §
Bestämmelsen finns för att marknivån på gården inte ska hamna lägre än
Trädgårdsgatan. Detta på grund av att dagvattnet ska ledas ut på Trädgårdsgatan och
inte mot den befintliga byggnaden i väster.
o n4: Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,4 kap. 10 §
Bestämmelsen finns på grund av att vikten av en grön gårdsmiljö är stor och det tar
lång tid för nya träd att växa upp. Det finns endast ett uppvuxet träd inom planområdet
som inte är skadat, en lönn. För att säkerställa att detta sparas läggs
egenskapsbestämmelsen till.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
o Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft.
Ändrad lovplikt
o a1: Marklov krävs även för trädfällning, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.
Bestämmelsen finns för att kunna följa upp egenskapsbestämmelsen n4.
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KONSEKVENSER
Undersökning om betydande miljöpåverkan
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska genomgå en
strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Ställningstagande
Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan
bedöms inte detaljplanens genomförande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses
i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Stads- och landskapsbild
Ett genomförande av detaljplanen kommer ha en liten påverkan på stadsbilden. Förslaget har
anpassats till existerande, omkringliggande bebyggelse i skala, höjd och utformning. En del
av den befintliga grönytan försvinner i samband med ett genomförande av detaljplanen.
Gaturummet kommer att upplevas mer intimt och mindre öppet då en gräsmatta ersätts med
en byggnad. Grönytan som försvinner består idag till största del av gräsmatta och några
buskar. Den lönn som finns inom planområdet skyddas i den nya detaljplanen från fällning.
Mark, vatten och översvämningsrisk
I samband med ett genomförande av detaljplanen kommer marknivån i östra delen av
planområdet att få en mer reglerad höjdsättning med lutning ner till Trädgårdsgatan. Detta
innebär att vatten som vid skyfall tidigare runnit ner ifrån högre belägen mark till den
instängda delen i planområdets mitt i större utsträckning kommer att rinna ut i
Trädgårdsgatan. I kombination med reglering av mängd hårdgjord yta, förbud mot källare i
öster samt ny dagvattenledning medför detta att frekvensen och omfattningen av
översvämningar kommer att minska jämfört med dagens detaljplan.
Planens genomförande medför att en ny dagvattenledning kommer behöva förläggas i
Trädgårdsgatan.
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.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder
vidtas.
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln, Drivån och Älmhultsåsen.
Dagvatten från planområdet kommer ledas via öppna och slutna system till sjön Möckeln.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att
påverka miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten negativt.
Status och miljöproblem för sjön Möckeln
Status idag
Kvalitetskrav
Ekologisk
Måttlig
God 2021
Kemisk
Uppnår ej god*
God 2021
* Ämnena kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel) uppnår ej god status. Gränsvärdena för
kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar.
Status och miljöproblem för Älmhultsåsen,
Älmhult söder
Status idag
Kemisk status
Otillfredsställande
Kvantitativ status
God

Kvalitetskrav
God 2021
God 2021

Det är osannolikt att den föreslagna markanvändningen bostäder och centrum kommer att
orsaka några betydande föroreningar. En ny detaljplan kommer tillåta en förtätning med
bostäder till en yta på max 311,5 m2 byggnadsarea och då planområdet inte är större än 1836
m2 kommer eventuellt hårdgjord yta inte bli större än så. Dagvattnet från nybyggnationen och
hårdgjord yta kommer att ledas till Trädgårdsgatan där kommunen kommer förlägga en ny
dagvattenledning som kopplas på det befintliga dagvattensystemet. Mot bakgrund av detta
bedömer kommunledningsförvaltningen att planförslaget inte motverkar uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för Möckeln eller Älmhultsåsen. Kommunledningsförvaltningen ser
heller ingen risk att planförslaget äventyrar MKN för vatten.
Trafik och buller
Planens genomförande bedöms medföra en liten påverkan på trafiksituationen och
bullersituationen i området.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kan bidra till flera positiva ekonomiska konsekvenser genom att utnyttja befintlig
infrastruktur och ett effektivt markutnyttjande. Älmhult växer och med det efterfrågan på
bostäder. För att fortsatt ha en positiv ekonomisk utveckling så bidrar bostadsbyggandet till
möjligheten för fler människor att kunna bosätta sig i Älmhult. Det är dock viktigt att förtäta
på ett hänsynsfullt sätt så att de bostäder som tillskapas är attraktiva både för inflyttande
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personer och de som redan bor i området. Att bygga med kvalité och genomtänkta funktioner
gynnar den ekonomiska tillväxten positivt, särskilt på lång sikt.

Sociala konsekvenser
Barnperspektivet
För barn som bor inom planområdet minskas den befintliga grönytan som idag består av
gräsmatta. Då gården är relativt liten är det viktigt med en bra och genomtänkt utformning
och att så mycket som möjligt av den bevaras för att möjliggöra för barns lek. Till exempel
kan olika typer av planteringar och olika markmaterial användas för att skapa rumslighet.
Olika typer av platser för umgänge uppmuntrar till längre vistelse på gården, till exempel fler
sittplatser, grillplats och plats för odling. Att tänka på att skapa platser som är vindskyddade,
skuggade och även platser med mycket sol är också ett exempel som kan bidra till en
inspirerande gårdsmiljö. På gården finns en uppvuxen lönn som kommer att skyddas från
fällning. Lönnen som står nära fastighetsgräns i öster ger skugga på gården.
Även fler och varierade lekredskap är exempel som man kan arbeta med för att höja kvaliteten
på gårdsmiljön ytterligare. För att öka den upplevda tryggheten inom området är det också
viktigt att arbeta med väl genomtänkt belysning, siktlinjer och överblickbara ytor.
Förslaget har en liten påverkan på barn som rör sig utanför planområdet då den grönyta som
försvinner ligger på kvartersmark.
Trygghet och tillgänglighet
Planområdets närhet till centrum, fritidsutbud, förskolor, skolor, grönområden, kollektivtrafik,
offentlig- och kommersiell service är positivt ur ett socialt jämlikhetsperspektiv då man på ett
enkelt vis kan nå en stor del av ovan nämnt utbud inom sitt närområde.
Förslaget kan öka tryggheten i gaturummet då det kan skapas fler utblickar från fönster på den
nya bebyggelsen.
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförande
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning
För uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar inom kvartersmark ansvarar
fastighetsägaren.

Fastighetsrättsliga frågor
Tabellen nedan syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna genomföra
detaljplanen, det vill säga att exploatera området.
Fastighet
Inom planområdet
Lejonet 7

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Utförande

Tomtindelning upphör
att gälla för Lejonet 7

Utanför
planområdet
Lejonet 4
Lejonet 8
Lejonet 9
Lejonet 10
Pallander 7
Älmhult 3:1

Ny dagvattenledning

-

Vega 1
Vega 2
Vega 3
Vega 4

-

-

Ny
dagvattenledning
-

Detaljplanen styr inte fastighetsindelningen inom planområdet och detaljplanen möjliggör på
så vis för avstyckning från fastigheten.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.
Kostnader som uppkommer i samband med eventuellt skydd eller flytt av befintliga,
markförlagda kabelanläggningar eller andra befintliga tekniska anläggningar ska bekostas av
den part som initierar åtgärden.
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Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för kommunen i form av utbyggnad av
dagvattenledning i Trädgårdsgatan. Intäkter för kommunen sker i samband med VAanslutningsavgifter.
Något exploateringsavtal avses inte att tecknas.

Tekniska frågor
Ledningar
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Kablarnas
exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas.
El och elektroniska kommunikationer
Nybyggnation kan anslutas till befintligt system.
Va
Nybyggnation kan anslutas till befintligt kommunalt vatten och avlopp.
Brand
Räddningstjänstens insatstid till planområdet understiger 10 minuter. Räddningstjänstens
stegutrustning får således användas för utrymning under förutsättning att övriga
byggnadstekniska krav uppfylls, vilket byggherren ska redovisa i bygglovsprocessen.
Brandpostnät är redan utbyggt i området.

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

Kommunledningsförvaltningen
3 november 2021
Karin Wennberg
Planarkitekt
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Undersökning av betydande
miljöpåverkan
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Undersökning
Detaljplan för
Lejonet 7, Älmhult,
Älmhults kommun
Riksintressen

Berörs
ej

Ingen

Naturvård 1
Friluftsliv1
Kulturmiljövård
Kommunikationer

x
x
x
x

Naturreservat1
Natura 20001
Biotopskydd1
Ängs- och betesmarker1
Våtmarker1
Sumpskogar 2
Nyckelbiotoper1
Växt- och djurliv,
rödlistade arter 3
Strandskydd

x
x
x
x
x
x
x
x

Skyddad natur

Vatten

Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö

Hushållning

Kommentarer

Liten

Måttlig

Stor

x

Grundvatten
Ytvatten
Dricksvattentäkt
Dagvatten

Kulturmiljö

Påverkan

x
x
x

x

x
x
x
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Dagvattnet från
nybyggnationen kommer att
ledas till Trädgårdsgatan
där kommunen kommer
förlägga en ny
dagvattenledning som
kopplas på det befintliga
dagvattensystemet.
Marken på gården ska vara
genomsläpplig.

Mark, vatten och
infrastruktur

x

Hälsa & miljö

Buller
Föroreningar luft

x
x

Föroreningar vatten

x

Föroreningar mark

x

Lukt
Ljus
Radon
Strålning,
elektromagnetiska fält
Miljömål & hållbar
utveckling

MKN för luft överskrids
inte på några platser inom
Älmhults kommun. Planens
marginella ökning av trafik
kommer inte att påverka
MKN för luft negativt.
I Älmhults tätort finns
miljökvalitetsnormer för
sjön Möckeln, för Drivån
och för Älmhultsåsen.
Dagvatten från planområdet
kommer ledas via öppna
och slutna system.
Kommunen bedömer att ett
genomförande av
detaljplanen inte kommer
att påverka
miljökvalitetsnormer för ytoch grundvatten negativt.
Det är osannolikt att den
föreslagna
markanvändningen bostäder
och centrum kommer att
förorena marken i
framtiden.

x
x
x
x
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Effektivt utnyttjande av
befintlig infrastruktur.
Planområdet ligger
ca 400 meter från Älmhults
station med väl utbyggd
kollektivtrafik. Teknisk
infrastruktur finns utbyggd i
området.
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Planen medverkar till att
målen för Älmhults
kommun Miljöplan 2030
kan uppfyllas. Planförslaget
är även i linje med Sveriges
miljömål 4. Lokaliseringen
av planförslaget är positiv
ur ett klimatperspektiv då
det kan bidra till ett minskat
bilberoende. Planförslaget
bidrar även till målet God
bebyggd miljö då
detaljplanen anpassats både
med lokalisering och
utformningsbestämmelser
för att passa in i den
existerande bebyggelsen.

Säkerhet
Trafik

x

Farligt gods

x

Översvämning

x

Ras och skred

x

Mellankommunala
frågor
Andra planer och
program

x

Övrigt

Trafikflödet kan komma att
öka lite inom området men
påverkan bedöms vara
marginell.
Planområdet ligger 60
meter öster om Södra
stambanan som är
transportled för farligt gods.
Planförslaget har utformats
utifrån de riktlinjer som
finns framtagna i
utredningen Fysisk
planering intill
transportleder för farligt
gods i Älmhult (Sweco,
2018-06-19).
I samband med ett
genomförande av
detaljplanen kommer
marknivån i östra delen av
planområdet att få en mer
reglerad höjdsättning med
lutning ner till
Trädgårdsgatan. Detta
innebär att vatten som vid
skyfall tidigare runnit ner
ifrån högre belägen mark
till den instängda delen i
planområdets mitt i större
utsträckning kommer att
rinna ut i Trädgårdsgatan. I
kombination med reglering
av mängd hårdgjord yta,
förbud mot källare i öster
samt ny dagvattenledning
medför detta att frekvensen
och omfattningen av
översvämningar kommer att
minska jämfört med dagens
detaljplan.

x

Samlad bedömning
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2021-06-09
Ärendenummer 2019-136

Detaljplan för Lejonet 7, Älmhult
Älmhults kommun
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Planprocessen

Förslag till ny detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun har varit på samråd
2 februari 2021 - 2 mars 2021. 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.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder samt att
möjliggöra för centrumändamål.

Förändringar i detaljplanen
På plankartan
- Möjligheten till balkong närmare än 5,5 meter från korsningen mellan Knutsgatan och
Trädgårdsgatan, plockas bort.
- Yta på gården som inte får förses med byggnad utökas.
Följande egenskapsbestämmelser tillkommer:
- e1 - Största byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 4 kap.
11 § 1 st 1 p.
- e2 - Största byggnadsarea är 100 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 4 kap.
11 § 1 st 1 p.
- e3 - Minsta byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 4 kap.
11 § 1 st 1 p.
- e4 - Lägsta byggnadshöjd är 6.5 meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- Minsta takvinkel i grader, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- f3 - Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad
sida, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- b1 - Källare får inte finnas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- b2 - Marken ska vara genomsläpplig, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- n1 - Marken får inte användas för parkering, 4 kap. 13 § 1 st 3 p.
- n2 - Marken ska luta minst 1:50 ner mot Trädgårdsgatan, 4 kap. 10 §
- n3 - Markens höjd får inte vara lägre än 148,3 meter över nollplanet, 4 kap. 10 §
- n4 - Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 4 kap. 10 §
Följande administrativa bestämmelse tillkommer för del av planområdet:
Ändrad lovplikt
- a1: Marklov krävs även för trädfällning, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.
I planbeskrivningen
- Bullerutredningen har uppdaterats med beräkningar för befintlig byggnad samt att ny
byggnad mot Trädgårdsgatan har sänkts till två våningar. Planbeskrivningen har
uppdaterats efter de nya bullerberäkningarna.
- Planbeskrivningen kompletteras med att något exploateringsavtal inte avses att
tecknas.
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

2

328

-

Planbeskrivningen kompletteras med att detaljplanen möjliggör för avstyckning från
fastigheten.
Med hänsyn till klimatförändringar och kraftigare skyfall kompletteras
planbeskrivningen med förklarande text angående hur dagvatten ska avledas och tas
omhand.
Planbeskrivningen har i kapitlet konsekvenser kompletterats med text angående
detaljplanens påverkan på stadsbilden och omgivande bebyggelsekaraktär då en
grönyta inom området försvinner.
Planbeskrivningen har i kapitlet konsekvenser kompletterats med text angående
detaljplanens påverkan på barn.
Planbeskrivningen har kompletterats med en solstudie.

Utan synpunkter
-

Tekniska förvaltningen, räddningstjänsten, Älmhults kommun
Skanova

Med synpunkter
- Länsstyrelsen
- Lantmäteriet
- Trafikverket
- Polismyndigheten
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun
- SSAM
- E.ON Energidistribution AB
- Villaägarna Kronoberg
- Sakägare 1
- Sakägare 2
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Myndigheter
Länsstyrelsen
SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR LEJONET 7, ÄLMHULT,
ÄLMHULTS KOMMUN
Refererat till samrådshandlingar upprättade 2021-02-02
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Planbeskrivningen är tydlig och lättnavigerad och planförslaget tar upp flera
viktiga aspekter, men några frågor behöver dock utredas mer och förtydligas
inför planens granskning.
Länsstyrelsen anser att planförslaget påverkar stadsbilden och omgivande
bebyggelsekaraktär, då en grönyta tas bort. Det behöver också finnas gröna
uteplatser för barns lek. Länsstyrelsen anser att ytor för lek behöver anges i
plankartan för att säkerställa att marken inte tas i anspråk av andra intressen.
Detsamma gäller uppväxta träd, dessa bör sparas för att säkra att det finns gröna
miljöer som bland annat ger skuggeffekter.
Kommunen föreslår en kompakt planlösning, men nämner också att antalet
parkeringsplatser kan minskas. Länsstyrelsen anser att antalet parkeringsplatser
bör reduceras och påminner om, att om det inte finns tillräckligt med utrymmen
för att ordna både friyta och parkering, ska friyta ges företräde.
Även byggnadsarean bör regleras genom en planbestämmelse på plankartan.
Buller från väg- och järnvägstrafik kan komma att bli ett problem. Kommunen
bör komplettera sina bullerberäkningar med framtida prognoser. Framtida
trafikprognoser bör utgå från år 2040.
Planområdet angränsar till två riksintressen, riksintresse för kulturmiljövården
samt riksintresse för Södra stambanan, som båda måste tas hänsyn till på olika
sätt. Länsstyrelsen bedömer dock att planförslaget inte innebär påtaglig skada på
riksintressenas värden.
Området kan vara utsatt för översvämningar.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 samt att möjliggöra för
centrumändamål. Inom planområdet finns idag ett flerbostadshus som endast
tillåter användningen bostäder. Ytterligare två huskroppar föreslås tillåtas i
planområdets västra del, med en sammanlagd byggnadsarea av maximalt 312 m²
och en total höjd på 7 meter. Minst 40 % av marken ska vara genomsläpplig.
Marken inom planförslagets västra del ligger ca 1,4 m högre än gatuplanet och
består av blandad vegetation med träd. Tanken är att det ska finnas plats för
bland annat komplementbyggnader, parkering och lek inom planområdet.
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KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING
Det föreslagna området är förenligt med kommunens Översiktsplan för Älmhults
kommun, antagen 2016, där det för planområdet rekommenderas oförändrad
användning inklusive mindre förtätning.
Gällande detaljplan, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för
Älmhults köping i Kronobergs län, (laga kraft 1957), anger bostadsändamål med
sammanbyggt byggnadssätt i maximalt två våningar.
Enligt gällande detaljplan får inga fler byggnader uppföras. Marken är
punktprickad och tillåter endast bostadsändamål för den befintliga byggnaden.
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen

PLANFÖRSLAGET/BEBYGGELSE M.M.
Planområdet ligger strax söder om rutnätsstaden som är av riksintresse för
kulturmiljövården. Kommunen hänvisar till att befintlig bebyggelse har
varierande karaktär, och konstaterar att förslaget har anpassats till
omkringliggande bebyggelse i skala, höjd och utformning. Det ges ingen speciell
redovisning av områdets kulturhistoriska kvalitéer. Enligt miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö ska natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas.
Länsstyrelsen konstaterar att den förtätning som möjliggörs genom
planändringen kommer att förändra befintlig bebyggelsekaraktär; en grönyta
inom området försvinner.
Området ligger nära riksintresse för kulturmiljö Älmhult stationssamhälle som
karaktäriseras av rutnätsstruktur och en medveten gestaltning som bland annat
inkluderar trädplanteringar. Länsstyrelsen anser inte att kommunen i tillräcklig
omfattning utrett planförslagets konsekvenser för påverkan på stadsbilden och
omgivande bebyggelsekaraktär.
Grönytan inom planområdet är också viktig för barns lek där träd och annan
vegetation utgör viktiga solskydd. I planbeskrivningen anges att den nya
bebyggelses sammanlagda byggnadsarea maximalt får vara 312 m².
Potentiell vegetation/träd, lek, uteplatser och parkeringar med tillhörande väg
och gångstigar planeras få plats inom en relativt liten yta. Om planområdet blir
fullt utbyggt enligt förslaget, ska det finnas 12 parkeringsplatser. Det kommer att
finnas många barn i området, och även vuxna som har behov av grönska och
skuggande träd. Detta behov kan komma att krocka med de boendes behov av
parkeringar, vägar m.m. om inte ytor för respektive behov avsätts genom
planbestämmelser. Länsstyrelsen anser att även största tillåtna byggnadsarea ska
anges på plankartan.
KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs
vid estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads eller
landskapsbild. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera dem i ny
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bebyggelse är en förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö.
NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR
Nytillkommen bebyggelse föreslås placeras på naturmark som bland annat
inrymmer buskar och träd. Kommunen nämner inget om att uppväxta träd eller
vegetation ska bevaras. Träden tillför ett estetiskt värde och avger syre och fångar
upp skadliga partiklar från biltrafiken, dessutom tar de både hand om nederbörd
och ger en temperaturutjämnande effekt i en sammanbyggd stadsdel som denna.
Större träd ger bättre effekt. Det tar lång tid för nya träd att växa upp om
befintliga träd tas bort. Länsstyrelsen anser att det ska finnas träd och grönska
inom planområdet och att det bör regleras med en planbestämmelse.
TRAFIK OCH KOMMUNIKATION
Om fastigheten blir fullt utbyggd, kommer de enligt Älmhults kommuns
parkeringsnorm att behövas 12 parkeringsplatser. Kommunen konstaterar dock
att det sannolikt inte kommer att finnas behov av 12 parkeringsplatser då läget är
centralt och det är tillåtet att parkera utmed Knutsgatan och Trädgårdsgatan.
Dessutom finns 40 parkeringsplatser på allmän platsmark, på Oxtorget, ca 100
meter från planområdet.
På grund av ovanstående, räknar kommunen med att kunna frångå
parkeringsnormen om ”det i bygglovet redovisas hur parkeringsbehovet kan
minskas”. För att kunna frångå parkeringsnormen måste det göras en
parkeringsutredning som redovisas i samband med ansökan om bygglov.
Det behöver tydligare framgå var och hur parkeringsplatser ska anordnas. Då
behovet av parkeringsplatser kan komma i konflikt med behovet av friytor,
grönska och lek, anser Länsstyrelsen att behovet av parkeringsplatser bör
klargöras i detaljplanen.
BULLER
Området påverkas av vägtrafikbuller från Södra Esplanaden och Trädgårdsgatan.
En bullerutredning har tagits fram (år 2020), med utgångspunkt från en
bebyggelse i tre våningar.
Enligt karteringen bedöms två lägenheter få en ekvivalent ljudnivå som överstiger
60 dB(A) utmed fasad. Kommunen anger som åtgärd för detta att minst hälften
av bostadsrummen ska vara vända mot en tyst sida med 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå.
Uteplatser kan komma att påverkas av buller, kravet på ekvivalent ljudnivå (50
dBA) och maximal ljudnivå 70 dB(A) överskrids vid de flesta av husfasaderna.
Länsstyrelsen konstaterar att bullerproblematiken kan utgöra ett problem. Det
framgår inte hur bullerprognoser för framtida trafikutveckling kan komma att
påverka området. Länsstyrelsen vill erinra om att framtida trafikprognoser bör
utgå från år 2040. Kommunen bör komplettera sina beräkningar med prognoser
för maxinivå vid uteplatser år 2040.
TILLGÅNG TILL FRIYTOR OCH BARNPERSPEKTIV
Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Lagen om Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter (2018:1197), innebär ett förtydligande av att
barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i
beslutsprocesser och ärenden som rör barn.
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Ett par av barnkonventionens grundprinciper är att vid alla åtgärder som rör
barn, ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3) och att alla barns
åsikter ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12). För
artikel 12 innebär det att barn ska beredas möjlighet att höras, antingen direkt
eller genom företrädare, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör
barnet.
Det är betydelsefullt att barn och ungdomar har tillgång till lek och gröna
utemiljöer i sitt närområde. Kommunen konstaterar att planområdet har bra
förutsättningar för barn och ungdomar genom att det finns närhet till skola,
förskola, lek, rekreation och andra aktiviteter inom gångavstånd. Vidare anges att
det är 300 meter till närmaste lekplats. Små barn kan inte själva ta sig till den
närmaste lekplatsen och det kan också kännas tryggt om det finns en lekplats på
den egna gården.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen önskar spara platser för utomhuslek.
Detta behöver tydliggöras i planbeskrivningen, samt säkras genom
planbestämmelser på plankartan, för att undvika att den lilla mark som finns tas i
anspråk av andra intressen.
Enligt 8 kap. 9 § PBL ska friytor prioriteras framför parkering om det inte finns
tillräckliga utrymmen för båda behoven.

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB)

Kommunen har i en undersökning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk
miljöbedömning har därmed inte upprättats.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen.
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) 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 föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL)

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Riksintresse för kulturmiljö
Planområdet är beläget strax söder om riksintresse för kulturmiljö, Älmhults
stationssamhälle [G 3]. Intresset utgörs av ett planmässigt uppbyggt
järnvägssamhälle som speglar det sena 1800-talets stadsbyggnadsideal med en
regelbunden rutnätsplan, ett monumentalt centralstråk framför järnvägsstationen
och med kommunhuset som fondbyggnad. Intresset omfattas också av
trädplanterade gator, tidstypisk tomtstruktur och byggnader.
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Älmhults kommun bedömer att kulturmiljön av riksintresse inte berörs.
Länsstyrelsen vill påminna om att de geografiska gränserna för ett riksintresse
inte ska ses som absoluta då även förändringar i anslutning till riksintresset kan
komma att påverka riksintresset som helhet.
Länsstyrelsen bedömer dock att planförslaget inte innebär påtaglig skada på
riksintressets värden.
Riksintresse för kommunikationer
Planområdet är beläget ca 60 meter öster om Södra stambanan. Länsstyrelsen
bedömer att planförslaget inte innebär påtaglig skada på riksintressets funktion.
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
MB följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen
redovisar kommunen att dagvattnet kommer att ledas vidare via både öppna och
slutna system till sjön Möckeln. Planområdet kommer att anslutas till en ny
dagvattenledning i Trädgårdsgatan och kopplas på det befintliga
dagvattensystemet.
Länsstyrelsen har inga synpunkter när det gäller redovisning av MKN för vatten.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH
EROSION
Översvämning klimatanpassning
Det finns risk för att en del av planområdet kan översvämmas vid kraftiga skyfall.
Skyfallskarteringen av 100-års regn över Älmhults tätort visar att ett område
direkt intill den befintliga byggnaden inom planområdet riskerar att översvämmas
vid kraftiga regn.
Kommunen understryker att det inte kommer att placeras någon ny byggnad på
den aktuella platsen. Det är ändå viktigt att det finns skyfallsvägar/beredskap för
att ta hand om och avleda en större mängd vatten från den befintliga byggnaden,
med hänsyn till framtida klimatförändringar och kraftigare skyfall.
Transport av farligt gods
Södra stambanan är transportled för farligt gods, endast 60 meter från
planområdet. Dessutom är Hallandsvägen (väg 120) också transportled för farligt
gods, 220 meter från planområdet. En riskutredning för att bedöma lämplig
markanvändning har tagits fram, Fysisk planering intill transportleder för farligt
gods i Älmhult. Genom riskutredningen klargörs att byggnader inom området får
ha max fyra våningar, om de placeras minst 50 meter från räls eller körbanans
kant. Kommunen konstaterar att då detaljplanen endast medger bebyggelse i två
våningar, behöver inga riskreducerande åtgärder utföras.
Länsstyrelsen har inget att invända mot kommunens bedömning.
Buller
Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är överprövningsgrundande då ett
genomförande av detaljplanen kan innebära skada på människors hälsa.
Radon
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Marken inom planområdet bedöms som normalriskområde för markradon.
Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid kontrolleras
vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen har i kapitlet konsekvenser kompletterats med text angående detaljplanens
påverkan på stadsbilden och omgivande bebyggelsekaraktär då en grönyta inom området
försvinner.
För att säkerställa att yta för barns lek inte tas i anspråk av andra intressen har följande
egenskapsbestämmelse tillkommit på del av gården som inte får förses med byggnad:
- n1 - Marken får inte användas för parkering
Det finns endast ett uppvuxet träd inom planområdet som inte är skadat, en lönn. För att
säkerställa att detta sparas läggs följande egenskapsbestämmelse till:
- n4 - Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 4 kap. 10 §
Följande egenskapsbestämmelse tillkommer för att reglera byggnadsarea:
- e2 - Största byggnadsarea är 100 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.
Bullerutredningen har uppdaterats med beräkningar för befintlig byggnad samt att ny
byggnad mot Trädgårdsgatan har sänkts till två våningar i beräkningsmodellen.
Planbeskrivningen har uppdaterats efter de nya bullerberäkningarna.
Det har förtydligats i bullerutredningen att för samtliga trafikslag har prognoser för den
framtida trafikmängden år 2040 använts vid beräkningen. Detta då trafikmängden för både
väg- och järnvägstrafiken, och därmed bullerpåverkan, antas vara större år 2040 än i
nuläget.
På sida 14 i planbeskrivningen kan man på bild 15 se att samtliga tolv parkeringsplatser, som
Älmhults kommuns parkeringsnorm anger, får plats inom fastigheten. På ytan öster om
parkeringsplatserna får parkering inte finnas för att säkerställa yta för barns lek.
Med hänsyn till framtida klimatförändringar och kraftigare skyfall, tillkommer följande
egenskapsbestämmelser:
- b1 - Källare får inte finnas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- b2 - Marken ska vara genomsläpplig, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- n3 - Markens höjd får inte vara lägre än 148,3 meter över nollplanet, 4 kap. 10 §
- n2 - Marken ska luta minst 1:50 ner mot Trädgårdsgatan, 4 kap. 10 §
Planbeskrivningen kompletteras med nedanstående texter:
Det finns ingen översvämningsrisk till följd av höga flöden i vattendrag enligt MSB:s
beräkningar av 100- och 200-årsflöden. Däremot visar skyfallskarteringen av 100-års regn
över Älmhult tätort att ett område inom planområdet kan riskera att drabbas vid dessa
kraftiga regn. Omfattningen av översvämningen i karteringen är dock missvisande då
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höjddatan som användes i karteringen varit förhållandevis grov och i detta fall inte på ett
korrekt sätt fått med utfarten till Trädgårdsgatan. Det maximala vattenståndet i området styrs
ytterst av nivåskillnaden mellan Trädgårdsgatan och området som har en skillnad på ca 2030 cm. Viktigt att påpeka är också att det kommunala dagvattennätet inte är medräknat i
skyfallskarteringen men som i verkligheten har en gynnsam effekt på översvämningens
storlek. Någon risk för vattenstånd som innebär en direkt fara för människors hälsa och liv
kan därmed inte sägas föreligga.
Som en följd av detaljplanen kommer marknivån i östra delen av planområdet att få en mer
reglerad höjdsättning med lutning ner till Trädgårdsgatan. Detta innebär att vatten som vid
skyfall tidigare runnit ner ifrån högre belägen mark till den instängda delen i planområdets
mitt i större utsträckning kommer att rinna ut i Trädgårdsgatan. I kombination med reglering
av mängd hårdgjord yta, förbud mot källare i öster samt ny dagvattenledning medför detta att
frekvensen och omfattningen av översvämningar kommer att minska jämfört med dagens
detaljplan.
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Lantmäteriet
YTTRANDE I ÄRENDE
LM2021/002532
Detaljplan för Lejonet 7
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-02-01) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
EXPLOATERINGSAVTAL
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men för
Lantmäteriet det förefaller som en sådan situation där det är vanligt att exploateringsavtal
tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st.
PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i
planbeskrivningen. Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens
roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens
krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. exploateringsavtal.
Delar av planen som bör förbättras
BYGGNADSAREA
I planbeskrivning framgår att största byggnadsarean ska vara max 312 m2. Det finns ingen
bestämmelse om detta i plankartan.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
I planbeskrivningen redovisas inte att detaljplanen möjliggör för avstyckning från fastigheten.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med att något exploateringsavtal inte avses att tecknas.
Planbeskrivningen kompletteras med att detaljplanen inte styr fastighetsindelningen inom
planområdet och att detaljplanen på så vis möjliggör för avstyckning från fastigheten.
Planbeskrivningen kompletteras med förklarande text angående byggnadsarea 312 m2.
Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen e2 - Största byggnadsarea är 100 % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet.
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Trafikverket
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/12832
Samråd gällande detaljplan för Lejonet 7, Älmhults kommun
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med
detaljplanen är att
Planområdet är beläget cirka 60 m öster om Södra Stambanan som är av riksintresse för
kommunikationer. Södra stambanan är även transportled för farligt gods. Sedan tidigare finns
en riskutredning framtagen som bedömer att byggnader i max fyra våningar kan byggas om
de placeras minst 50 meter från räls.
Planområdet är på grund av dess närhet till järnvägen utsatt för bullerstörningar. Kommunen
har tagit fram en bullerutredning som visar på att planområdet klarar riktvärden vid en
bostadsbyggnads fasad. Däremot överskrids värden för uteplats. Trafikverket vill påtala
vikten av att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda
riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd)
ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Då planområdet är beläget i en bullerutsatt
miljö anser Trafikverket att plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande
riktvärden för trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus) och att både planförslaget
och kommande bygglov ställer krav på att nödvändiga åtgärder genomförs i samband med
exploateringen.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Bullerutredningen visar att det är möjligt att förlägga en gemensam uteplats som klarar
gällande riktvärden för buller på gården. Yta på gården som inte får förses med byggnad
utökas och får följande egenskapsbestämmelse:
- n1 - Marken får inte användas för parkering
Bullerutredningen har uppdaterats med beräkningar för befintlig byggnad samt att ny
byggnad mot Trädgårdsgatan har sänkts till två våningar i beräkningsmodellen.
Planbeskrivningen har uppdaterats efter de nya bullerberäkningarna.
Egenskapsområdet för den befintliga byggnaden kompletteras med egenskapsbestämmelsen
- f3 - Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida.
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Polismyndigheten
Yttrande: Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.
Polismyndigheten har tagit del av den av Älmhults kommun redovisade detaljplan över
området Lejonet. Planen visar på en god intention för möjliggörande av en varierad och i
positiv anda förtätad bostadsbyggnation. Områdets centrala placering med närhet till centrum,
allmänna kommunikationer och rekreation öppnar upp och inbjuder till rörlighet av människor
på dygnets alla timmar.
Polismyndigheten poängterar ur trygghetssynpunkt vikten av att i projektarbetet tänka på
anläggandet av öppna, synliga och inte minst upplysta ytor samt att i möjligaste mån undvika
dolda mörka ytor vilket båda är en viktiga faktor för boendes och besökares trygghet.
Närliggande omgivning saknar befintliga cykelbanor men då närliggande gator är av
lokalgatukaraktär bedöms området även med projekterad förtätning få en fortsatt bra och
säker trafikmiljö

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Kommunledningsförvaltningen instämmer att trygghet är en viktig fråga. Kommunen jobbar
aktivt med trygghetsfrågor. I detaljplanen regleras byggnadernas placering och omfattning.
Förslaget medger en öppen innergård.
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Kommunala nämnder och förvaltningar
Miljö- och byggförvaltningen, miljöenheten
Svar på remiss gällande samrådshandling för detaljplan angående fastigheten
Lejonet 7 i Älmhult, Älmhults kommun – Miljöenhetens yttrande
Synpunkter
Plankarta:
De synpunkter som funnits i samband med interngranskning av plankartan har tillgodosetts.
Miljöenheten har således inget att erinra över plankartan.
Planbeskrivning:
Flera av de synpunkter som miljöenheten tidigare noterat, i samband med interngranskning,
har inarbetats inför framtagandet av planbeskrivningen till samrådshandlingen till detaljplanen
för Lejonet 7.
I planen och i bullerutredningen framgår dock inte bullersituationen för befintliga
flerbostadshushus på fastigheten Lejonet 7. I de fall en eventuell framtida rivning av husen
skulle krävas är det inte utrett om nya hus kan uppföras på samma plats som tidigare.
Eventuellt skulle bullerutredningen behöva kompletteras med information som visar att
byggnation enligt planen är möjlig på hela fastigheten Lejonet 7 oavsett om det är på platser
med befintlig byggnation eller på platser där det i dagsläget saknas byggnader.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Bullerutredningen har uppdaterats med beräkningar för befintlig byggnad samt att ny
byggnad mot Trädgårdsgatan har sänkts till två våningar i beräkningsmodellen.
Planbeskrivningen har uppdaterats efter de nya bullerberäkningarna.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
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Miljö- och byggförvaltningen, byggenheten
Svar på remiss gällande samrådshandling gällande detaljplan för Lejonet 7 i Älmhult,
Älmhults kommun – Byggenhetens yttrande
Synpunkter
Plankarta:
Miljö- och byggförvaltningen har inget att erinra över plankartan. Tidigare
synpunkter enligt tidigare intergranskning har tillgodosetts.
Planbeskrivning:
Analys över hur barn påverkas av planförslaget är önskvärt. Exempelvis hur
barn som bor eller rör sig i området påverkas när grönytan bebyggs och området
förtätas. Detta kan exempelvis skrivas in i texten på sidan 11 planbeskrivningen
under rubriken Sociala förutsättningar eller sidan 19 under rubriken Sociala
konsekvenser.
På sidan 9 under rubriken Buller beskrivs Lägenheterna är belägna på plan två
respektive tre. Varför hänvisa till plan tre när det bara tillåts två våningar?
I övrigt har byggenheten av miljö- och byggförvaltningen inget att erinra över
planbeskrivningen. Majoriteten av synpunkterna enligt tidigare interngranskning
har tillgodosetts.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Bullerutredningen har uppdaterats med beräkningar för befintlig byggnad samt att ny
byggnad mot Trädgårdsgatan har sänkts till två våningar i beräkningsmodellen.
Planbeskrivningen har uppdaterats efter de nya bullerberäkningarna.
För att säkerställa att yta för barns lek inte tas i anspråk av andra intressen har följande
egenskapsbestämmelser tillkommit på del av gården som inte får förses med byggnad:
- n1 - Marken får inte användas för parkering
Planbeskrivningen har i kapitlet konsekvenser kompletterats med text angående detaljplanens
påverkan på barn.
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Företag och organisationer
E.on elnät AB
Yttrande över samråd av Detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults
kommun. Ärendenummer 2019-136
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har följande synpunkter.
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge, se
bifogad karta.
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.
Så länge som prickmarken (f1) är inom fastigheten och balkongerna ej går närmare
korsningen än 5 m så har E.ON inget att erinra.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av
genomförandebeskrivningen.
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Prickmarken är inom fastigheten Lejonet 7.
Möjligheten till balkong närmare än 5,5 meter från korsningen mellan Knutsgatan och
Trädgårdsgatan, plockas bort.
I genomförandebeskrivningen under ekonomiska frågor står följande: Kostnader som
uppkommer i samband med eventuellt skydd eller flytt av befintliga, markförlagda
kabelanläggningar eller andra befintliga tekniska anläggningar ska bekostas av den part som
initierar åtgärden.
Planbeskrivningen kompletteras, i genomförandebeskrivningen, med följande text: Inom
området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Kablarnas
exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas.
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Villaägarna Kronoberg
YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN LEJONET 7 i ÄLMHULT
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad detaljplan och
framhåller i yttrande följande:
Behovet av bostäder i Älmhult är stort och denna centrumnära plan möjliggör flerbostadshus
och ger möjlighet för centrumändamål vilket är bra.
Det är viktigt att bullernivåerna följs upp då området har buller från Södra stambanan och från
gatorna Södra Esplanaden och Trädgårdsgatan.
Detaljplaneområdet har närhet till skola, förskola, lek, rekreation och aktiviteter vilket är
gynnsamt.
Det är viktigt som det sägs att gården i området utformas väl med tanke på barn och
ungdomar.
Bra att fjärrvärme finns och kan anslutas. Planen har liten påverkan på stadsbilden.
Med dessa synpunkter tillstyrker vi detaljplaneförslaget.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Bullerutredningen visar att det är möjligt att förlägga en gemensam uteplats som klarar
gällande riktvärden för buller på gården. Yta på gården som inte får förses med byggnad
utökas och får följande egenskapsbestämmelse:
- n1 - Marken får inte användas för parkering
Egenskapsområdet för den befintliga byggnaden kompletteras med egenskapsbestämmelsen
- f3 - Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida.
Bullerutredningen visar att gällande riktvärden för buller uppnås för den nya bebyggelsen.
För att säkerställa att yta för barns lek inte tas i anspråk av andra intressen har följande
egenskapsbestämmelser tillkommit på del av gården som inte får förses med byggnad:
- n1 - Marken får inte användas för parkering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

18

344

SSAM
Hej
SSAM skulle vilja byta ut texten gällande avfallshanteringen på sidan 15 till följande text
istället.
Avfall
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen för sortering av avfall, transportvägar samt vändplatser
etc. ska följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Älmhults
kommun”. Båda dokumenten finns på www.ssam.se.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
I planbeskrivningen står att gällande riktlinjer ska följas och att detta hanteras i
bygglovsprocessen. I och med att detaljplanen är tänkt att gälla under en lång tid framöver
och med tanke på att gällande riktlinjer kan komma att ändras i framtiden så anser
kommunledningsförvaltningen att texten inte ska bytas ut.
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Privatpersoner
Fastighetsägare till fastigheterna Lejonet 9 och Lejonet 10
Ärendenummer 2019/136, Lejonet 7, Älmhult.
Kommunledningsförvaltningens detaljplan.
Vi har synpunkter på förslaget om ändring av detaljplanen för Lejonet 7 och planeringen av
två bostadshus av följande skäl:
• att förtäta i centrala Älmhult, när affärslokaler står tomma, mängder av lägenheter står
outhyrda och mycket av servicen flyttar ut, låter inte som det mest optimala
• parkeringen kommer att bli ett problem. Knutsgatan och Trädgårdsgatan är redan nu fulla av
parkerade bilar. Vi har ofta problem att köra ut från vår tomt pga av felparkerade bilar
• området har inte förutsättning att bli en bra miljö för barn. Det saknas cykelvägar till skolor
och förskolor. Barnen måste ta sig över den tättrafikerade Södra Esplanaden, där det är
mycket långt mellan övergångsställena
• rekreationsområden, parker och lekparker saknas i närområdet. Barnen måste korsa
tättrafikerade vägar för att ta sig till lekparker och grönområden
• enligt förslaget kommer de två planerade huslängorna att placeras precis intill våra
tomtgränser och det kommer att försämra vårt ljussläpp och vår utblick och förfula hela
området. Våra två hus har funnits här sedan slutet av 1800-talet och tillhör de allra äldsta i
området. De tillhör den allra tidigaste bebyggelsen efter järnvägens ankomst och den miljön
borde behandlas med respekt och bevaras för framtiden
• vi motsätter oss förslaget och anser att så höga byggnader (upp mot 10m) inte bör placeras
närmare än 6 m från våra tomtgränser också pga av förhöjd brandrisk för våra garage och
uthus som är placerade på eller mycket nära tomtgränserna
• avloppsfrågan oroar oss. Lejonet 10 är den enda fastigheten som är inkopplad på en
avloppsledning i Trädgårdsgatan. Pga dåligt fall och förmodligen rörens ålder, får vi ofta
stopp och översvämning av avloppsvatten i vår källare. Om stoppet sker i Trädgårdsgatan
eller nere på Knutsgatan, vet vi inte. Kommunen kommer och spolar varje månad för att
rensa rören och förhindra att vi får översvämning
• nerskräpningen är en annan synpunkt. På trottoaren framför det befintliga huset på
Knutsgatan växer skräpsamlingen. Bla ligger rester av nyårsraketer fortfarande kvar och
innehållet från konfettibomber sprids som virus allt längre bort. Gräsytan bakom huset som
är till för hyresgästerna och deras barn har varit omöjlig för dem att använda i snart fyra
månader. En mycket hög, sjuk alm sågades ner i början av november och kvistar och grenar
har täckt det mesta av ytan sedan dess

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Älmhults befolkning ökar och kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att behovet av
centrala bostäder kommer att öka.
På sida 14 i planbeskrivningen kan man på bild 15 se att samtliga tolv parkeringsplatser, som
Älmhults kommuns parkeringsnorm anger, får plats inom fastigheten. Idag finns det bara tre
parkeringsplatser på gården. Utformning av gården och antal parkeringsplatser hanteras i
bygglovsprocessen.
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Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det finns förutsättningar för att bli en
bra miljö för barn. I planbeskrivningen under rubrikerna ”sociala förutsättningar,
barnperspektivet” och ”sociala konsekvenser, barnperspektivet” beskrivs
kommunledningsförvaltningens resonemang.
För att säkerställa att yta för barns lek inte tas i anspråk av andra intressen har följande
egenskapsbestämmelse tillkommit på del av gården som inte får förses med byggnad:
- n1 - Marken får inte användas för parkering
Planbeskrivningen har kompletterats med en solstudie som visar att den nya bebyggelsen
kommer att ha en liten skuggpåverkan på befintlig bebyggelse och befintliga trädgårdar.
Den två meter breda prickmarken mot fastighetsgräns i öster finns på grund av möjlighet till
skötsel av byggnader. Den nya bebyggelsens östra fasader kommer att begränsas på grund av
brandkrav. Detta hanteras i bygglovsprocessen.
Innan ytterligare bebyggelse uppförs inom planområdet kommer ny dagvattenledning
förläggas i Trädgårdsgatan.
I samband med att dagvattenledningen förläggs upp till planområdets östra del kommer
spillvattenledningen på sträckan att ses över och vid behov åtgärdas. Generellt kan sägas att
risken för stopp i ledningar ökar om det är för få påkopplade eftersom det inte blir ett så stort
flöde att ledningen kan självrensas. Med en påkoppling av ytterligare lägenheter på ledningen
är det sannolikt att ett bättre flöde kommer att uppnås och därmed minska risken för stopp,
söder om planområdet.
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Fastighetsägare till fastigheten Vega 3
Undertecknad motsätter sig en förtätning av Lejonet 7.
Skall det byggas flera bostäder måste fastighetsägaren ordna med parkeringsplatser till sina
hyresgäster på egen tomt. Som det fungera nu så parkeras det fordon framför garageportar och
utfarter. Har ringt kommunen och påtalat problemet men inget händer, var är Era
parkeringsvakter?

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
På sida 14 i planbeskrivningen kan man på bild 15 se att samtliga tolv parkeringsplatser, som
Älmhults kommuns parkeringsnorm anger, får plats inom fastigheten. Idag finns det bara tre
parkeringsplatser på gården. Utformning av gården och antal parkeringsplatser hanteras i
bygglovsprocessen.

Kommunledningsförvaltningen
2021-06-09
Karin Wennberg

Arpine Minasyan

Planarkitekt
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2021-11-03
Ärendenummer 2019-136

Detaljplan för Lejonet 7, Älmhult
Älmhults kommun
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Planprocessen

Förslag till ny detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun har varit på samråd
2 februari 2021 - 2 mars 2021. Inkomna synpunkter finns redovisade och kommenterade i en
samrådsredogörelse, daterad 21-06-09.
Förslag till ny detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun har funnits tillgänglig för
granskning 14 september 2021 – 5 oktober 2021. De synpunkter som inkom under
granskningen finns redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande.
Detaljplanen hanteras med standardförfarande och ska antas av kommunstyrelsen.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder samt att
möjliggöra för centrumändamål.

Förändringar i detaljplanen
På plankartan
- Redovisningen av egenskapsbestämmelserna ”minsta takvinkel är 25 grader” och
”största takvinkel är 35 grader” har ändrats från symbol till redovisning med f4 och f5.
- Yta som inte får förses med byggnad mot fastighetsgräns i öst har utökats från två
meters bredd till fyra meters bredd.
- Högsta byggnadshöjd har ändrats från sju meter till sex meter för den nya
bebyggelsen.
- Illustrationerna har plockats bort från ritningen med plankartan och lagts på en separat
ritning.
- Egenskapsbestämmelsen f3 - minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska
orienteras mot en ljuddämpad sida, tillkommer för samtlig mark som får bebyggas
med bostad.
- Upplysning om att planen är betald och att ingen planavgift ska tas ut i samband med
bygglov, har lagts till på plankartan.
I planbeskrivningen
- Planbeskrivningen har kompletterats med att nybyggnation kan anslutas till befintliga
system vad gäller el och elektroniska kommunikationer samt vatten och avlopp.
- Planbeskrivningen har kompletterats med aktbeteckning 07-ÄLS-186 för gällande
detaljplan.
- Planbeskrivningen har kompletterats med att detaljplanen handläggs i enlighet med
Plan- och bygglagen (2010:900).

Inkomna yttranden utan synpunkter
-

Länsstyrelsen
Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun
Trafikverket
E.ON Energidistribution AB
Villaägarna Kronoberg
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Inkomna yttranden med synpunkter
-

Lantmäteriet
Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun
SSAM
Sakägare 1
Sakägare 2
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Myndigheter
Lantmäteriet
YTTRANDE I ÄRENDE
LM2021/033753
Detaljplan för Lejonet 7
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-08-23) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATION AV FÖRESLAGNA BYGGNADER I PLANKARTA

Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. Anledningen till
detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. I många
fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida bebyggelse, men istället bör då antingen
en särskild illustrationskarta upprättas eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen.
Delar av planen som bör förbättras
PLANKARTA

Minsta och största tillåtna taklutning redovisas med samma symbol i plankarta, vilket inte gör
det givet vilket som avses regleras. På befintlig byggnad, där både största och minsta tillåtna
lutning anges, skulle de kunna redovisas med bindestreck. För den tänkta blivande
bebyggelsen vore det bra om det tydliggjordes på något vis om det är minsta eller största
taklutning som regleras (höjderna i symbolbeteckningen får ses som exempel, det skulle ju
kunna vara olika i samma plan).
TEKNISK FÖRSÖRJNING

Ej beskrivet hur försörjning av vatten, avlopp, el och tele ska ske.
Delar av planen som skulle kunna förbättras

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

De två ytterligare huskroppar som föreslås tillåtas är belägna i östra delen av planområdet
(står västra i planbeskrivningen).
GÄLLANDE DETALJPLANER

Aktbeteckning 07-ÄLS-186 kan skrivas ut för gällande detaljplan, för att vara konsekvent.
Jämför med text om tomtindelning.
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.
GRANSKNINGSUTLÅTAND
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Redovisningen av egenskapsbestämmelserna ”minsta takvinkel är 25 grader” och ”största
takvinkel är 35 grader” har ändrats från symbol till redovisning med f4 och f5.
Illustrationerna har plockats bort från ritningen med plankartan och lagts på en separat
ritning.
Planbeskrivningen har kompletterats med att nybyggnation kan anslutas till befintliga system
vad gäller el och elektroniska kommunikationer samt vatten och avlopp.
Planbeskrivningen har kompletterats med aktbeteckning 07-ÄLS-186 för gällande detaljplan.
Planbeskrivningen har kompletterats med att detaljplanen handläggs i enlighet med Plan- och
bygglagen (2010:900).
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Kommunala nämnder och förvaltningar
Miljö- och byggförvaltningen, miljöenheten
Svar på remiss angående granskning av detaljplan för Lejonet 7 i Älmhult, Älmhults
kommun – Miljöavdelningens yttrande
Synpunkter
Plankarta:
De synpunkter som funnits i samband med samråd och interngranskning av plankartan har
tillgodosetts. Det förutsätts att plankartan är utformad på ett sätt som säkerställer att
bullerstörningar undviks.
Planbeskrivning:
De synpunkter som fanns vid samrådsskedet gällande bullersituationen för platsen där befintlig
byggnad är placerad har tagits med i bullerutredningen och planbeskrivningen. Det viktigt att
detaljplanen är utformad på ett sätt att den möjliggör bostäder som är godtagbara ur ett hälso- och
bullerskyddsperspektiv. En fråga kvarstår dock, är det säkerställt att bullersituationen för de nya
husen kan bedömas vara goda även om befintligt hus skulle försvinna? Om inte så borde det
finnas en planbestämmelse som säkerställer att en byggnad eller bullerdämpande konstruktion
finns på platsen där befintlig byggnad befinner sig idag.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Då de nya byggnaderna klarar bullerkraven på grund av den befintliga bebyggelsen tillkommer
bestämmelsen f3 även för den nya bebyggelsen, att minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.

GRANSKNINGSUTLÅTAND

6

354

Miljö- och byggförvaltningen, byggenheten
Remissyttrande gällande granskningshandlingar för detaljplan för Lejonet 7 i Älmhult,
Älmhults kommun – Byggavdelningens yttrande
Synpunkter
Planbeskrivning:
Byggavdelningen har inget att erinra mot innehållet i planbeskrivningen. Synpunkter enligt
senaste interngranskningen har tillgodosetts i aktuell granskningshandling.
Plankarta:
På plankartan bör det tydligt framgå information om att planavgift inte ska tas ut eftersom det
i planbeskrivningen framgår att detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.
I övrigt har byggavdelningen inget att erinra mot plankartan då resterande synpunkter från
senaste interngranskningen har tillgodosetts.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Upplysning om att planen är betald och att ingen planavgift ska tas ut i samband med
bygglov, har lagts till på plankartan.
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Företag och organisationer
SSAM
Vi skulle vilja byta ut texten på sidan 17 gällande avfall till nedanstående text:
Avfall
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen för sortering av avfall, transportvägar samt vändplatser
etc. ska följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Växjö kommun”.
Båda dokumenten finns på www.ssam.se.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
I planbeskrivningen står att gällande riktlinjer ska följas och att detta hanteras i
bygglovsprocessen. I och med att detaljplanen är tänkt att gälla under en lång tid framöver
och med tanke på att gällande riktlinjer kan komma att ändras i framtiden så anser
kommunledningsförvaltningen att texten inte ska bytas ut.
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Privatpersoner
Fastighetsägare till fastigheterna Lejonet 9 och Lejonet 10
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
I den kommunövergripande översiktsplanen antagen 2016 anges att kommunen ser positivt på
förtätning i Älmhults centrala delar, där närhet finns till kollektiva förbindelser och service.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i att det finns många lämpliga platser för
förtätning i och kring centrum. Fastigheten Lejonet 7 bedöms som en sådan lämplig plats för
förtätning.
Planområdet ligger strax söder om rutnätsstaden som är av riksintresse för
kulturmiljövården. Rutnätsstaden har en väl sammanhållen struktur och samspelet mellan
torg, gatunät och bebyggelse är tydligt. Tydliga karaktärsbärare är de slutna kvarteren och
den begränsade byggnadshöjden. Däremot är bebyggelsen från en rad olika tids- och
stilepoker, vilket ger en varierad upplevelse. Kommunstyrelsen gör bedömningen att
planförslaget inte innebär påtaglig skada på riksintressets värden. Länsstyrelsen är den
myndighet som bevakar riksintresset i planprocessen. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning.
Yta som inte får förses med byggnad mot fastighetsgräns i öst har utökats från två meters
bredd till fyra meters bredd. Högsta byggnadshöjd har ändrats från sju meter till sex meter
för den nya bebyggelsen. Solstudien i planbeskrivningen har uppdaterats efter de nya måtten
och visar att den nya bebyggelsen kommer att ha en liten skuggpåverkan på befintlig
bebyggelse och befintliga trädgårdar.
Knutsgatan och Trädgårdsgatan är två av kommunens mindre gator där det är cykling i
blandtrafik. Från dessa mindre gator där cykling sker i blandtrafik är tanken att man ska ta
sig vidare till det större cykelnätet med separerade cykelvägar.

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 30 november 2021 av kommunstyrelsen.
-
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Uppdraget
Bullerutredningen har utförts på uppdrag av Kalle Igelström MiljöInvest AB och granskats
av Kenneth Karlsson MiljöInvest AB (uppdragsansvarig).
Utredningen görs med anledning av planerad nybyggnation av två flerbostadshus på
fastigheten Lejonet 7 i Älmhult kommun.
Närheten till Knutsgatan, Trädgårdsgatan, Väg 600 samt järnvägen gör att en
bullerutredning har bedömts behövas för att konstatera om bullerpåverkan vid de
planerade bostadshusen är inom ramen för de bullernivåer som gäller enligt förordningen
om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216).

Platsen
Bostadshusen planeras att byggas strax nordost om hörnet mellan Trädgårdsgatan och
Knutsgatan i Älmhult.
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Gällande bullerkrav
Bullernivåer utomhus
Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande krav
på bullernivåer från spårtrafik och vägar utomhus. Ljudnivån vid bör inte överskrida:
Vid fasad
▪

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
Om denna ljudnivå ändå överskrids gäller enligt förordningen följande:

o

minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

o

minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid uteplats
▪

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Bullernivåer inomhus
Följande krav gäller på bullernivåer inomhus:
▪

30 dBA ekvivalentnivå inomhus

▪

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

Bullerberäkningen
Trafikuppgifter
För samtliga trafikslag har prognoser för den framtida trafikmängden år 2040 använts vid
beräkningen. Detta då trafikmängden för både väg- och järnvägstrafiken och därmed
bullerpåverkan antas vara större år 2040 än i nuläget.
I tabellen nedan redovisas indata avseende Trafikverkets prognos för järnvägstrafiken år
2040 (hämtat från dokumentet ”Trafikuppgifter och prognos 2040”).
Södra Stambanan
Tågtyp

Antal/dygn

Medellängd

Hastighet

Godståg

75

575*

100 km/h

EC250

82

151

175 km/h

Lok+vagn

2

260

160 km/h

X31K

34

160

175 km/h

X61

32

75

175 km/h

* Vid beräkning av maximal ljudnivå har en tåglängd på 750 meter använts.
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Olofströmsbanan

Tågtyp

Antal/dygn

Medellängd

Hastighet

Godståg

15,3

630

100 km/h

Trafikmängder för Knutsgatan samt Trädgårdsgatan saknas, och i samråd med
trafikplanerare från Älmhults kommun har dessa uppskattats. Trafikmängder för väg 600
har inhämtats från en prognos gjort av Trafikverket i samband med planering av
ombyggnation av väg 120. Trafikmängden har räknats upp till 2040 enligt Trafikverkets
uppräkningstal. Prognosen för 2040 är följande:
•

Knutsgatan – ca 200 fordon (ÅDT) varav 3% utgörs av tung trafik.
Hastighetsgränsen på den aktuella sträckan är 40 km/h.

•

Trädgårdsgatan – ca 100 fordon (ÅDT) varav ca 3% utgörs av tung trafik.
Hastighetsgränsen på den aktuella sträckan är 40 km/h.

•

Väg 600 – ca 5 700 fordon (ÅDT) varav ca 10% utgörs av tung trafik.
Hastighetsgränsen på den aktuella sträckan är 40 km/h.
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Terrängmodell
En tredimensionell terrängmodell har byggts upp utifrån digital geografisk information som
inköpts från Metria. Information om de planerade bostadshusen har erhållits från
uppdragsgivaren.

Terrängmodell

Metod och beräkningsprogram
Beräkningen har gjorts enligt den nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller. För
genomförande av beräkningen har programmet Soundplan version 8.2 använts.

Beräkningens omfattning
Beräkningar har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivån i området samt vid de
planerade bostadshusens och det befintliga bostadshusets samtliga fasader.

Redovisning av resultat
Resultatet av bullerberäkningen redovisas nedan dels som bullerutbredningskartor för
närområdet samt som fasadbullerkartor specifikt för de planerade bostadshusen.
Det bör observeras att bullerutbredningskartor innehåller reflexer från bostadshusen.
Eftersom gällande bullerkrav anges som frifältsvärden (utan reflexer) överskattar kartorna
ljudnivån precis vid husens fasader. Därför skall de resultat som redovisas i
fasadbullerkartorna användas vid en jämförelse med gällande bullerkrav.
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Bullerutbredningskartor
Ekvivalent ljudnivå

Ekvivalent ljudnivå – närområde

Maximal ljudnivå

Maximal ljudnivå bilväg - närområde
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Maximal ljudnivå järnväg - närområde

Bullernivåer vid fasader
I bilderna nedan redovisas den ekvivalenta respektive maximala ljudnivån vid de
planerade och det befintliga bostadshusens samtliga fasader.

Ekvivalent ljudnivå – fasader bottenvåning
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Ekvivalent ljudnivå – fasader övervåning

Maximal ljudnivå bilväg – fasader bottenvåning
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Maximal ljudnivå järnväg – fasader bottenvåning
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Maximal ljudnivå järnväg – fasader övervåning

Sammanfattande bedömning
Ljudnivå vid fasader
Planerade hus
Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå (60 dB(A) klaras utmed
samtliga fasader. Det innebär att förordningens krav klaras och att det ur bullersynpunkt
inte bör föreligga något hinder för den planerade nybyggnationen.
Befintligt hus
När det gäller det befintliga huset är den ekvivalenta ljudnivån högre än 60 dBA vid en stor
del av husets fasad mot Knutsgatan. Detta ställer krav på att lägenheterna vid en eventuell
framtida nybyggnation blir genomgående och att minst hälften av bostadsrummen är
vända mot en skyddad sida (fasaden mot gården).
Enligt beräkningarna klarar fasaden mot gården kravet på skyddad sida när det gäller den
ekvivalenta ljudnivån (55 dBA), men inte när det gäller den maximala (70 dBA mellan
kl 22 och 06).
Det bör noteras att beräkningarna av maximal ljudnivå baseras på en passage av ett tungt
fordon. Enligt kommunen bedöms antalet passager av tunga fordon vara ca 3 st per dygn
(3% av totalt 100 fordonspassager). Under perioden 22-06 förekommer normalt inga
passager av tunga fordon.
Man bör därför kunna betrakta det befintliga husets fasad mot innergården som en
skyddad sida.
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Ljudnivå vid uteplats
Kravet på ekvivalent ljudnivå (50 dBA) och maximal ljudnivå (70 dBA) klaras på
bottenvåningarna på fasaderna som är vända mot innergården, men överskrids vid de
flesta andra husfasaderna.
För att klara kraven på uteplats krävs att uteplatser lokaliseras mot innergården och att
någon typ av avskärmning ordnas för enskilda uteplatser/balkonger.
Ett alternativ är att anordna en gemensam uteplats på innergården. Ett annat alternativ är
att genomföra åtgärder som hindrar att buller kommer in på innergården.

Norrköping 2021-05-26

Kenneth Karlsson
MiljöInvest AB
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1

Inledning
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.
Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill leder där det
transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett visst
skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder.

1.1

Syfte och mål
Syftet med denna riskutredning är att förenkla kommunens arbete med fysisk planering i
närheten av de utpekade leder för farligt gods som finns i Älmhults tätort. Detta ska
uppnås genom att så långt det är möjligt beskriva de generella förutsättningarna som är
knutna till transportlederna i Älmhult och därmed minska den arbetsinsats som krävs för
en enskild detaljplan. Denna rapport ska underlätta beslut om när en mer detaljerad
riskutredning krävs för en detaljplan.
För att uppnå detta syfte har utredningen följande mål:

1.2

•

Beskriva risksituationen med avseende på allvarliga olyckor som kan inträffa på
de utpekade lederna för farligt gods i tätorten.

•

Beskriva lämpliga schablonmässiga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse,
dels utan andra åtgärder och dels med byggnadstekniska åtgärder.

•

Beskriva när riktlinjerna inte är tillräckliga, och då det därmed krävs detaljerade
riskanalyser av sakkunnig.

Riskdefinition
Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse
och konsekvensen av denna händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att
oönskade händelsen inträffar och konsekvensen beskriver omfattningen av de skador
som kan uppstå. Figur 1 illustrerar hur risken ökar med ökande sannolikhet och/eller
konsekvens av en händelse. I rapporten används begreppet individrisk som beskriver
sannolikheten per år för att dödlig skada ska uppstå på olika avstånd från riskkällan
(oavsett om det befinner sig någon eller ej i närheten av riskkällan). I begreppet
samhällsrisk tas hänsyn till hur många personer som antas vara exponerade för dödlig
skada och den beskriver sannolikheten per år för att en eller flera människor omkommer.
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Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens.

I denna rapport tillämpas principerna för riskutredning så som de betecknas i
Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄFIS 2000:2), se Figur 2.

Figur 2. Visar principschema för riskutredning (SÄIFS, 2000).
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1.3

Omfattning och avgränsningar
Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 3). Väg
120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.

Södra stambanan

Väg 120

Väg 23

Figur 3. 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.

Riskutredningen omfattar risker förknippade med allvarliga olyckor på väg eller järnväg
som kan påverka planerad bebyggelse i omgivningen. Fokus är alltså att utreda
olycksrisker för personer som befinner sig i den bebyggelse som kan komma att planeras
intill transportleder.
Följande ingår ej i arbetet:
•

Risker för olyckshändelser på industrispår (stickspår) eller bangårdsområdet i
centrala Älmhult.

•

Risker för skada på egendom eller miljö.

•

Arbetsmiljörisker eller risker som drabbar trafikanter eller resenärer.

•

Exponering för mer långsiktiga hälsorisker såsom buller, vibrationer,
luftföroreningar eller elektromagnetiska fält.
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1.4

Genomförande
Riskutredningen har genomförts i följande steg:
•

Beskrivning av nuvarande och framtida förhållanden avseende antal tåg och
vägfordon och transporter med farligt gods (både väg och järnväg). Detta
omfattar beskrivning av vilka typer och mängder farligt gods som är aktuella.

•

En uppskattning av risknivån utifrån ovanstående underlag genom beräkningar
och expertbedömningar.

•

Beräknade risknivåer värderas mot relevanta kriterier och därefter föreslås
strategier för hur dessa risker kan hanteras vid fysisk planering i Älmhults tätort.

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods och olika händelseförlopp vid en
olycka redovisas i bilaga A. Frekvensberäkningarna beskriver bland annat hur ofta en
urspårning eller vägolycka med farligt gods förväntas inträffa. Konsekvensberäkningar för
respektive scenario redovisas mer utförligt i bilaga B.
Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i åtskilliga
riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys av
farligt gods har utarbetat modeller för att beräkna risknivåer. I dessa utredningar har
konsekvensavstånd beräknats. Även Sweco har utfört beräkningar av detta slag.
Genom att använda konsekvensavstånd för liknande scenarier från olika riskutredningar
har Sweco utarbetat en modell där hänsyn tas till olika metoder att genomföra
konsekvensavståndsberäkningar. Detta ger en riskmodell som innehåller ett stort antal
experters bedömningar.
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2

Styrande och vägledande dokument

2.1

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (2010:900) anges att vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för
olyckor.
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt lagen ska
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

2.2

Miljöbalken
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta innebär bland
annat att balken ska tillämpas så att människor och miljön skyddas mot skador.

2.3

Väglagen
I närheten av allmänna vägar ska byggnader och andra föremål som kan påverka
trafiksäkerheten undvikas. I väglagen anges att:
”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd
uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas
andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan,
om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock
högst till 50 meter.

2.4

Riktlinjer från Trafikverket för järnväg
Som stöd i samhällsplanering kring järnvägar har Trafikverket tagit fram publikationen
Transportsystemet i samhällsplaneringen (2013) och i denna rekommenderas generellt
ett bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter (från spårmitt på närmaste spår) för ny
bebyggelse. Utdrag ur publikationen:
”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och
det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering,
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till
möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.”
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2.5

Värdering av risk
I Räddningsverkets rapport Värdering av risk (1997) diskuteras hur risker ska värderas i
Sverige och förslag på principer för detta ges. Det ursprungliga syftet med rapporten var
att verka som en startpunkt för diskussion gällande riskkriterier.
Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel
kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel kan
elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå.
Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara
oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.
Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till
de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller
grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som
verksamheten innebär för dem.
Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med
begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i
katastrofer.
I rapporten presenteras även ALARP-konceptet (As Low As Reasonably Practicable),
vilket är en vanligt förekommande princip för att sätta kriterier för beräknade risknivåer
(se Figur 4).

Risknivån kan inte accepteras

Risknivån kan accepteras om alla
praktiskt och ekonomiskt rimliga
åtgärder har vidtagits
ALARP

Risknivån kan accepteras om
kostnaderna för riskreduktion
överstiger nyttan
Risknivån är acceptabel utan
åtgärder
Viktigt att visa att risknivån hålls
låg

Figur 4. Förslag till uppbyggnad av riskvärderingskriterier.

I rapporten ges ett förslag till kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk från farlig
verksamhet och transporter. Dessa har kommit att bli de riskkriterier som regelmässigt
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används för att värdera risk i Sverige, även om de ursprungligen var tänkta som ett
underlag för diskussion.
För individrisk föreslås övre gräns för ALARP-området 10-5 per år och nedre gräns för
ALARP-området 10-7 per år.
För samhällsrisk föreslås för ett dödsfall en övre gräns för ALARP-området på 10-4 per år
och nedre gräns för ALARP-området på 10-6 per år. En lutning på linje för fler dödsfall
föreslås vara -1. Sammantaget ger detta kriterier enligt Figur 5.

Figur 5. Förslag till kriterier för samhällsrisk (Räddningsverket 1997).

2.6

Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har publicerat riktlinjer (nedan kallat RIKTSAM) för hur
risker med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och
järnväg. Dessa riktlinjer är de som Länsstyrelsen i Kronobergs län huvudsakligen hittills
hänvisat till. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte publicerat några riktlinjer som är
specifika för Kronobergs län. I RIKTSAM anges att risker ska beaktas inom 200 meter
från transportleden och där anges också lämpliga skyddsavstånd för olika typer av
bebyggelse.
Enligt RIKTSAM kan risker hanteras på tre principiella sätt:
1. Att följa de generella skyddsavstånd som Länsstyrelsen anger för olika
verksamheter (bör i normalfallet ge acceptabel risk).
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2. Att visa att förhållandena på platsen motiverar avsteg från skyddsavstånden,
exempelvis att konsekvenserna av en olycka skulle mildras genom befintliga
platsspecifika barriärer.
3. Att genom beräkningar visa att risknivån (individ- och samhällsrisk) är acceptabel
trots avsteg från de rekommenderade skyddsavstånden.
I RIKTSAM hänvisas till de riktlinjer för riskvärdering som anges i Värdering av risk
(Räddningsverket 1997), med tillägget att för känsligare verksamheter såsom sjukhus och
flerbostadshus bör individrisk understiga 10-7 och samhällsrisk för en död 10-5 per år och
för 100 döda 10-7 per år.
Nedan redovisas de schablonmässiga skyddsavstånd som anges i RIKTSAM som gäller
för respektive bebyggelsetyp (Tabell 1). Dessa utgör inte något absolut hinder för att
placera olika typer av bebyggelse närmare, men det måste då enligt punkt 2 eller 3 ovan
visas att risknivån ändå är acceptabel.
Tabell 1. Schablonmässiga skyddsavstånd för bebyggelse intill led för transport av farligt gods
enligt riktlinjer som publicerats av Länsstyrelsen i Skåne län.
0-30 m

30-70 m

70-150 m

>150 m

-Parkering

-Handel

-Bostäder (småhusbebyggelse)

-Bostäder

(ytparkering)

(sällanköpshandel)

-Trafik

-Industri

-Odling

-Bilservice

-Friluftsområde

-Lager (utan

(t.ex. motionsspår)

betydande handel)

-Tekniska

-Tekniska

anläggningar

anläggningar
-Parkering (övrig)

-Handel (övrig handel)
-Kontor (i ett plan, dock ej hotell)
-Lager (även med betydande handel)
-Idrotts- och sportanläggningar (utan
betydande åskådarplats)
-Centrum
-Friluftsområde

(flerbostadshus i flera
plan)
-Kontor (hotell)
-Vård
-Skola
-Idrotts- och
sportanläggningar (med
betydande åskådarplats

-Kultur

Nedanstående faktorer ligger till grund för indelningen i hur marken kan användas:
•

Antal personer i en byggnad eller ett område. Större antal personer innebär att
samhällsrisken är högre.

•

Persontätheten i en byggnad eller ett område. Många personer på samma plats
innebär större sannolikhet för ett stort skadeutfall. Indirekt ger ökad persontäthet
ett större antal personer.

•

Status på personer (vakna eller sovande). Vakna personer har bättre möjlighet
att inse fara och att påverka sin säkerhet.
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•

Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. Vuxna
människor med full rörlighet har bättre möjligheter att påverka sin situation, än
t.ex. små barn och personer med vissa funktionshinder.

•

Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger
en större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller områden.

Det är värt att notera att de trafikleder som användes som utgångspunkt för
skyddsavstånden i RIKTSAM var E4 och Södra stambanan vid Malmö bangård, och
omfattar alltså relativt stora trafikmängder.
I RIKTSAM redovisas beräknade konsekvensavstånd för olika riskscenarion (Figur 6).
Eftersom de flesta (och mer sannolika) riskscenarion är kortare än 150 meter, har därför
detta angivits som ett lämpligt skyddsavstånd för känsligare bebyggelse.

Figur 6. Sannolikheten att konsekvensavståndet når ett visst avstånd, per olycksscenario. För
exempelvis BLEVE blir beräknat avstånd alltid minst 250 meter, men inte över 350 meter.

2.7

Riskpolicy från Stockholm, Skåne och Västra Götalands län
Länsstyrelsen i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län
publicerade 2006 en gemensam riskpolicy för markanvändning intill transportleder för
farligt gods. I denna rekommenderas att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas så tidigt som
möjligt i planprocessen. I dokumentet redovisas att risker alltid bör undersökas inom 150
meter från transportleder med farligt gods. En indikativ zonindelning utan fasta gränser
för olika typer av bebyggelse redovisas enligt Figur 7.
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Figur 7. Zonindelning med lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods –
väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är
avgörande för markanvändningens placering (Källa: Riskpolicy Skåne, Stockholm och Västra
Götalands län 2006).

2.8

Riktlinjer Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 riktlinjer för lämplig markanvändning
intill transportleder för farligt gods. I dessa riktlinjer anges rekommenderade
skyddsavstånd som bör upprätthållas för att uppnå en god samhällsplanering i
Stockholms län (Figur 8). Länsstyrelsen i Stockholms län anser att skyddsavstånd
generellt är att föredra framför andra skyddsåtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län
menar att ”det överensstämmer dessutom med de lokaliseringsprinciper som finns i
lagstiftningen. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid eventuella
konsekvenser av en olycka med farligt gods än sannolikheten för att en sådan olycka ska
inträffa.”
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Figur 8. Rekommenderade skyddsavstånd i Stockholms län mellan transportleder för farligt gods
och olika typer av markanvändning.

2.9

Jämförelse med andra risker i samhället
För att sätta riskkriterierna i ett sammanhang har en sammanställning gjorts av
uppskattade sannolikheter för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i
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Sverige. I Sverige dör i snitt 1 person per 100 varje år. 1 För en enskild individ skiljer sig
sannolikheten givetvis dramatiskt beroende på var man bor, ålder och en rad andra
faktorer. Lägst sannolikhet att omkomma gäller för åldersgruppen 5-14 åringar där endast
1 på 10 000 omkommer varje år (samtliga dödsorsaker).
Tabell 2. Sannolikheten för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i Sverige.
ALARP kriterierna för farligt gods olyckor illustrerat till höger i tabellen.

3

1/100 år (10-2)

Alla dödsorsaker

1/1 000 år (10-3)

Skador och förgiftningar

1/10 000 år (10-4)

Byggarbetsplatsolycka,
trafikolycka, samtliga
dödsorsaker 5-14 åringar

1/100 000 år (10-5)

Drunkning, bostadsbrand

1/1 000 000 år (10-6)

Tågolycka, flygolycka

1/10 000 000 år (10-7)

Träffad av blixten

1/100 000 000 år (10-8)

Träffad av störtande flygplan

ALARP

Förslag till riskvärderingskriterier för Älmhult
Risker bör beaktas inom 150 meter från transportleder enligt med följande motiveringar:
•

Detta ligger i linjer med andra publicerade riktlinjer.

•

De allra flesta olyckshändelser har ett påverkansområde kortare än detta
avstånd.

•

För de olyckshändelser som kan ge påverkan på längre avstånd, exempelvis.
utsläpp av giftig gas eller BLEVE behövs ännu längre avstånd och vilket bedöms
vara orimlig i förhållande till den låga sannolikheten för dessa olyckor.

Med utgångspunkt i riktlinjerna från Skåne län föreslås följande kriterier för värdering av
beräknade risknivåer intill transportleder med farligt gods:
•

För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år.

•

För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år.

•

För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år.

•

För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år,

I Tabell 3 ges exempel på hur olika verksamheter kan kategoriseras utifrån deras
känslighet mot olycka med farligt gods.
1

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker
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Tabell 3. Exempel på kategorisering av verksamheter.
Ej känslig

Mindre känslig

verksamhet

verksamhet

Fåtal personer
Tillfällig vistelse

Medelkänslig verksamhet

Känslig verksamhet

Fåtal personer

Flertal personer som är vakna

Hög persontäthet

Vakna

Fåtal sovande med god

Särskilt känsliga individer

lokalkännedom

Sovande utan god
lokalkännedom

-Parkering

-Handel

-Bostäder

-Bostäder (flerbostadshus i

(ytparkering)

(sällanköpshandel)

(småhusbebyggelse)

flera plan)

-Trafik

-Industri

-Handel (övrig handel)

-Kontor (hotell)

-Odling

-Bilservice

-Kontor (i ett plan, dock ej

-Vård

-Friluftsområde

-Lager (utan

(t.ex. motionsspår)

betydande handel)

-Tekniska

-Tekniska

anläggningar

anläggningar
-Parkering (övrig)

hotell)
-Lager (även med betydande
handel)
-Idrotts- och
sportanläggningar (utan
betydande åskådarplats)

-Skola
-Idrotts- och
sportanläggningar (med
betydande åskådarplats
- Större samlingslokaler

-Centrum
-Kultur

Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området
understiga 10-5 per år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100.
Med hänsyn till osäkerheter i beräkningarna och de argument som finns för att fokusera
på att minimera konsekvenserna av en olycka (rimlighetsprincipen och principen om
undvikande av katastrofer) bedöms det även vara lämpligt att göra vissa
rekommendationer om när riskreducerande åtgärder oavsett beräknade risknivåer.
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4

Riskidentifiering
Denna riskutredning omfattar allvarliga olyckor som kan inträffa på väg eller järnväg och
orsaka allvarlig skada eller dödsfall hos människor som på grund av bebyggelse befinner
sig i närheten till väg eller järnväg. Följande kategorier av olyckor har identifierats som
relevanta att analysera:
•

•

Urspårning av tåg som leder till allvarliga olyckor antingen genom
o

direkt påkörning eller ras i byggnad vid påkörning

o

efterföljande olycka med farligt gods.

Trafikolycka med lastbil som är lastad med farligt gods med efterföljande olycka
med farligt gods.

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.

4.1

Påkörning vid urspårning
Vid urspårning kan en vagn spåra ur och direkt avvika från spåret. Alternativt kan en vagn
spåra ur och släpas längs spåret utan större sidoavvikelse, en relativt lång sträcka, för att
sedan avvika från spårområdet vid exempelvis en kurva eller en växel. Hur lång sträcka
där en urspårning kan tänkas påverka den aktuella fastigheten beror på lokala
förhållanden. Figur 9 visar ett foto från en olycka i New York, och illustrerar en ovanlig
urspårning med stora sidoavvikelser
För detaljer kring beräkning av sannolikhet att ett tåg spårar ur, och att det därefter träffar
ett objekt eller en person längs spåret, se Bilaga A.
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Figur 9. Urspårning av ett passagerartåg i New York 2013. Källa: Wikimedia Commons.

4.2

Farligt gods
Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada
människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och
lagring. Vissa ämnen utgör en mer akut risk och andra ämnen utgör en risk först efter
långvarig exponering.
MSB ger ut föreskrifter för transport av farliga ämnen, för järnväg benämns dessa RID-S2
och för väg ADR-S3. Enligt föreskrifterna ska ämnen märkas beroende på vilket som är
den dominerande faran som ämnet eller föremålet utgör vid transport ämne, se
huvudklasserna i Tabell 4.

2
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MSBFS 2016:7, RID-S 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av
farligt gods på järnväg.
3
MSBFS 2016:8. ADR-S 2017, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av
farligt gods på järnväg.
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Tabell 4. Klasser av farligt gods enligt ADR-S/RID-S.
Klass

Ämnen

1

Explosiva ämnen och föremål

2.1

Brandfarliga gaser

2.2

Icke-brandfarliga gaser, icke giftiga gaser

2.3

Giftiga gaser

3

Brandfarliga vätskor

4.1

Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta
okänsliggjorda explosivämnen

4.2

Självantändande ämnen

4.3

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

5.1

Oxiderande ämnen

5.2

Organiska peroxider

6.1

Giftiga ämnen

6.2

Smittförande ämnen

7

Radioaktiva ämnen

8

Frätande ämnen

9

Övriga farliga ämnen och föremål

Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosiva ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3
(giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxiderande ämnen) samt 5.2 (organiska
peroxider) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser på så långa avstånd att
det är relevant avseende fysisk planering intill transportleden. Därför är det dessa klasser
som ingår i beräkning av risknivåer nedan.
4.2.1 Farligt gods olyckor - järnväg
Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket bland
annat ställer krav på vagnar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en
teknisk riskreducerande barriär.
Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i
samband med urspårning, kollision mellan tåg, läckage från felaktiga tankar eller genom
sabotage och terrorism.
Läckage från tankar eller behållare kan förekomma och om det inte upptäcks i tid kan det
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera vid bangårdar
där det sker regelbunden uppställning av farligt gods eller vid större rangerbangårdar.

repo001.docx 2015-10-05

18(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

393

Kollisioner mellan tåg bedöms utifrån Banverkets underlag (2001) vara för sällsynta för att
ge något betydande riskbidrag.
Sabotage och terrorism riktat mot järnväg har lyckligtvis, hittills, inte inträffat i någon
omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.
Riskanalysen utgår därmed från att urspårningar är den grundläggande händelse som
kan leda till olycka där farligt gods kan utgöra en fara för omgivningen. Urspårningar
inträffar årligen i Sverige, i princip alltid utan några allvarliga effekter på omgivningen.
Urspårningar som leder till utsläpp av farligt gods är mycket sällsynta, och skattningar av
sannolikheter görs därför med relativ stor osäkerhet. Det har dock inträffat allvarliga
olyckor om perspektivet vidgas till hela världen, så det finns visst underlag för att kunna
uppskatta sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp av farligt gods. Detta med
reservation bland annat för att andra krav gäller, samt tekniska system förekommer, än i
Sverige.
4.2.2 Farligt gods olyckor - väg
Även för transporter på väg ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket
bland annat ställer krav på tankar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en
teknisk riskreducerande barriär.
Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i
samband med avåkning, kollision mellan fordon, läckage från felaktiga tankar eller genom
sabotage och terrorism.
Läckage från tankar eller behållare kan förekomma, och om det inte upptäcks i tid kan det
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera på
anläggningar där fordonen parkeras och i samband med lastning och lossning.
Sabotage och terrorism riktat mot lastbilar med farligt gods har lyckligtvis, hittills, inte
inträffat i någon omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.
Riskanalysen utgår därmed från att trafikolyckor (både singelolyckor och olyckor med
flera fordon) är den grundläggande händelse som kan leda till olycka där farligt gods kan
utgöra en fara för omgivningen. I Sverige inträffar varje år trafikolyckor med lastbilar som
transporterar farligt gods, i de flesta fall utan några allvarliga effekter på omgivningen.
Utsläpp av farligt gods sker, men är vanligen inte allvarligare än att det kan hanteras av
räddningstjänst eller saneringsfirmor.
4.2.3 Transporter genom Älmhult
Järnväg
Trafikdata för järnvägen har inhämtats från Trafikverkets basprognos för järnvägstrafik år
2040. Prognosen är att ca 90 godståg och 110 persontåg kommer trafikera Södra
stambanan genom Älmhult, vilket motsvarar att ca 80 % av den dimensionerade
kapaciteten utnyttjas.
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Statistik över antalet transporter med farligt gods per RID-klass genom centrala Älmhult
har erhållits av Trafikverkets statistikavdelning (2017) för åren 2013–2016. Uppgifterna är
konfidentiella och får inte redovisas i tabellform i denna rapport, men uppgifterna används
som underlag för beräkning av individ- och samhällsrisk.
Väg
För väg 120 väster om järnvägen finns ett flertal trafikmätningar från perioden 1994 till
2013. Hösten 2016 öppnade Trafikverket vägen efter arbete med breddning och
förstärkning av vägen för att förbättra vägen mellan E4 och Älmhult. I underlaget för den
utredningen användes en trafikprognos för 2030 där tung trafik bedömdes vara 17 % av
totalt 3400 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), vilket innebär 578 lastbilar på väg 120. Öster
om järnvägen på den nya delen av väg 120 som ansluter till väg 23 finns en trafikmätning
från 2017 där 360 lastbilar passerade per årsmedeldygn.
För att inte underskatta risken och ta hänsyn till större ökningar av trafiken i framtiden
används i beräkningarna en prognos på 1000 lastbilar per dygn år 2040. Det är
konservativt, men eftersom skalan för riskvärdering är tiologaritmisk gör en fördubbling av
en enskild parameter inte så stor skillnad.
På väg 23 finns ett antal trafikmätningar från 2014 och 2015 som visar att knappt 850
lastbilar passerar på vägen på de delar som berör Älmhults tätort. 1500 lastbilar per dygn
använd som prognos för år 2040.
Statistik för Sverige visar att av antalet körda kilometer utgör ca 3 % av transporter med
farligt gods (Trafikanalys 2017, 2016, 2015 och 2014). Detta varierar något mellan åren,
ett intervall på 3-3,5 % har använts i beräkningarna, med en fördelning per klass enligt
Tabell 5. I statistiken anges värden för klass 2 inte uppdelat på undergrupperna 2.1, 2.2
och 2.3. Andelen brandfarlig och giftig gas av klass 2 uppskattas därför från den
kartläggning av transporter med farligt gods som genomfördes av Räddningsverket 2007,
där klass 2.1 och 2.3 anges utgöra ca 24 % respektive 0,16 % av klass 2.
Tabell 5. Fördelningen av antalet körda kilometer i Sverige per respektive ADR-klass.
Andel av totala antalet körda km
ADR 1 – Explosiva ämnen

0,3 %

ADR 2.1 - Brandfarlig gas

6,9 %

ADR 2.3 - Giftig gas

0,046 %

ADR 3 - Brandfarlig vätska

47 %

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider

2,2 %
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5

Risknivåer och riskvärdering
Nedan redovisas beräknade individ- och samhällsrisknivåer för bebyggelse intill de
aktuella godslederna. Individrisk beräknas alltid utan hänsyn till skyddsåtgärder.
Samhällsrisken som redovisas i detta kapitel gäller före eventuella riskminskande
åtgärder beaktats.
Med hänsyn till att beräknade risknivåer ska ligga till grund för generella
rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse redovisas efter varje
riskkälla en kort riskvärdering.
Detaljer kring frekvensberäkningar och konsekvensavstånd redovisas i Bilaga A och B.

5.1

Individrisk
Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga skador på ett visst avstånd från en eller
flera riskkällor under ett år. Individrisk beskriver en teoretisk risk för en individ som står på
samma plats under ett år. Individrisken presenteras i denna riskutredning i form av en
individriskkurva där risken beskrivs som funktion av avståndet från riskkällan.
Individrisk beror endast på riskkällan och påverkas inte av hur den omgivande
bebyggelsen ser ut.
För att beräkna individrisk används följande formel:
𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑖 × 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
Där
𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎

är sannolikheten för en urspårning eller lastbilsolycka
per år (förväntad frekvens)

𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎

är sannolikheten för utsläpp för respektive godsklass
givet att en urspårning eller lastbilsolycka inträffar

𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝

är sannolikheten för ett visst scenario (explosion,
brand etc.) givet att utsläpp har skett

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑

är sannolikheten att en viss punkt på ett visst avstånd
från banan ligger inom konsekvensavståndet.

I beräkningarna har studerat avstånd delats upp i intervaller på 5 meter upp till 150 meter
från riskkällan (järnväg eller väg).
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5.1.1 Södra stambanan
För Södra stambanan ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 30 meter
från spår (Figur 10). Efter ca 40 meter planar individrisknivån ut och är relativt konstant i
minst 100 meter enligt beräkningarna. Urspårningar utgör en relativt sett stor andel av
individrisken på avstånd upp till 25 meter.
För järnvägen genom Älmhult finns det inte några större höjdskillnader eller andra
befintliga barriärer som behöver beaktas. I stationsområdet finns dock perronger som
kraftigt minskar riskerna för att tågen kan avvika i sidled. Detta har dock inte beaktats i de
generella beräkningar som redovisas nedan.
Redan på 30 meters avstånd är den beräknade individrisken under 10-7 per år.
I Figur 11 redovisas individriskbidraget från respektive RID-klass.
Att risken avtar mycket upp till ca 40 meters avstånd beror på att sannolikheten för
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är
konsekvensavstånd bortom 40 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska
transporteras i vagnar som inte tål lika stora påfrestningar som de vagnar där gaser
transporteras.
Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På längre avstånd blir utsläpp av giftiga
gaser mest avgörande för individrisknivån.
Ur Figur 11 kan utläsas att klass 1 och 5 utgör en liten andel av individrisknivån.
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Figur 10. Individrisk vid Södra stambanan för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040.

Figur 11. Andel av Individriskbidraget per RID-klass, fördelat på olika avstånd från järnvägen.
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5.1.2 Väg 23
För väg 23 ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 35 meter från vägkant
(Figur 12). Därefter avtar individrisknivån mindre per meter och är relativt konstant på
längre avstånd enligt beräkningarna.
Ur Figur 13 kan utläsas att klass 1 och 2.3 utgör en liten andel av individrisknivån.
Brandfarliga vätskor utgör en relativt hög risk upptill cirka 25 meter från vägen.
Att risken avtar relativt mycket upp till ca 35 meters avstånd beror på att sannolikheten för
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är
konsekvensavstånd bortom 35 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska
transporteras i tankar som inte tål så stora påfrestningar.
Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På väg är andelen av transportarbetet med
giftiga gaser lägre jämfört med järnväg (Räddningsverket 2006), därför blir det istället
brännbara gaser som utgör störst andel av risknivån på längre avstånd.
För explosiva ämnen finns en rad transportbestämmelser vilket ger ökad säkerhet, och
sannolikheten för en explosion är därmed låg. Det är dock tänkbart med relativt långa
konsekvensavstånd om en olycka ändå skulle inträffa, vilket gör att riskbidraget från
explosiva ämnen relativt sett ökar på längre avstånd.

Figur 12. Individrisk vid väg 23 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040.

repo001.docx 2015-10-05

24(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

399

Figur 13. Andel av Individriskbidraget per ADR-klass, fördelat på olika avstånd från vägen.

5.1.3 Väg 120
Resultaten från beräkningarna visar att individrisknivån kring väg 120 ligger på en nivå
där åtgärder bör övervägas upp till ca 25 meter från vägkant (Figur 14). Riskbidraget från
olika ADR-klasser är samma som för väg 23, se Figur 13 ovan.

Figur 14. Individrisk vid väg 120 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040.
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5.2

Samhällsrisk
Samhällsrisk beskriver risken med hänsyn till hur många människor som kan omkomma
vid en olycka. Hänsyn tas då till den områdesspecifika persontätheten inomhus och
utomhus samt hur denna varierar över dygnet. Konsekvenserna beräknas utifrån
medelpersontätheten.
Samhällsrisken påverkas av hur omgivningen bebyggs.
Samhällsrisken presenteras i ett så kallat F/N-diagram (Frequency of accidents/Number
of fatalities). I F/N-diagrammet kan man avläsa sannolikheten för att en eller flera
personer omkommer i anslutning till riskkällan.
Samhällsrisk har beräknats inom ett område på 150 meter från järnvägen. Att hålla nere
persontätheten för att minska samhällsrisken är en möjlig åtgärd och därför redovisas
effekten av olika avstånd och olika persontätheter.
Utgångspunkten för samhällsriskberäkningarna är att bebyggelsefritt avstånd gäller fram
till den nivå där individrisken har avtagit under 10-7.

5.2.1 Persontäthet
Eftersom det i denna riskutredningen inte finns detaljer om vad för bebyggelse som
planeras och därmed persontäthet har antagande kring detta gjorts.
En medelstor svensk tätort med har en genomsnittlig befolkningstäthet på ca 4 000
personer/km2. I Malmös innerstad är befolkningstätheten som jämförelse mellan ca 6 000
och 10 000 personer/km 2. Även i Malmös innerstad finns dock en del obebyggda ytor
såsom gator, torg och parker. Som ett konservativt antagande används en persontäthet
på 10 000 personer/km2 för Älmhult så att denna riskutredning även ska kunna användas
för områden där tät bebyggelse planeras.
Som jämförelse blir persontätheten betydligt högre per kvadratkilometer inom en enskild
detaljplan om antalet boende i ett flervåningshus endast fördelas över en enskild fastighet
om större delen av fastigheten bebyggs. Som exempel är det inte orimligt att tänka sig att
en yta på 2 000 m2 kan inrymma ett bostadshus med åtta våningar med 10
enrumslägenheter per våningar, vilket ger en befolkningstäthet på 40 0004 personer/km2
inom en enskild fastighet. Denna persontäthet är dock inte relevant att använda vid
beräkningar för samhällsrisk för Älmhults tätort, eftersom det i genomsnitt över större
områden finns relativt stora ytor som inte är bebyggda såsom gator, torg och
grönområden. Därutöver bör hänsyn tas till att befolkningen i ett område varierar vid olika
tider på dygnet och vilket innebär att det inte är sannolikt att persontätheten är så pass
hög.
Beroende på hur marken används närmast riskkällan går det inte att utesluta att det
befinner sig personer i detta område, men eftersom det inte bedöms vara beroende av
planerad bebyggelse så antas persontätheten till 0 upp till det bebyggelsefria avståndet.
4

10x8/0,002 km2 =40 000
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5.2.2 Södra stambanan
I Figur 15 nedan redovisas samhällsriskberäkningar för Södra stambanan genom
Älmhult.
Vid 25 meter sjunker individrisken markant eftersom direkt påkörning vid en urspårning är
osannolikt bortom detta avstånd, vilket också ger avtryck i samhällsrisknivåerna. Därefter
sjunker samhällsrisken främst i intervallen 10-100 omkomna. Beräkningarna utgår från tät
stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) bortom det bebyggelsefria avståndet och att inga
personer befinner sig närmare.

Figur 15. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika
avstånd från spåret.
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I Figur 16 och Figur 17 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till
respektive RID-klass vid 25 respektive 50 meter från Södra stambanan. I båda fallen är
det BLEVE som orsakar flest dödsfall, följt av giftig gas eftersom dessa båda händelser
har relativt långa konsekvensavstånd.

Figur 16. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 25 meter
från Södra stambanan (10 000 personer/km2).

I Figur 16 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till respektive
RID-klass.

Figur 17. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 50 meter
från Södra stambanan (10 000 personer/km2).
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5.2.3 Väg 23
I Figur 18 nedan redovisas resultat av samhällsriskberäkningar för väg 23.
Generellt kan vi konstatera att händelser med högre sannolikhet har kortare
konsekvensavstånd (färre omkomna) och där har det bebyggelsefria avståndet större
betydelse. För mindre sannolika händelser med stora konsekvenser ger inte
bebyggelsefria avstånd lika tydliga effekter på grund av den logaritmiska skalan. Antalet
omkomna kan för dessa händelser fortfarande bli högt, men exempelvis gå från 300 till
200 dödsoffer när bebyggelsefritt ökar från 75 till 100 meter vid frekvensen 10-8.
Effekterna är alltså i absoluta tal stora, men det rör sig fortfarande om katastrofala
händelser (med låg sannolikhet).
Med 25 meter bebyggelsefritt avstånd uppnås en samhällsrisk som är lägre än 10 -5 för 1
omkommen, och 10-7 för 100 omkomna, se Figur 18.

Figur 18. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika
avstånd från väg 23.

Det relativa samhällsriskbidraget från respektive ADR-klass vid 25 meter redovisas i Figur
19. Det är brandfarliga gaser som ger störst samhällsriskbidrag, genom jetflamma,
gasmolnsbrand och BLEVE. Bortom 50 meter det i princip bara BLEVE som ger ett
betydande riskbidrag.
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Figur 19. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse (10 000
personer/km2) 25 meter från väg 23.

5.2.4 Väg 120
I Figur 20 redovisas samhällsriskberäkningar för väg 120.

Figur 20. Samhällsrisknivå med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika avstånd från
väg 120.
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5.3

Osäkerheter och känslighetsanalys
Beräkningarna av individ- och samhällsrisk är förknippad med osäkerheter, exempelvis
avseende uppskattade godsmängder, sannolikheter för identifierade olyckshändelser och
konsekvenser. Beräkningsmodeller är en förenkling av verkligheten, men målet är att ge
en tillräckligt bra beskrivning utifrån tillgänglig kunskap så att det ger ett robust
beslutsunderlag.
I denna riskutredning har flera konservativa (försiktiga) antaganden och förenklingar
gjorts. Antaganden (ingenjörsmässiga bedömningar) behövs där det statistiska
underlaget är otillräckligt och görs då på ett sätt så att riskerna inte underskattas. Detta
medför att risknivåerna i verkligheten troligen är lägre än beräknat. För att hålla
beräkningarna på en praktiskt hanterbar nivå görs också ett antal förenklingar. Några av
de mer betydelsefulla antaganden och förenklingar som gjorts presenteras nedan.
I beräkningarna används intervall och Monte Carlo-simulering som ett sätt att beskriva
osäkerheter, men det är viktigt att påtala att all osäkerhet inte fångats upp enbart med
denna metod. Intervallen som används som indata till beräkningarna är i sig mycket
osäkra och bygger inte på någon omfattande statistik över inträffade händelser. Generellt
antas beräkningarna överdriva riskerna eftersom det med dessa ingångsvärden då borde
ha inträffat fler större olyckor i världen och i Sverige.
Resultaten ska dock inte heller tolkas som att låg sannolikhet är detsamma som att det
inte kan inträffa. Ambitionen är dock att beräkningarna och hur de används leder till att ny
bebyggelse planeras med en avvägning mellan de risker som farligt gods utgör och de
nyttor som uppnås genom att kunna exploatera mark intill transportlederna.

5.3.1 Förenklingar, antaganden och avgränsningar
Frätande ämnen har inte beaktats då konsekvensavstånden är mycket korta. Akut
påverkan på människor uppstår i princip endast om ämnet hamnar rakt på en person
vilket innebär att den sannolikt redan påverkats av det urspårande tåget. Inte heller
smittförande ämnen, giftiga ämnen samt radioaktiva ämnen har beaktats eftersom antalet
försändelser är mycket litet, sannolikheten för utsläpp är extremt låg alternativt
konsekvensavstånden är mycket korta eller endast allvarligt under långvarig påverkan.
Konsekvenserna har endast utretts inom ett område 150 meter från spårområdet i
enlighet med riskpolicyn för Skåne, Västra Götaland och Stockholms län (2006).
Konsekvensberäkningarna grundar sig på antagandet att alla ämnen inom respektive
klass av farligt gods utgörs av det ämne inom klassen som kan ge allvarligast
konsekvenser, till exempel svaveldioxid (på väg) och klorgas (på järnväg) för giftiga gaser
och hexan för brandfarlig vätska. Beräkningarna utgår från de farligaste ämnena inom
varje farligt gods-klass. Dessa utgör troligtvis endast en marginell del av respektive
transporterad farligt gods-klass. För flera av scenerierna saknas tillräckligt statistiskt
underlag för att mer noggrant beräkna sannolikheterna för att de ska inträffa och här görs
i flera fall uppskattningar som bygger på ingenjörsmässiga bedömningar.
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Hänsyn tas inte heller till att det för flertalet av scenarierna är så att byggnader närmast
riskkällan kan verka skyddande mot bakomvarande bebyggelse. Detta hade minskat
samhällsrisken.
Trafikmängder som använts i beräkningar baseras på prognosåret 2040. Fram till dess är
förmodligen trafikmängden lägre, men efter år 2040 möjligen högre. Eftersom
bebyggelsen kommer att vara kvar under en längre period behöver beräkningarna ta höjd
för den högre trafikmängd som kan gälla i framtiden. Trafikverket rekommenderar
prognosår för sina vägar och det är behäftat med mycket stora osäkerheter att anta
trafikmängder längre fram i tiden. Därutöver krävs det mycket stora förändringar i
trafikmängd för att få betydandeutslag risknivåerna. Ett grovt exempel är att det krävs en
ökning av trafiken med 100 gånger för att risknivån ska ändras från acceptabel till
oacceptabel, förutsatt alt annat oförändrat.
Det använda konsekvensavståndet är en förenkling, där sannolikheten för att avlida är 1
för de som befinner sig inom konsekvensområdet, och 0 för de som befinner sig utanför
riskområdet. Denna förenkling görs för att få en rimlig omfattning på beräkningarna, men
kompenseras i viss mån av att sannolikhetsfördelningar för konsekvensavstånden
används i beräkningarna. För att inte underskatta risken så antas 100 % omkomma inom
det konsekvensavstånd där dödlig skada kan inträffa.
I vissa riskutredningar hanteras detta på så vis att sannolikheten att omkomma antas
vara olika för olika avstånd vilket gör det möjligt att fånga upp att sannolikheten att
omkomma generellt är högre närmare riskkällan. Av praktiska skäl görs inte det här, utan
den beräkningsmodell som används hanterar istället detta genom att ansätta ett intervall
för avståndet till (100 %) dödlig skada. Detta får den effekten att vissa olycksscenarion
(exempelvis BLEVE) får relativt stort genomslag i beräkningarna av samhällsrisk,
eftersom dödliga skada kan uppstå på långa avstånd även om detta sätt att räkna
överskattar riskerna på längre avstånd, eftersom sannolikheten att omkomma minskar
med avståndet (se Bilaga B).
Att 100 % omkommer vid det angivna konsekvensavståndet gäller oskyddade personer
utomhus. I beräkningarna antas att sannolikheten är lägre att personer som är inomhus
omkommer, eftersom byggnader ger ett skydd mot de flesta scenarier. Även här är det så
att sannolikheten avtar med avståndet, men att det av praktiska skäl förenklats till att
sannolikheten att omkomma inomhus är konstant inom konsekvensavståndet.
Att räkna på detta sätt underskattar effekten av skyddsavstånd eftersom det överskattar
risken på längre avstånd. I rekommendationerna tas viss hänsyn till detta genom att utgå
från att skyddsavstånd har betydelse för många händelser, även om det inte får så stort
genomslag i denna modell.
5.3.2 Känslighetsanalys
Simuleringar av individ- och samhällsrisk har genomförts med så kallad Monte Carlosimulering där en fördelning antas för parametrar istället för medelvärden. Därefter
simuleras 2 000 fall där olika värden plockas från dessa fördelningar. Som ett resultat ges
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en spridning i resultatet som visar osäkerheten i de beräkningar som genomförs och det
även att visa vilka parametrar som i störst grad påverkar resultatet.
Simuleringen används för att undersöka vilka parametrar som är mest osäkra, och på så
vis ger mest variation i utdata. I beräkningarna av samhällsrisken för 1 död på grund av
olycka bidrar följande tre parametrar med störst osäkerhet för olycka på järnväg:
1. Andel vagnar farligt gods av totala antalet godsvagnar
2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska)
3. Urspårningsfrekvens
För väg:
1. Konsekvensavstånd gasmolnsexplosion (UCVE)
2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska)
3. Sannolikhet för gasmolnsexplosion UVCE
Ovanstående parametrar ger en fingervisning om vilka parametrar som ger stor påverkan
på resultaten.
I Figur 21 visas spridningen på individriskberäkningarna för järnväg. Skillnad mellan 5percentilen och 95-percentilen är i storleksordningen en 10-potens. Det visar att
beräkningarna är osäkra, men eftersom värderingsskalan är 10-logaritmisk så blir ändå
beräkningarna användbara. Det kan dock konstateras att tolkningen av när risknivån skär
en viss linje (exempelvis 10-7) skiljer relativt mycket, därför bedöms det inte vara lämpligt
att tolka beräkningarna som att det är 100 % acceptabel risk vid 30 meter men
oacceptabel vid 25 meter.
I Figur 22 redovisas osäkerheten i individriskberäkningarna för väg 23.
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Figur 21. Spridningen för beräkningarna av individrisk för järnväg, redovisas här som 5- och 95percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.

Figur 22. Spridningen för beräkningarna av individrisk för väg 23, redovisas här som 5- och 95percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.

Figur 23 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för Södra stambanan. För det
scenario där en befolkningstäthet på 10 000 personer 30 meter från transportleden tillåts.
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Figur 23. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.

Figur 24 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för väg 23. För det scenario där
en befolkningstäthet på 10 000 personer 15 meter från transportleden tillåts.

Figur 24. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.
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I beräkningarna antas att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre jämfört med
utomhus eftersom byggnader ger skydd mot de flesta scenarier. Effekten av att vara
skyddad inne i en byggnad antas i flera föregående studier vara beroende av avståndet
(Länsstyrelsen Hallands län 2011, VROM 2005). Av praktiska skäl görs i de beräkningar
som redovisas här den förenklingen att sannolikheten att omkomma inomhus är konstant
inom det beräknade konsekvensavståndet (se Bilaga B).

6

Riskminskande åtgärder
Enligt rimlighetsprincipen, se kapitel 2.3, ska risker som med tekniskt och ekonomiskt
rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, oavsett risknivå. Exempel på
möjliga åtgärder presenteras nedan.

6.1

Vall, mur eller skärm
En vall av jordmassor, mur eller skärm kan fungera som en fysisk barriär mellan farligt
godsled och planområde. En sådan barriär kan hindra att farliga vätskor rinner mot
planområdet och effekten av gasutsläpp med tunga gaser nära marken kan, som följd av
den turbulens som barriären skapar, i viss mån reduceras.
En vall är förhållandevis dyr och skrymmande. Mur eller plank väljs ofta som alternativ då
det praktiskt inte är möjligt att lägga en vall mellan skyddsobjekt och riskkällan. Barriärens
höjd, innehåll och utbredning utreds i detaljprojekteringen för det enskilda fallet för att
säkerställa den riskreducerande effekten.
Vid pölbränder och jetflammor kan flamhöjden bli så hög att en skärm eller vall skulle
behöva vara opraktiskt hög för att få en betydande effekt. Beräkningar genomförda i
projektet Förbifart Stockholm (Trafikverket 2010) visar att en skärm med 4 meters höjd
reducerar avståndet för kritisk värmestrålning (15 kW/m 2) från 17 till 11 meter vid en
mindre pölbrand (50 m2). För en större pölbrand (200 m 2) är motsvarande siffror 23 till 20
meter.
Vid mindre bränder blir alltså effekten relativt stor, men effekten avtar ju högre flamhöjden
blir. Det är visserligen mer sannolikt med mindre utsläpp, men en 4 meter hög
konstruktion är orimligt dyrt i förhållande till den riskreducerande effekten. Att tillse att
fasaden utförs i icke-brännbart material bedöms i de flesta fall ge ett mer
kostnadseffektivt skydd, se nästa avsnitt.
En vall eller förstärkt skärmkonstruktion skulle även kunna ge skydd mot urspårning eller
avåkning.

6.2

Icke-brännbar eller brandklassad fasad
En fasad i icke-brännbart material fungerar som ett skydd mot värmestrålning och
bedöms ge ett gott skydd mot exempelvis en pölbrand. Målet är att förhindra
brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma.
Exempelvis kan fasaden och takfot utföras i obrännbart material (brandteknisk klass A2s1, d0) eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet
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och isolering (exempelvis brandteknisk klass IE30). Fönster utförs i brandteknisk klass
EW 30.
Om funktionskrav på brandteknisk klass ställs på hela fasaden gäller det även fönster och
kräver då att fönster normalt endast öppnas vid putsning eller underhåll och bara kan
öppnas med specialverktyg. Detta kan begränsa användningen eftersom boende ofta vill
kunna öppna fönster. Det kan också ställa högre krav på utförandet och då bli dyrare än
att enbart kräva fasad i obrännbart material.
Det bedöms vara rimligt att ställa högre krav på en fastighet i fler än två plan och där det
kan befinna sig personer med försämrade möjligheter att utrymma själva. Rör det sig om
exempelvis äldreboende eller skola bör brandklass IE60 övervägas.
Brandklassningen ska gälla alla fasader som kan exponeras för värmestrålning vid en
olycka på transportleden.

6.3

Ventilationsåtgärder
Friskluftsintagen på bebyggelse bör placeras på en fasad som vetter bort från järnvägen,
alternativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska den mängd brandfarlig och giftig gas
samt rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en olycka med farligt gods.
Placeringen kan öka kostnaderna för ventilation.
Det giftiga gaser som transporteras under tryck beter sig vid ett utsläpp som tyngre än luft
och stiger inte omedelbart utan sprids längs marken med vinden tills de värmts upp av
omgivningen, se Figur 25 (Thomasson 2017). Betydelsen av att placera ventilationsintag
högt är större ju närmare riskkällan intaget ligger, på längre avstånd har gasmolnet fått en
större utbredning i höjdled, samtidigt som koncentrationerna är lägre.

Figur 25. Utsläpp av kyld ammoniakgas sprids inledningsvis längs marken som en tung gas, men
stiger ju mer den värms upp av omgivningen. Att placera friskluftsintag högt ger mer effekt ju
närmre utsläppet byggnaden ligger.

Vindströmningen kring byggnader leder till att det bildas så kallade lävakar där
gaskoncentrationerna är lägre både framför och bakom byggnaden (FOA 1998, Krogstad
och Pettersen 1986).
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Figur 26. Bilden illustrerar luftens strömning runt en byggnad. Fritt från FOA 1998.

Figur 27. Gasspridning med vinden kring en byggnad. Figuren baserad på vindtunnelexperiment
utförda av Krogstad och Pettersen (1986).

Att kunna stänga av ventilationen minskar sannolikheten för skador och dödsfall i
samband med utsläpp av giftig gas. Även negativa effekter av rökgaser vid brand och
brännbara gaser från ett utsläpp på järnvägen kan minskas på detta sätt.
Att lösa detta praktiskt är dock svårt. Det saknas rimliga lösningar med detektorer som
automatiskt stänger av ventilationssystemet. Ett manuellt system kräver att personer har
kännedom om hur de ska agera och att det är tillgängligt, samtidigt som åverkan på
systemet (medveten eller omedveten) ska förhindras.

6.4

Disposition av byggnad
Disposition av bebyggelse så att t.ex. utrymningsvägar och entréer placeras i skydd av
byggnaden i förhållande till riskkällan ger en ökad säkerhet vid olycka. Huruvida dessa
åtgärder går att reglera i detaljplan samt hur dessa skyddsåtgärder kan säkerställas över
tiden, vid t.ex. ändring av byggnaden, kan kanske inte kontrolleras. En sådan åtgärd
begränsar även byggnadens användning. Genom att inte uppmana till stadigvarande
vistelse på de delar av planområdet som ligger öppen mot och närmast vägen minskar
risken för att människor som vistas utomhus inom planområdet skadas om en farlig
godsolycka inträffar. Om ovanstående kan säkerställas bedöms viss riskreducerande
effekt erhållas från olyckor med splitter, strålning, gasmolnsexplosion och jetflamma.
Att kunna utrymma byggnaden på sida bort från järnvägen vid en brand eller annan
olycka med farligt gods bedöms vara en rimlig åtgärd oavsett risknivå och bör därför
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vidtas. Människor har en tendens att utrymma samma väg som de kom in
(Räddningsverket 2001). Därför rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av
huvudentré.

6.5

Förstärkning av stomme/fasad
Förstärka stomme och/eller fasad kan i viss mån skydda mot tryckpåverkan vid explosion,
splitter eller avåkande fordon samt förhindra att bygganden rasar eller fortskridande ras
inträffar. De dimensionerande lasterna vid explosion blir i många fall så stora att
nödvändiga förstärkningsåtgärder innebär alltför stora kostnader och begränsar även
bebyggelsens användning.

6.6

Laminerat glas
Glas kan tillverkas så att det inte splittras vid explosioner, exempelvis genom laminering
där två eller flera glasskivor läggs samman med ett mellanliggande plastskikt. Detta
minskar risken för splitterskador på personer innanför glasrutan. Detta är en åtgärd som
kan vara rimlig att överväga i byggnader där det kan uppehålla sig flera personer
samtidigt även om sannolikheten för explosion är låg.

6.7

Effekt av byggnadstekniska skyddsåtgärder
Nedan redovisas beräkningar för att kunna utvärdera effekten av ett antal riskminskande
åtgärder. Av praktiska skäl redovisas här en uppsättning åtgärder som bedöms ge störst
effekt i förhållande till kostnader och andra praktiska inskränkningar.
I flertalet riskutredningar och vägledningar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016,
Länsstyrelsen i Hallands län 2011) föreslås följande åtgärder (eller liknande varianter) när
avstånden till leden är relativt korta:
•

Någon typ av fysiskt hinder som gör att fordon inte kan lämna spår eller
vägområdet och på så vis komma närmare bebyggelsen. Detta hinder ska även
vara så tätt att en vätska inte kan rinna mot bebyggelsen.

•

Friskluftsintag placeras så högt som möjligt och på sida bort från riskkällan.

•

Möjligheter att på ett säkert sätt kunna utrymma på sida bort från riskkällan.

•

Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt
lägst brandteknisk klass IE30 (fönster EW30).

Fasad och fönster i brandteknisk klass kräver att fönster inte är öppningsbara utan nyckel
eller specialverktyg. Detta eftersom effekten av den barriär som fönster utgör förväntas
minska om fönster står öppna i händelse av en olycka.
Dessa åtgärder bedöms ge relativt gott skydd mot de mest sannolika händelserna
(pölbränder) och även de som får störst genomslag i samhällsrisk (BLEVE,
gasmolnsbrand, jetflamma och giftigt gasmoln).
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Hur stor effekt på sannolikheten att omkomma inomhus som detta får behöver uppskattas
för att kunna användas i beräkningar. Det saknas statistiska data över sådana samband,
och uppskattningar i andra riskutredningar varierar relativt mycket. Här antas att
sannolikheten att omkomma inomhus minskas enligt följande:
•

En faktor 5 lägre för värmestrålning med brandklassad eller ej brännbar fasad
(inkl. fönster), samt möjlighet att utrymma säkert på sida bort från riskkällan.

•

En faktor 3 lägre för giftgasmoln om ventilation placeras på tak eller på sida bort
från transportleden.

6.7.1 Södra Stambanan
I Figur 28 redovisas samhällsrisk vid Södra stambanan när effekten av att åtgärdspaketet
ovan använts.

Figur 28. Effekt av riskreducerande åtgärder vid Södra stambanan.
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6.7.2 Väg 23 och väg 120
I Figur 29 och Figur 30 redovisas samhällsrisk vid väg 23 respektive väg 120 när effekten
av åtgärdspaketet ovan använts.

Figur 29. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 23.

Figur 30. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 120.
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7

Slutsats och rekommendationer
I detta kapitel redovisas rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder till olika typer av
bebyggelse. Rekommendationerna bygger på:
•

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.

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.
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7.1

Rekommenderade skyddsavstånd
Rekommenderad markanvändning med hänsyn till risker från farligt gods och
urspårningar för Älmhult redovisas i Tabell 6.
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
Tabell 6 är att vätska inte ska kunna rinna 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.
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 övervägas upp för känslig bebyggelse inom 100
meter från transportleden.

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.
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Tabell 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.
Ej känslig
bebyggelse

Mindre känslig
bebyggelse

Medelkänslig
bebyggelse

Blandad
bebyggelse*

Känslig
bebyggelse**

Fåtal personer

Fåtal personer
Vakna

Flertal personer som är
vakna

Högre
persontäthet

Hög persontäthet

Tillfällig vistelse

Byggnader i max två
våningsplan

Sovande
Individer som
kan utrymma
själva
Byggnader i
max fyra
våningsplan

-Parkering
(ytparkering)
-Trafik
-Odling
-Friluftsområde
(t.ex.
motionsspår)

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

-Tekniska
anläggningar

-Tekniska
anläggningar

-Drivmedelsförsäljning
(obemannad)

-Parkering (övrig)

-Handel (övrig handel)

-Bostäder

-Kontor (dock ej hotell)

-Hotell

-Lager (även med
betydande handel)

-Medelkänslig
bebyggelse
men i fler än
två plan

-Idrotts- och
sportanläggningar (utan
betydande
åskådarplats)
-Besöksanläggningar
(verksamheter för
kultur, religionsutövning, m.m. som
riktar sig till besökare)

Särskilt känsliga
individer
Sovande utan god
lokalkännedom
Byggnader i mer än
fyra våningsplan

-Bostäder och
hotell i fler än fyra
plan
-Vård
-Skola
-Idrotts- och
sportanläggningar
(med betydande
åskådarplats
-Större
samlingslokaler

-Centrum
-Industri (övrig industri)

Södra stambanan
Inget
skyddsavstånd

30 meter

30 meter

30 meter

50 meter

20 meter

30 meter

40 meter

75 meter

10 meter

20 meter

25 meter

40 meter

Väg 23
Inget
skyddsavstånd

Väg 120
Inget
skyddsavstånd

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder enligt kapitel 7.2.1.
**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se kapitel 7.2.2.
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7.2

Riskminskande åtgärder

7.2.1 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för typisk centrumbebyggelse
Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor,
centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Denna typ av bebyggelse bedöms utgöra ett
mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. För att den inte ska betraktas
som känslig behöver 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.

•

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.
7.2.2 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.

•

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.
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7.3

Exponering från flera riskkällor
Vissa områden kommer att exponeras för risk från både väg och järnväg. Eftersom
värderingen av risknivåer görs på en tiologaritmisk skala kommer dock den summerade
risknivån värderas ungefär samma som om det bara fanns en riskkälla, åtminstone om de
rekommenderade avstånden upprätthålls. 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 vilket kan försvåra
eller omöjliggöra önskad bebyggelse.

7.4

Diskussion kring beräknade risknivåer
En målsättning är att skyddsavståndet ska vara så långt att individrisken är acceptabel.
För tätare stadsbebyggelse bortom 30 meter är det i första hand samhällsrisken som blir
styrande både för väg och järnväg. För vissa händelser krävs mycket långa
skyddsavstånd alternativt betydligt lägre persontäthet för att få ner den beräknade
samhällsrisken.
Exempelvis kan ett gasmoln med hälsofarliga koncentrationer spridas flera hundra meter,
och då ger inte ett bebyggelsefritt avstånd på några tiotals meter någon märkbar effekt.
Modellen bygger dock på förenklingar där konsekvensavstånden för de flesta scenarion
beräknas konservativt för att inte underskatta risknivåerna trots osäkerheter (se kapitel
5.3).
I RIKTSAM anges att för känsligare bebyggelse där många personer kan vistas ska
samhällsrisknivå för 1 omkomna understiga en sannolikhet på 10-5 per år och för 100
omkomna 10-7 per år. Det är i första hand detta kriterium som styrt vilka bebyggelsefria
avstånd som rekommenderas.

7.5

Anpassning till andra riktlinjer och lagar
Byggnader bör generellt inte placeras närmare än 30 meter till riskkällorna utan en
närmare bedömning om det är lämpligt eller ej. För järnväg är detta främst motiverat av
Trafikverkets bestämda önskemål om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter.
Individrisken överstiger dock inte 10-6 på något avstånd från järnvägen, så i det enskilda
fallet kan avsteg från detta vara motiverat men behöver ske i samråd med Trafikverket.
Avståndet som gäller enligt väglagen med hänsyn till trafiksäkerhet ska upprätthållas.
Det beräkningar som redovisas i denna rapport bedöms visa att de schablonmässiga
avstånd som anges i RIKTSAM blir alltför försiktiga och inte leder till en rimlig avvägning
mellan risk och nytta. De principer för hur processen bör utföras och viktiga avvägningar
som bör göras är dock fortfarande relevanta.

7.6

Åtgärder oavsett risknivå
Åtgärder kan vara motiverat även om beräknade risknivåer inte är höga. Baserat på hur
andra riktlinjer utformats, principer kring risk och den branschpraxis som vuxit fram finns
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det därför anledning att tillämpa vissa begränsningar kring transportleder som inte enbart
baseras på de beräkningar som redovisas i denna rapport.
För känsligare bebyggelse anges därför ett längre skyddsavstånd som ligger i linje med
de riktlinjer som publicerats av Stockholms län (2016). Inom detta avstånd är det rimligt
att kommunen i mer detalj undersöker hur en detaljplan kan påverkas av risker från farligt
gods och att andra skyddsåtgärder än avstånd utvärderas.
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Bilaga A - Frekvensberäkningar
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A1 Inledning
Riskanalysen bygger i detta fall på en uppskattning av sannolikheter för dödsfall per år, dels
som individrisk och dels som samhällsrisk. Sannolikhet per år kan också tolkas som en
förväntad frekvens, dvs. att en händelse förväntas inträffa ett visst antal gånger under en
tidsperiod.
I många fall saknas tillförlitlig statistik för olika scenarier, och när antaganden måste göras
har värden valts som ligger i närheten av antaganden i liknande utredningar som gjorts i
Sverige. På så vis finns en strävan mot att resultaten av riskbedömningen blir liknande
jämfört med andra platser inom landet, även om vissa parametrar är baserade på
ingenjörsmässiga bedömningar.
Ett vanligt förekommande sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall vid en olycka är
genom händelseträd. Av praktiska skäl utgår metodiken från ett begränsat antal utfall där
det egentligen handlar om ett spektrum av möjliga utfall. I denna rapport redovisas inte olika
händelseträd utan läsaren hänvisas istället till de olika konsultrapporter som ligger till grund
för den sammanställning som redovisas.
Det finns olika sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall. Därför har en
sammanställning gjorts med sannolikheter för olika scenarier som använts i andra
riskutredningar i Sverige (WUZ 2016, WSP 2016 och 2014, Briab 2016, Brandskyddslaget
2015), och utifrån dessa underlag, tillsammans med Swecos egna beräkningar och
ingenjörsmässiga uppskattningar, har ett troligt intervall för olika olycksscenarier uppskattats
för järnväg och väg.

A1.1 Händelseförlopp för olika typer av farligt gods
A1.1.1 Explosiva ämnen (ADR/RID 1)
Exempel på explosiva varor är ammunition, tårgas, krut, fyrverkerier och trotyl. Vid en
antändning av explosiva varor uppstår en kraftig och kortvarig tryckvåg som kan skada
människor och byggnader.
För transport av explosiva varor finns omfattande bestämmelser och restriktioner för att
minska sannolikheten för olyckor och begränsa konsekvenser vid olyckor.
Det är endast så kallade massexplosiva varor (ADR/RID-klass 1.1) som bedöms kunna
skada människor allvarligt på längre avstånd än ett 10-tal meter (Göteborgs stad, 1999).
Massexplosiva varor är explosiva ämnen som har en benägenhet att explodera i sin helhet
och därför åstadkomma stora skador. I denna riskutredning undersöks endast transporter
med massexplosiva varor eftersom dessa bedöms kunna leda till allvarligast skador,
samtliga transporter med explosivämnen antas vara av denna klass.
För att en explosion ska inträffa vid en olycka måste antingen en brand uppstå i
järnvägsvagnen och sprida sig till det explosiva ämnet eller så måste de mekaniska
påkänningarna vid kollisionen vara så stora att de utlöser en detonation. Sannolikheten för
att en brand uppstår efter en trafikolycka är relativt liten, för järnvägsolycka antas den vara
ca 0,2 % i de utredningar som gåtts igenom. Av dessa bränder släcks sannolikt ett flertal
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bränder av föraren eller av räddningstjänsten innan branden hunnit påverka lasten. Hur stor
andel bränder som faktiskt släcks är dock mycket osäkert eftersom denna typ av statistik
inte finns att tillgå.
Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i brandklassade
skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska kunna påverka lasten. Detta
innebär att även om en brand inte släcks är sannolikheten låg för att branden ska kunna
antända de explosiva varorna. Vidare kommer flertalet explosiva ämnen att brinna upp
istället för att detonera vid en brand. Sannolikheten för att en brand ska antända de
explosiva varorna antas som en ingenjörsmässig bedömning konservativt till i medel 50 %.
På järnväg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 25 ton explosivämnen. Det är dock
mycket ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva
ämnen. Hänsyn har tagits till detta vid uppskattning av fördelning för konsekvensavstånden.
På väg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 16 ton explosivämnen. Det är dock mycket
ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva ämnen.
Hur stora laster som ingår i konsekvensberäkningar varierar mellan olika utredningar och
bygger på ingenjörsmässiga bedömningar (WUZ 2016, WSP 2016). Detta påverkar
fördelningen för konsekvensavstånden.
Med mekanisk påverkan på de explosiva varorna avses den stöt som uppstår vid en
trafikolycka. Hur stor stöt som krävs för att de explosiva varorna ska antända är oklart. Ett
flertal explosiva varor kräver kollisionshastigheter som överstiger flera hundra m/s för att
antända, vilket motsvarar hastigheten hos en projektil från ett vapen. Detta tyder på att en
kollision sannolikt inte kan orsaka en antändning. Denna bedömning är dock förknippad
med osäkerheter. Konservativt görs en ingenjörsmässig bedömning i de flesta
riskutredningar att 0,2 % sannolikhet för att mekanisk påverkan på godstågsvagn är
tillräcklig för en explosion.
A1.1.2 Tryckkondenserade gaser (ADR/RID 2)
Tryckkondenserade brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tjockväggiga tankar vilka
klarar relativt stora påfrestningar vid en olycka utan att punktering och utsläpp av gasen
sker. Om ett sådant utsläpp ändå sker är skadeområdet starkt beroende av utsläppets
storlek, vind- och väderförhållanden samt geografiska- och topografiska förhållanden inom
planområdet.
Enligt Banverket (2001) kan sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp från
tjockväggiga tankar uppskattas till 2 % för olyckor på järnväg (1 % punktering, 1 % stort hål).
Här har en något mindre konservativ uppskattning gjorts att sannolikheten för utsläpp istället
varierar mellan 0,2 % och 2 % (mest troligt 1 %). Därefter görs ett antagande om storleken
på hålet. I RIKTSAM (2007) används tre hålstorlekar för att beräkna utsläppets storlek; litet
(10 mm diameter), medelstort (30 mm diameter) och stort (110 mm diameter). I enlighet
med VTI (1994) bedöms fördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp vara; 0,6;
0,25 och 0,15 givet ett utsläpp.
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Brandfarliga gaser (ADR/RID 2.1)
Vid ett läckage av brandfarliga gaser kan utsläppet antända direkt, inte antända alls eller så
sker en fördröjd antändning. När eller om gasen antänder får stor inverkan på
konsekvensernas omfattning.
Ett utsläpp av brandfarliga gaser kan skada människor dels genom förgiftning, dels genom
värmestrålning eller tryckpåverkan om gasen skulle antända. Om ett utsläpp av brandfarlig
gas inte antänder i direkt anslutning till olycka skulle ett drivande gasmoln kunna uppstå
som sannolikt har toxiska effekter för människor. Ett sådant gasmoln skulle vara mycket
lättantändligt eftersom en brännbar blandning bildas tillsammans med luftens syre. Energin i
ett fordon, en cigarett eller ett gatljus skulle potentiellt kunna antända gasmolnet. Detta
innebär att ett gasmoln med tillräckligt hög koncentration för att förgifta människor sannolikt
antänder och leder till brännskador långt innan allvarlig förgiftning uppstår.
Om ett utsläpp av brandfarlig gas antänds har följande tre scenarier beaktats:
Jetflamma: Gasen skulle kunna antända direkt efter utsläppet och ge upphov till jetflamma.
Beroende på utsläppets storlek och trycket i det tryckkärl som gasen förvaras i kan
jetflamman nå storlekar på från några få meter upp till 75 m. Jetflamman kan skada
människor och egendom dels genom en direkt träff av jetflamman och dels genom
värmestrålning från flamman.
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan inträffa om ett tryckkärl med
kondenserad brandfarlig gas utsätts för extrem upphettning. Tryckkärlet förlorar då sin
tryckbärande förmåga och briserar med ett stort eldklot som följd. Människor och egendom
kan då skadas av värmestrålning och splitter eller stora kaststycken från t.ex. tryckkärlet.
Denna händelse förväntas endas ske som en dominoeffekt av en jetflamma eller pölbrand,
som i sin tur hettar upp det lastade tryckkärlet. En BLEVE bedöms konservativt inträffa i 1 %
av de olyckor där en vagn med brandfarlig gas är involverad.
Gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion: Dessa skadehändelser kan inträffa om inte
gasmolnet antänder direkt efter att utsläppet inträffat. Ett gasmoln kan då driva iväg i
vindriktningen och antända långt ifrån utsläppskällan. Vid en gasmolnsbrand bedöms
endast allvarliga skador uppstå på de personer och byggnader som är inom molnet. Vid en
gasmolnsexplosion kan en tryckvåg uppstå som skadar byggnader och i sin tur människor
utanför gasmolnet. För att en gasmolnsexplosion ska inträffa krävs dock mycket stora
mänger gas i gasmolnet och gasen måste vara väl omblandad med luft så att explosiva
koncentrationer uppstår. En spridningsvinkel för gasmolnsbrand antas konservativt till 45°.
Giftiga gaser (ADR/RID 2.3)
Farligt godsklass 2.3, giftiga gaser, kan ha en starkt toxisk effekt om människor exponeras
för något av dessa ämnen. Konsekvenserna som uppstår vid ett utsläpp av giftig gas beror
bland annat på läckagets storlek, gasens toxicitet, vind- och väderförhållanden och
områdets topografiska förutsättningar. I denna riskutredning antas alla vindriktningar vara
lika sannolika.
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Beräkningar av sannolikheter för utsläpp givet att en vagn spårar ur och hålstorlek är
detsamma som för brandfarliga gaser och redovisas ovan.
Spridning av gasmoln påverkas till stor del av rådande väderförhållanden. Beroende på
bland annat vindstyrka och solinstrålning påverkas riktning och gaskoncentration.
Gasmolnet sprids som en plym vars form är beroende av ett flertal faktorer, bland annat
källstyrka och vindstyrka. Vid högre vindstyrkor blir plymen längre med smalare och vid
lägre vindstyrkor blir plymen bredare men kortare (WSP 2016). Siffror för spridningsvinkel
som redovisas i olika rapporter varierar mellan 15° (Thomasson 2017) och 60° (WSP 2016).
Hänsyn har tagits till detta genom att anta att plymens vinkel vid ett utsläpp kan variera med
15-60°.
Exempel på mycket giftiga gaser som transporteras på svenska trafikleder är klor,
ammoniak och svaveldioxid. På järnväg kan transporteras upp till ca 65 ton per vagn. I
denna utredning har klor antagits utgöra 100 % av den transporterade mängden på järnväg,
vilket är extremt konservativt. Statistik över vilka gaser som transporteras under klass RID 2
finns inte tillgänglig, men efter att Akso Nobel lade ner sin tillverkning av klor i Bohus och
Skoghall 2005 respektive 2011 bedöms transporter med klor vara försvinnande få. Klor
tillverkas fortfarande i Stenungssund men transporter är sällsynt, under 2013 skedde inga
transporter av klor (INEOS miljörapport 2013).
Ammoniak och svaveldioxid är exempel på de mer giftiga gaser som transporteras på väg.
På väg transporteras vanligen inte större mängder än 25 ton gas per fordon.
A1.1.3 Brandfarliga vätskor (ADR/RID 3)
Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna skadas
allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är bensin, E85
(etanol) och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos olika brandfarliga vätskor gör att de
har olika stor benägenhet att antända, exempelvis antänder bensin och E85 mycket
snabbare än diesel. Eftersom transportfördelningen mellan olika brandfarliga vätskor är
okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som transporter med en
lättantändlig vätska (hexan) vilket är en konservativ ansats då det är mer brännbart än
bensin.
Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning resulterar sannolikt i en
pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den
värmestrålning som pölbranden ger upphov till.
Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle även kunna ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett
stort utsläpp sker en varm dag och vätskan är flyktig skulle ett ångmoln kunna bildas och
driva iväg. Ångmolnet skulle kunna antända och skada människor och byggnader bortom
utsläppsplatsen. Denna händelse bedöms dock som osannolik och antas ske i ca 1,5 % av
fallen.
Sannolikhet för antändning av vätskepöl ligger mellan 10 och 30 % för järnväg i de
riskutredningar som gåtts igenom, vilket huvudsakligen baseras på siffror från rapport som
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publicerades 1993 för att analysera riskerna med farligt gods i Storbritannien (Purdy, 1993).
För ett gasmoln ligger sannolikheten för antändning mellan 5 till 70 %.
Sannolikhet för antändning av vätskepöl vid olycka på väg uppskattas vanligen till ca 3 %
(WSP 2016, WUZ 2016) vilket precis som för järnvägstransporter baseras på den riskanalys
som gjordes 1993 för Storbritannien (Purdy, 1993). För ett gasmoln bedöms
antändningssannolikheten vara 50 %. Spridning av eventuellt gasmoln följer spridning enligt
brandfarlig gas ovan.
A1.1.4 Oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR/RID 5.1 och 5.2)
Oxiderande ämnen (RID-klass 5.1) utgör en stor andel av alla vagnar innehållande farligt
gods och är klassade som farliga i den mån att de kan fungera som katalysatorer vid
brandförlopp men är inte brandfarliga i sig. Om ämnet kommer i kontakt med brännbart,
organiskt material (t ex diesel, motorolja etc.) kan det leda till självantändning och kraftiga
brand- eller explosionsförlopp.
Organiska peroxider utgör endast en marginell del av antalet försändelser med farligt gods
och har ur ett riskperspektiv liknande egenskaper som oxiderande ämnen. Antalet
transporter av klass 5.2 läggs därför till antalet transporter av klass 5.1
De ämnen som bedöms kunna leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak
ej stabiliserade väteperoxider och vattenlösningar av väteperoxider med över 60 %
väteperoxid. För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator,
flegmatiseringsmedel, in för att minska reaktionsbenägenheten.
Även ammoniumnitrat har historiskt sett varit inblandat i olyckor med kraftiga bränder och
explosioner. När det transporteras som ADR/RID klass 5.1 är det dock i blandningar som
minskar sannolikheten för detonation så mycket att detta bedöms vara mycket osannolikt.
Enligt regelverket är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade väteperoxider eller
vattenlösningar (d.v.s. utan flegmatiseringsmedel) med över 60 % väteperoxid på järnväg.
Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara
ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen).
Regler kring transport såsom användandet av skyddsvagnar mellan vagnar med farligt gods
gör det mycket osannolikt att oxiderande ämnen kommer i kontakt med innehållet i en
annan vagn med t.ex. brandfarliga vätskor.
Genomgång av olika riskutredningar för farligt gods Sverige visar att de ingenjörsmässiga
bedömningarna avseende explosion eller brand med klass RID/ADR 5.1 och 5.1 skiljer sig
relativt mycket. Det intervall för sannolikheter bedöms dock vara tillräckligt konservativa.
Gemensamt är att en uppskattning görs av sannolikhet för utsläpp av oxiderande ämnen
samtidigt som ett utsläpp av organiskt material som därefter ger upphov till brand eller
explosion. Bedömningarna skiljer sig relativt mycket mellan olika rapporter (WUZ 2016,
Sweco 2016, WSP 2016). Blandning med annat organiskt material antas till mellan 10 och
50 %, och att det därefter uppstår brand till ca 1 %, alternativt att en explosion inträffar med
1 till 10 % sannolikhet. För vägtransporter ökar sannolikheterna för omblandning med
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organiskt material eftersom lastbilen som transporterar ämnet och andra fordon har
drivmedel som kan läcka ut vid en olycka.

A1.2 Frekvensberäkningar för järnväg
A1.2.1 Urspårning
En grundläggande parameter vid beräkning av den uppskattade frekvensen (sannolikheten
per år) för en olycka antalet tåg som passerar på sträckan.
Andelen försändelser farligt gods (vagnar) baseras på statistik från åren 2013–2016 genom
Älmhult baserat på statistik från Trafikverket (uppgift från Trafikverkets statistikavdelning
2017). Andelen farligt gods av totala mängden gods är i nationell statistik ca 5 %
(Trafikanalys 2015). För Älmhult är ca 3 %.
Baserat på statistiken kan antalet vagnar per tåg och antal vagnar med farligt gods
beräknas. Med hänsyn till den förväntade fördubblingen av trafiken och längre godståg
antas antalet vagnar med farligt gods genom Älmhult vara dubbelt så många i
riskberäkningarna jämfört med dagsläget.
I de flesta riskanalyser i Sverige för har Banverkets modell från 2001 använts för att beräkna
urspårningsfrekvens. Den statistik som ligger till grund för uppgifterna i den modellen bygger
på erfarenheter från 1980 och 90-talet, men det finns anledning att anta att tågsäkerheten
förbättrats sedan dess.
I en rapport från Evert Andersson, professor emeritus vid Järnvägsteknik på Kungliga
Tekniska Högskolan, hänvisas till forskning gjord på statistik över urspårningar i Sverige
(Andersson 2014) under åren 2003–2012. Utifrån denna statistik kan följande antaganden
göras avseende sannolikheten för urspårningar:
•

Urspårning sker i medeltal 7×10-8 per tåg-km (oavsett hastighet och tågtyp)

Enligt UIC (Internationella järnvägsförbundet, 2002) kan det antas att sannolikheten för
urspårning är 10 gånger större för godståg. Sannolikheten för persontåg beräknas då till ca
2×10-8 och för godståg till 20×10-8 per tåg-km.
Enligt UIC är också risken för urspårning i stationsområden med växlar 10 gånger större än
på rakspår och kurvspår i övrigt. Andersson uppskattar att stationsområden utgör ca 15 %
av den totala linjelängden i Sverige vilket efter beräkning ger följande
urspårningssannolikheter för godståg:
•

ca 85×10-8 per tåg-km i stationsområden med växlar

•

ca 8,5×10-8 per tåg-km på rakspår och kurvspår i övrigt.

Högre hastigheter ger lägre sannolikhet för urspårning, vilket antas bero på högre krav på
banan och fordonen vid högre hastigheter.
I Tabell A-1 redovisas indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen för godståg som
använts i denna rapport.
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Tabell A-1. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen.
Parameter

Prognos
2040

Fördelning som använts vid beräkningar
(5- / 95-percentil för normalfördelning)

Antal godståg per dag

90

80 – 100

Antal dygn med trafikering per år

364

Antal vagnar per tåg

ca 40
2,5 – 4,5

Medelvärde för antal godsvagnar
som förväntas spåra ur vid olycka
Andel farligt godsvagnar

4%

1–3 %

Urspårningsfaktor per tågkm,
godståg

85×10-8

+/- 25 %

Urspårningsfaktor, persontåg

8,5×10-8

+/- 25 %

Förväntad urspårningsfrekvens för godståg genom Älmhult (på 1 km) blir då
90×364×85×10-8 ≈ 2,8×10-2 per år, vilket motsvarar ca en urspårning på 35 år.
Vid en urspårning kan hela tåget spåra ur, men oftast spårar ca 3,5 vagnar ur (VTI 1994).
Att någon av vagnarna som spårar innehåller farligt gods kan beräknas enligt följande
formel:
1 − (1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑝å𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑟 = 7% 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑟𝑠𝑝å𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔
Vilket ämne som finns i en vagn som spårar ur baseras på fördelningen mellan olika
godsklasser. Då denna information är konfidentiell kan inte detaljer återges i denna rapport.
Underlaget är för litet för att dra några noggranna slutsatser om eventuella trender över tid.
Ett medelvärde för perioden 2013–2016 används för att räkna ut den procentuella
fördelningen mellan godsklasser och denna fördelning antas vara samma 2040.
Beräkning med ovanstående parametrar ger att frekvensen för olycka med farligt gods ska
ske på 1 km av Södra stambanan genom Älmhult är 0,002 per år, eller ca en olycka per ca
500 år, fördelat över RID-klasserna enligt Tabell A-2.
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Tabell A-2. Beräknad frekvens för urspårning av en vagn som innehåller respektive RID-klass.
Södra stambanan
genom Älmhult
ADR 1 – Explosiva ämnen

1,3∙10-6

ADR 2.1 - Brandfarlig gas

2,9∙10-4

ADR 2.3 - Giftig gas

9,6∙10-5

ADR 3 - Brandfarlig vätska

4,8∙10-4

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider

2,1∙10-4

Som jämförelse har även beräkningar genomförts med Banverkets modell från 2001 och
vilket resulterar i en urspårningsfrekvens för sträckan på ca 2×10-3 per år. Skillnaderna blir
inte betydande i detta fall, och det högre värdet används.
I Banverkets modell beror ca 50 % av urspårningarna på vagnfel. Ett argument för att inte
använda den modellen för att uppskatta urspårningsfrekvens inom ett visst område är att
vagnfelen i många fall inte leder till en någon större urspårning förrän tåget passerar en
växel eller går in i en kurva. En urspårad vagn kan släpas med av tåget en betydande
sträcka utan att lokföraren uppmärksammar det (Andersson 2014). Alltså, vagnfel bidrar till
urspårningar men var själva urspårningen sker styrs mer av banans egenskaper, något som
inte fångas upp i Banverkets modell från 2001.
A1.2.2 Utsläpp vid urspårning
För tunnväggig tankvagn anges i Banverkets modell att sannolikheten för punktering är
25 % och sannolikheten för stort hål 5 % vid olyckor som inträffar i den största tillåtna
hastigheten på banan (Banverkets 2001). Det finns statistik från studier över olyckor i USA
som tyder på att ju högre hastighet desto sannolikare är ett utsläpp av farligt gods (Barkan
et al. 2003), och även i den studien ligger sannolikheten för utsläpp mellan ca 5 och 25 %.
Sambandet är relativt osäkert och därför används här ett intervall på 5–25 %
(normalfördelning) för sannolikheten att ett utsläpp ska ske givet en urspårning. Någon
skillnad görs inte här på storleken på utsläppet utan det fångas istället upp i fördelningen av
konsekvensavstånd, se Bilaga B.
Tjockväggiga tankar (med tryckkondenserad gas RID-klass 2 är betydligt mer robusta och
bedöms i de flesta riskutredningar ha en sannolikhet för utsläpp som är 1/30 av den för
tunnväggiga tankar (Banverket 2001).
För alla ämnen utom RID-klass 1 gäller att ett utsläpp måste ske innan det kan få
konsekvenser för omgivningen.
A1.2.3 Frekvens för scenario med farligt gods på järnväg
Nedan redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen från
respektive RID–klass (Tabell A-3). Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger
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på en sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren.
Tabell A-3. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade
frekvenser för dessa för 1 km av Södra stambanan genom Älmhult.

Klass

1

2.1

2.3

Sannolikhet för scenariot
givet utsläpp (%)

Scenario

Min

Mest
troligt

Max

Explosion*

0,1

0,2

1

5,0×10-9

Jetflamma

10

20

30

2,2×10-7

Gasmolnsexplosion

5

50

70

4,5×10-8

BLEVE

0,1

0,13

1

4,4×10-9

Giftigt gasmoln

50

100

5,3×10-7

Gasmolnsbrand

1

1,5

3

1,3×10-6

Pölbrand

10

20

30

1,6×10-5

Brand

0,02

0,05

0,07

1,7×10-8

Explosion

0,001

0,003

0,004

1,1×10-08

3

5

Beräknad
frekvens
(medelvärde)

*För RID-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion.
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A1.3 Frekvensberäkningar för lastbilstrafik
A1.3.1 Frekvensberäkningar för trafikolycka med lastbil
Sannolikheten för olycka med lastbil beräknas enligt följande ekvation:
𝑃𝑂 = 𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝐿 ∙ 𝐹 ∙ 365
𝑁 = Antalet lastbilar per dygn (ÅDT tung)
𝑄 = Olyckskvot (antalet olyckor/ fordonskilometer)
𝐿 = Längd för berörd vägsträcka (km)
𝐹 = Korrigeringsfaktor för antalet fordon per olycka

Denna beräkning upprepas för varje ADR-klass för 1 km väg.
Eftersom det saknas lokal statistik över hur stor andel av lastbilarna som transporterar farligt
gods och fördelningen mellan olika ADR-klasser på sträckan antas det följa Sveriges
nationella statistik. Andelen farligt gods uppskattas till 3-3,5 %.
Olyckskvoten Q baseras på Vägverkets modell för olycka med tunga fordon (1998).
Korrigeringsfaktorn för antalet fordon per olycka (F) ansätts till 1,8 för tätort och 1,5 i
landsbygd enligt Vägverket (1998). För att få med parametern i osäkerhetsanalysen ansätts
en variation på +/- 25 %. Beräknade frekvenser (sannolikhet per år) för olycka med fördelat
på olika godsklasser redovisas i Tabell A-4.
Tabell A-4. Beräkning av olycksfrekvenser (sannolikhet per år) på vägar i Älmhult.
Väg 120

Väg 23

Antal lastbilar per dygn

600

1500

Olyckskvot

0,8

0,4

Korrigering flera fordon

1,8

1,5

Olyckfrekvens per år, farligt gods

0,010

0,011

ADR 1 – Explosiva ämnen

3,3×10-6

3,4×10-6

ADR 2.1 - Brandfarlig gas

7,1×10-4

7,4×10-4

ADR 2.3 - Giftig gas

4,7×10-9

4,9×10-9

ADR 3 - Brandfarlig vätska

4,8×10-3

5,0×10-3

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider

2,3×10-4

2,4×10-4
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A1.3.2 Utsläpp vid en trafikolycka med lastbil
För att beräkna hur stor sannolikheten för ett utsläpp i händelse av en olycka är, studeras
sannolikheten för att en tank brister. Ofta har en modell utvecklad av Statens väg- och
transportforskningsinstitut och detaljerad beskriven i VTI-modellen använts för att uppskatta
detta (Statens räddningsverk 1996). I senare studier har man konstaterat att en del av
underlaget och antaganden som modellen bygger på innebär stora osäkerheter för
resultatet av beräkningarna (Ardin & Markselius 2016).
Till exempel har andelen singelolyckor motsatt effekt i VTI modellen jämfört med
verkligheten, där en hög andel minskar beräknad frekvens när antalet singelolyckor i själva
verket utgör majoriteten av olyckor med farligt gods.
Det har konstaterats att parametern olycksindex för farligt gods, som är ett mått på
sannolikheten att en tank brister, är baserad på otillräckligt underlag och trots korrigering för
hastighetsbegränsning bidrar den med betydande osäkerheter i beräkningen av frekvensen
för olycka mer farligt gods. Man har sett att till exempel vägrenens lutning, liksom korsningar
har påverkan på sannolikheten för om tanken välter i samband med en olycka och därmed
sannolikheten för utsläpp.
Sannolikheten för läckage på tank med vätska kan enligt Trafikverkets modell för Yt- och
grundvattenskydd (2013) ansättas till 0,03 oavsett hastighetsbegränsning på vägen. Det är
ointuitivt att hastighet inte skulle ha någon betydelse så i brist på bättre underlag används
VTI-modellen med en justering för att lastbilar inte ska ha högre hastighet än 90 km/h. Detta
ger värden på index för farligt godsolycka som presenteras i Tabell A-5 nedan. I
beräkningarna antas en osäkerhet på +/- 50 %.
Tabell A-5. Sannolikhet för utsläpp givet olycka.
Hastighetsbegränsning

50

60

70

80

90

100

110

Index för olycka med
farligt gods, tunnväggig
tank

0,02

0,07

0,11

0,195

0,28

0,28

0,28

Gaser transporteras under tryck i tankvagnar med större tjocklek än vätskor och därmed
större tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för läckage av
det transporterade godset då sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med vätskor.
A1.3.3 Frekvens för scenario med farligt gods på väg
I Tabell A-6 redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen
från respektive ADR–klass. Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger på en
sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren.
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Tabell A-6. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade
frekvenser för dessa för 1 km av väg 120 genom Älmhult samt väg 23 på sträckan som passerar
Älmhult.
Sannolikhet för scenariot givet
utsläpp (%)

Klass Scenario

Min
1

2.1

Max

Väg 120

Väg 23

Explosion*

0,01

0,1

1

7,7×10-9

8,0×10-9

BLEVE

0,1

1

2

2,6×10-8

7,0×10-8

Jetflamma

2

6

20

2,0×10-7

5,3×10-7

30

60

8,0×10-6

2,1×10-6

100

1,3×10-8

3,4×10-8

Gasmolnexplosion (UCVE) 6
2.3

Mest troligt

Beräknad frekvens
(medelvärde, per
år)

Giftigt gasmoln

50

Pölbrand

2

3

13

2,3×10-5

6,2×10-5

Gasmolnsbrand

0,1

1,5

3

8,0×10-6

2,1×10-5

Explosion

0,04

0,3

1

9,3×10-8

2,5×10-7

Brand

0,3

0,35

0,4

8,7×10-8

2,3×10-7

3

5.1

*För ADR-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion.
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Bilaga B - Konsekvensberäkningar
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B1 Inledning
Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen, men skador kan
uppkomma dels på grund av att en urspårad vagn hamnar utanför spåret eller om en
urspårning leder till utsläpp med farligt gods.
Konsekvensberäkningarna har gjorts i följande steg:
Kriterier för vad som ska betraktas som risk för dödlig skada diskuteras för
•

tryckpåverkan vid explosion

•

värmestrålning vid brand

•

förgiftning vid exponering av giftig gas

Avstånden inom vilka dessa kriterier uppnås för de olika scenarierna för varje godsklass
har beräknats.

B1.1 Typ av utbredning
Beroende på typ av ämne som är inblandat blir utbredningen av konsekvensområdet runt
olyckan olika. En del av de möjliga scenarierna påverkas av vindriktning och
väderförhållanden medan andra beror på vilket håll ett läckage är riktat mot. För att
beräkna risken för det planerade planområdet används värdena i Tabell B-1.
Beroende på konsekvensavståndet och typ av spridning justeras den beräknade
frekvensen för att få fram individrisken på olika avstånd.
Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet.
Tabell B-1. Typ av spridningsutbredning.
Konsekvens

Spridning

Beräkningsfaktor

BLEVE

Alla riktningar

1

Jetflamma

En av sidorna och uppåt.
Spridingsriktning beror på var
hål uppstår.

2/3

Gasmolnsbrand

I vindriktningen 45°

45/360

Gasmoln, giftig gas

I vindriktningen 22°

15-60/360

Pölbrand

Alla riktningar

1

Oxiderande ämne

Alla riktningar

1

B1.2 Individriskbidrag beroende på konsekvensavstånd
En olycka som inträffar på sträckan (1 km) har nödvändigtvis inte ett konsekvensavstånd
som verkar över hela sträckans längd. Därför görs en korrigering för att räkna ut hur stor
andel av frekvensen (som gäller på hela sträckan) som bidrar till individrisken på ett visst
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avstånd från järnvägen. Andelen beräknas enligt följande formel, med de olika avstånden
förklarade i Figur B-1:
𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 =

2∙𝑥
1 𝑘𝑚

𝑥 = √(𝑅2 − 𝑑 2 )

R

d

x

x

Figur B-1. Skiss över hur individriskbidraget beräknas för avståndet d från transportleden.

B1.3 Riskberäkning för urspårning
För urspårning beräknas individrisken baserat på den modell som tagits fram av
internationella järnvägsförbundet UIC. Modellen togs ursprungligen fram för att uppskatta
sannolikheten att en konstruktion (brostöd eller liknande) träffas av ett urspårat tåg (UIC
2002), men har här anpassats för att beskriva individ- och samhällrisk.
Modellen bygger på att ett tåg spårar ur och därefter kan glida en viss sträcka på olika
avstånd från spåret (se Figur B-2).

a
c

d
b

Figur B-2. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en
urspårning.

Grundläggande för modellen är att ett tåg har en maximal sträcka (a) som det kan glida
längs spåret baserat på tågets hastighet och en inbromsningsfaktor. Hur långt ifrån spåret
ett tåg kan hamna beror också på modellen på hastigheten.
Enligt Banverket (2001) är dock sambandet mellan hastighet och urspårning relativt svagt
och istället har Banverkets modell för sannolikhet att tåget hamnar på ett visst avstånd (b)
från spåret använts.
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Individriskbidraget på olika avstånd (d) från spåret beräknas av sannolikheten att en
urspårning sker på sträckan (a) multiplicerat med sannolikheten att tåget når ett visst
avstånd (d) och kvoten mellan den maximala urspårningssträckan (a) och det maximala
avstånd (c) som ett tåg kan glida på ett visst avstånd (d) från spåret.
Samhällsriskbidraget baseras på den rektangel som utgörs av sträckan c och b – d.

B1.4 Beräkning av areor för samhällsrisk
Samhällsrisken beräknas som en summa av de areor som kan påverkas vid en olycka
multiplicerat med sannolikheten per år (uppskattad frekvens) för påverkan för respektive
area, detta multipliceras slutligen med befolkningstätheten som antas variera med
avståndet från järnvägen enligt kapitel B1.5.
Samhällsrisken har uppskattats för ett område på 150 meter på var sida om spåret.
Eftersom scenarierna med farligt gods har någon typ av cirkulär utbredning beräknas
areorna på olika avstånd från järnvägen som segment av en cirkel (se Figur B-3).

Figur B-3. Principskiss för hur arean som påverkas bortom ett visst avstånd beräknas vid cirkulärt
konsekvensavstånd.

B1.5 Persontäthet
Persontätheten som använts för de tre olika scenarierna för samhällsriskberäkningarna i
redovisas i Tabell B-2.
I samhället i stort befinner sig människor till största delen inomhus, därav ansätts att 95 %
(99 % nattetid) av befolkningen befinner sig inomhus på avstånd av 15 meter från
järnvägen och längre.5
Det bebyggelsefria avståndet bedöms vara fritt från personer. Detta behöver
nödvändigtvis inte stämma om det exempelvis finns befintlig väg, cykelbanan eller
liknande närmare. Det bedöms dock ej vara avgörande för att bedöma vilka
bebyggelsefria avstånd som är lämpliga att upprätthålla vid planering av tillkommande
verksamhet och tas därmed inte med i beräkningarna.

5

Källa till Holländska riktlinjer.
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Tabell B-2. Antaganden om persontäthet som använts i beräkningarna.
Avstånd från
järnväg (meter)

Andel
utomhus
(dag)

Andel
inomhus
(dag)

Andel
utomhus
(natt)

Andel
inomhus
(natt)

Persontäthet
per km2

0-5

100 %

0%

100 %

0%

0

5-10

100 %

0%

100 %

0%

0

10-15

100 %

0%

100 %

0%

0

15-20

10 %

90%

2%

98 %

10 000

20-25

10 %

90%

2%

98 %

10 000

25-35

10 %

90%

2%

98 %

10 000

…

…

…

…

…

…

B1.6 Sannolikhet att omkomma inne/ute
Att befinna sig inomhus ger i många scenarier ett viss skydd, exempelvis mot
värmestrålning eller gas (VROM 2005). Vid beräkning av samhällsrisk har därför
antaganden gjorts om att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre enligt Tabell
B-3.
För RID/ADR 1 – Explosiva ämnen och föremål är det istället omvänt så att avståndet för
dödliga skador är kortare utomhus än inomhus. Avståndet för där en tryckökning är så
stor att det kan leda till dödliga skador på en människa är betydligt kortare än det avstånd
där väggar kan raseras och fönster splittras. Även om en person överlever en tryckvåg
kan de skadas allvarligt av glassplitter eller att byggnadsdelar kollapsar. Därför används i
beräkningarna två konsekvensavstånd, ett inomhus och ett utomhus men där
sannolikheten att omkomma inomhus inte är 100% inom detta avstånd utan det avstånd
som anges i tabellen.
Antaganden om att omkomma inomhus antas vara konstant inom konsekvensavståndet,
vilket precis som för konsekvensavståndet utomhus är en förenkling eftersom
värmestrålning, tryckpåverkan och giftiga koncentrationer avtar med avståndet. För de
flesta scenarier antas den fördelning som redovisas i Tabell B-3 vara en konservativ
uppskattning då byggnader bör ge gott skydd.

repo001.docx 2015-10-05

68(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

443

Tabell B-3. Sannolikhet att omkomma inomhus vid de konsekvensavstånd som beräknats för
oskyddade individer.
Scenario

Sannolikhet att omkomma inomhus*
Uniforma fördelningar

ADR/RID 1 – Explosion, raserade
byggnader/splitter

40-60 %

ADR/RID 2.1 – Jetflamma, gasmolnsbrand

25-75 %

ADR/RID 2.3 – Giftigt gasmoln

25-75 %

ADR/RID 3 – Gasmolnsbrand
ADR/RID 3 – Pölbrand

25-75 %
25-75 %

ADR/RID 5 – Brand
ADR/RID 5 – Explosion

25-75 %
40-60 %

* Inom det konsekvensavstånd som beräknats för oskyddade individer.

B2 Sammanställning över konsekvensavstånd
Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i många
olika riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys
av farligt gods har utarbetat egna modeller för konsekvensberäkningar.
Eftersom det finns olika sätt att göra dessa beräkningar, och att inparametrar kan väljas
olika, så finns det en osäkerhet i dessa konsekvensavstånd. Därför har en
sammanställning gjorts med beräknade konsekvensavstånd som använts i andra
riskutredningar i Sverige (Sweco, 2016; WUZ, 2016; WSP, 2016; Briab, 2016;
Brandskyddslaget, 2015), och utifrån dessa underlag har ett troligt intervall för olika
olycksscenarier uppskattats (för järnväg se Tabell B-4, för väg se Tabell B-5). Tabellen
åskådliggör vilka scenarier som kan uppkomma kopplat till respektive klass och
konsekvensavstånd för dessa scenarier. Avstånden har använts som ingångsparametrar i
beräkningarna av individ- och samhällsrisk.
Eftersom det finns anledning att tro att mindre utsläpp är mer sannolika än större (VTI
1994) påverkas sannolikhetsfördelningen för konsekvensavstånden med en förskjutning
mot de kortare avstånden. Detta beror på att behållarna och tankarna är utformade för att
tåla påfrestningar och det därför är mer sannolikt med mindre hål än större.
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Tabell B-4. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som
använts i beräkningarna.
Intervall för konsekvensavstånd
Fördelning

Min

Troligt Max

Explosion, raserade byggnader

Pertfördelning

25

60

250

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

Pertfördelning

30

60

150

BLEVE

Pertfördelning

100

200

450

Jetflamma

Pertfördelning

5

25

90

10

30

300

20

100

1200

Klass Scenario

1

2.1

Gasmolnexplosion - och brand
2.3

Giftigt gasmoln

Pertfördelning
Pertfördelning

Pölbrand

Pertfördelning

10

20

45

Fördröjd pölbrand (gasmoln)

Pertfördelning

20

25

40

Explosion

Pertfördelning

30

40

125

Brand

Pertfördelning

10

15

40

3

5

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga
konsekvenser på ett visst avstånd från spåret.

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst
avstånd från spåret.
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Tabell B-5. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som
använts i beräkningarna.
Intervall för konsekvensavstånd
Klass Scenario

1

2.1

2.3

3

Fördelning

Min

Troligt

Max

Explosion, raserade byggnader

Pertfördelning

30

100

200

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

Pertfördelning

10

50

140

BLEVE

Pertfördelning

150

250

450

Jetflamma

Pertfördelning

5

40

90

Gasmolnsexplosion/UVCE

Pertfördelning

15

50

250

Giftigt gasmoln

Pertfördelning

10

200

1000

Pölbrand

Pertfördelning

10

20

40

Gasmoln från avdunstning
(UVCE)

Pertfördelning

10

20

40

Explosion

Pertfördelning

30

40

60

Brand

Pertfördelning

10

30

40

5

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga
konsekvenser på ett visst avstånd från vägen.

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst
avstånd från spåret.
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B3

Förväntat antal omkomna per scenario

B3.1 Järnväg
Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-6. Det är detta värde som
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år).
Tabell B-6. Sammanställning över beräknat antal omkomna för varje scenario på Södra stambanan.
Förväntat antal omkomna (medelvärde)
Klass Scenario

1

2.1

2.3

Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt
35 meter
70 meter
140 meter

Explosion, raserade byggnader

47

18

0

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

1,9

0

0

BLEVE

200

150

88

Jetflamma

1,1

0

0

Gasmolnexplosion - och brand

1,6

0,1

0

Giftigt gasmoln

23

19

14

Pölbrand

0

0

0

Fördröjd pölbrand (gasmoln)

0

0

0

Explosion

1,9

0

0

Brand

0

0

0

3

5

B3.2 Väg
Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-7. Det är detta värde som
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år).
Nedan redovisas antal förväntat omkomna för scenariot med en persontäthet på 10 000
personer/km2 35 meter från vägen.
Tabell B-7. Förväntat antal omkomna för respektive scenario, med en persontäthet på 10 000
personer/km2 på olika avstånd från vägen.
Förväntat antal omkomna (medelvärde)
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Klass Scenario

1

2.1

2.3

Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt
35 meter
70 meter
140 meter

Explosion, raserade byggnader

47

18

0

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

1,9

0

0

BLEVE

200

150

88

Jetflamma

1,1

0

0

Gasmolnexplosion - och brand

1,6

0,1

0

Giftigt gasmoln

23

19

14

Pölbrand

0

0

0

Fördröjd pölbrand (gasmoln)

0

0

0

Explosion

1,9

0

0

Brand

0

0

0

3

5

B4 Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser
Övriga RID-klasser, som inte beskrivits ovan, bedöms inte utgöra någon betydande risk
för området och anledningarna till detta motiveras nedan.
RID- klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen, beräknas inte eftersom en brand med
brandfarliga fasta ämnen inte bedöms spridas särskilt långt utanför olycksområdet och
mängderna som transporteras på det svenska väg- och järnvägsnätet är små.
RID-klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten kan vid en
olycka få allvarliga konsekvenser om brandfarlig gas bildas. Konsekvenser av olyckor
med klassen bedöms inte för det aktuella område främst p.g.a. av två anledningar. Den
första är att det transporteras små mängder. Den andra är att olyckstypen förutsätter att
ytterligare en händelse (uppblandning med vatten) ska inträffa förutom läckage och
antändning. Frekvensen för en sådan olycka bedöms därmed som så liten att olyckstypen
får marginell påverkan på den totala samhällsrisken.
RID-klass 6 - Giftiga och smittförande ämnen omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet
är känt eller efter djurförsök kan befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller
under kort tid av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring,
kan vara hälsoskadliga eller leda till döden hos människor. Smittförande ämnen avser
ämnen som är kända för att kunna innehålla patogener. Patogener är mikroorganismer
(inklusive bakterier, virus, parasiter och svampar) eller andra smittförande substanser,
exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur. Det bedöms
som osannolikt att en olycka med giftiga ämnen ger konsekvenser för omgivningen
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eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenser av olycka med giftiga ämnen
bedöms därför inte i denna utredning.
RID-klass 7 - Radioaktiva ämnen omfattar ämnen som kan ge upphov till strålskador,
både på kort och lång sikt. Det bedöms som osannolikt att en olycka med radioaktiva
ämnen skall ske eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenserna bedöms
därför inte i denna utredning.
RID-klass 8 – Frätande ämnen. Ett utsläpp av frätande ämnen (exempelvis svavelsyra
eller salpetersyra) kan resultera i häftiga reaktioner vid kontakt med metall, vatten eller
brandfarliga ämnen och i vissa fall även brand med strålningspåverkan och
brandspridning som följd. Konsekvenserna av ett utsläpp bedöms dock vara begränsade
till utsläppsplatsens närområde. Därför bedöms inte konsekvenserna av en olycka med
denna klass. Åtgärder som begränsar vistelse i närområdet till transportleden, skyddar
mot spridning av vätskor och mot bränder skyddar även mot händelser som kan orsakas
av frätande ämnen.
RID-klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål omfattar ämnen och föremål som utgör
en fara under transport, vilka inte omfattas av definitionen för andra klasser. Exempel på
ämnen och föremål är miljöfarliga ämnen, litiumbatterier, vattenförorenade vätskor mm.
Olyckor med denna klass bedöms inte kunna ge några betydande konsekvenser och
bedöms därför inte i denna utredning.
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 158 Svar på remiss om granskning för
Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Ärendenummer KS 2021/154

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen överlämnar innehållet i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10, som yttrande över granskningshandling
Regionplan för Skåne 2022 - 2040.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden, har tagit fram
granskningshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040. Älmhults kommun
har beretts möjlighet att yttra sig över granskningshandlingen och föreslår att
yttrande lämnas enligt förslag i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2021-11-10.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040
• Missiv till granskningsremiss för Regionplan för Skåne 2022–2040 daterat
2021-09-23

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Region Skåne

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-10
Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Yttrande över granskningshandling Regionplan för
Skåne 2022 – 2040
Ärendenummer KS 2021/154

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden, har tagit fram
granskningshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040. Älmhults kommun
har beretts möjlighet att yttra sig över granskningshandlingen och föreslår att
yttrande lämnas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08
• Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040

Ärendet
Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden, har tagit fram
granskningshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040.
Älmhults kommun har tidigare beretts möjlighet att yttra sig över
samrådshandlingen och nu även granskningshandlingen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande synpunkter lämnas som
yttrande till Region Skåne.
Såsom varande en kommun som inte ingår i Region Skåne vill Älmhults
kommun precis som i fallet med samrådsyttrandet inte ha några synpunkter på
sådant som bedöms som regionens inre angelägenheter. Samtidigt är Älmhults
kommun geografiskt placerad så att kommunen ligger i direkt anslutning till
Region Skåne och kommunens näringsliv är starkt beroende av den
kompetensförsörjning som regionen kan ge genom en högre
befolkningskoncentration.
Följaktligen kommer Älmhults kommuns yttrande att företrädesvis handla om
områden kopplat till infrastruktur och kommunikationer för möjliggörande av
fungerande persontransporter.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-10

2(2)

Gällande mål och förutsättningar delar Älmhults kommun Region Skånes bild av
att kravet på att minska klimatpåverkan samtidigt som kraven på tillgängligheten
ger specifika utmaningar för transportsektorn. En överflyttning av transporter,
såväl person- som godstransporter, från väg till järnväg är önskvärd. Samtidigt är
detta svårt att uppnå då järnvägsinfrastrukturen inte har tillräcklig kapacitet.
Därför bör utvecklandet av järnvägsinfrastrukturen vara högt prioriterad.
Gällande utvecklingsinriktning konstateras att stärkt tillgänglighet och väl
utbyggd transportinfrastruktur är en nödvändighet. Vidare pekas på vikten av
redundans i systemen vilket är bra. Då Älmhults kommun är så starkt
sammanlänkad med Region Skåne utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv lyfte
Älmhults kommun i samrådsyttrandet att vikten av väl utbyggd
transportinfrastruktur gäller även till närliggande kommuner utanför den
geografiska gränsen för Region Skåne. Älmhults kommun kan konstatera att
kommunen är utpekad i granskningshandlingen som en lokal
arbetsmarknadsregion vilket kommunen ser som positivt.
Vidare lyfts vikten av genomförandet av ny stambana. Här vill Älmhults
kommun vara tydliga med att detta i allra högsta grad är i samklang med
Älmhults kommuns synsätt. Genomförande av sträckan Malmö – Hässleholm är
en nödvändighet för att kunna nå fungerande transporter i järnvägsnätet och
detta är en avgörande fråga även för Älmhults kommun givet det stora
pendlingsresandet till kommunen från Region Skåne. Särskilt vill Älmhults
kommun peka på att det är bra att det i regionplanen påtalas vikten av att
stationsläget i Hässleholm blir centralt och att denna etapp av ny stambana inte
slutar strax innan Hässleholm då detta skulle avsevärt minska nyttan i systemet.
I övrigt har Älmhults kommun inga synpunkter på innehållet i
granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022-2040.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen överlämnar innehållet i denna tjänsteskrivelse som
yttrande över granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 - 2040.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Regionala
utvecklingsnämnden
Ärendenummer 2019-RU000065

1 (2)

Missiv till granskningshandling
Regionplan för Skåne 2022–2040

Bakgrund
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne
utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Samrådsperioden för
samrådshandlingen av Regionplan för Skåne 2022–2040 pågick 1 december 2020 –
30 april 2021. Utifrån en omfattande dialogprocess under samrådet, samt inkomna
synpunkter och yttranden, har Region Skåne arbetat fram ett reviderat förslag till
Regionplan för Skåne 2022–2040. En samrådsredogörelse har tagits fram över
inkomna synpunkter samt hur förslagen till revidering har hanterats i nytt förslag.
Det reviderade förslaget skickas härmed ut på granskning för att göra det möjligt
för berörda aktörer att inkomma med synpunkter.

Granskningshandlingen
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus
på fysisk planering. Granskningshandlingen är ett uppdaterat förslag till regionplan
och redogör för hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne.
Granskningsförslaget presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk:
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa
2a62857dd20f3ef73
Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som webbläsare, vid
behov kopiera in länken till någon av dessa. Det går även att ladda ner
granskningshandlingen i PDF-format från och med den 1 oktober 2021 via
StoryMaps-länken. Vidare kommer det att finnas ett fysiskt exemplar på Region
Skåne, Dockplatsen 26 i Malmö och Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 i
Kristianstad.

Postadress: 291 89 Kristianstad

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se
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Synpunkter
Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och
regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser:
•

Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och
regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för
invånarna.

•

Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Granskningsperioden gäller från 2021-09-23 till 2021-12-31.
Observera att synpunkter ska skickas via e-post till region@skane.se.
Ange diarienummer 2019-RU000065.
För mer information och kontaktuppgifter gällande förslaget:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysiskplanering/

Region Skåne
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From:
Sent:
To:
Subject:

Älmhult-Kommunstyrelsen
Thu, 23 Sep 2021 12:41:00 +0000
Emma Majlöv-Modig
VB: Remissutskick: Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040

Från: Stanton Hannah <Hannah.Stanton@skane.se> För Regionplan
Skickat: den 23 september 2021 14:16
Till: Regionplan <regionplan@skane.se>
Ämne: Remissutskick: Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Hej!
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 23 september 2021 om granskning för Regionplan för Skåne 2022 – 2040.
Granskningshandlingen
Du erhåller därför idag granskningshandlingen, som är helt digital, via följande
länk: https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som webbläsare, vid behov kopiera in länken i någon av dessa.
Samrådshandingen går även att ladda ner som PDF från StoryMaps via länken ovan senast den 1 oktober 2021. Missivet
finns bifogat i detta mejl.
Granskningstiden
Remissperioden pågår från 23 september 2021 till 31 december 2021.
De kommande månaderna kommer det att finnas olika tillfällen att delta i granskningsmöten. Läs mer om upplägg,
möjligheterna för dialog och hela regionplaneprocessen på www.skane.se/regionplan. Datum, tider och anmälningslänk till
granskningsmötena kommer att uppdateras efterhand.
Webbsändning
Vi startar granskningen likt samrådet med webbsänd information den 4 oktober 2021, kl 15.00-16.00. Vi kommer att
presentera innehållet i granskningshandlingen och regionplaneprocessen framåt. Har du möjlighet att lyssna, klicka här: Nu
startar granskningen – Regionplan för Skåne 2022 – 2040.
Frågor, funderingar
Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta regionplan@skane.se
För mer information gällande förslaget: www.skane.se/regionplan

Region Skåne
Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn: +46 (0) 40 - 67 5 31 68
sms: +46 (0) 72 – 46 51 94 8
hannah.stanton@skane.se
www.skane.se

Region Skånes värderingar: Välkomnande – Drivande – Omtanke & Respekt.
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med
andra regioner i och utanför Sverige.
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Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här (GDPR)
Read about how Region Skåne processes your personal data. (GDPR)

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om
hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Skane.se/personuppgifter.
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 159 Uppdrag om ny översiktsplan Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2021/208

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med samtliga förvaltningar i kommunen ta fram förslag till ny
översiktsplan för Älmhults kommun.
2. Medel för framtagande av ny översiktsplan anslås från kommunstyrelsens
strategiska medel, för år 2021 150 000 kronor.
3. Medel för översiktsplan år 2022 om 600 000 kronor anslås från
kommunstyrelsens strategiska medel under förutsättning att erforderliga
beslut tas i kommunfullmäktige 2021-11-22 gällande budget 2022 – 2024.
4. Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13 § 169 upphävs.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Nytt regelverk har tillkommit gällande kommunernas arbete med översiktlig
planering. Nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun antogs 2016 och är i
behov av uppdatering. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag till ny översiktsplan. Förslag till antagandehandling ska vara
klart våren 2024.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08

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

Justerare

Sekreterare

460

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-08
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om uppdrag för ny översiktsplan
Älmhults kommun
Ärendenummer KS

Sammanfattning av ärendet
Nytt regelverk har tillkommit gällande kommunernas arbete med översiktlig
planering. Nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun antogs 2016 och är i
behov av uppdatering. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag till ny översiktsplan. Förslag till antagandehandling ska vara
klart våren 2024.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08

Ärendeberedning
Nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun antogs av kommunfullmäktige
2016-09-26, § 124.
Ett nytt regelverk och nya rekommendationer gällande kommuners översiktliga
planering har sedan dess kommit till. Detta innebär i korthet att kravet skärps på
kommunerna att ha en aktuell översiktsplan. Rent praktiskt leder detta till att
kommunernas översiktliga planering förväntas ske mer kontinuerligt. En ny del i
regelverket är begreppet planstrategi. För det fall en kommun bedömer att
översiktsplanen i huvudsak är aktuell kan kommunen istället för att ta fram en
helt ny översiktsplan istället ta fram en planstrategi, detta ersätter då den tidigare
så kallade aktualitetsprövningen.
Älmhults kommun behöver senast till september 2024 ha antagit en ny
planeringsstrategi alternativt en ny översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att även om nu gällande
översiktsplan i stora delar fortfarande är relevant finns ändå områden som
behöver utvecklas samt i vissa stycken omarbetas och kompletteras. Detta gäller
särskilt frågeställningar kopplade till hållbarhetsfrågor, trygghet, klimatfrågor,
kulturmiljö, trafikfrågor samt vattenhantering.

462

Tjänsteskrivelse
2021-11-08

2(3)

Vidare tillåter det nya regelverket att fördjupningar antigen geografiskt eller
tematiskt avgränsade görs inom ramen för översiktsplanen. Detta innebär
exempelvis att fördjupad översiktsplan för centralorten Älmhult kan hanteras
inom ramen för en ny översiktsplan.
Slutligen är kommunens nu gällande översiktsplan i analog form. För att öka
tillgängligheten av information och därmed öka servicegraden till medborgarna
bör en kommuns översiktsplan vara digitaliserad.
Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att en ny
översiktsplan för Älmhults kommun tas fram. Denna ska även innefatta en
fördjupning av centralorten Älmhult samt vara mer utvecklad än nu gällande
översiktsplan på följande områden:
-

Hållbarhetsfrågor
Trygghet
Klimatfrågor, såväl klimatanpassning som klimatbelastningsfrågor
Kulturmiljö
Vattenfrågor som dagvattenhantering, översvämningar,
dricksvattenförsörjning
Trafikplaneringsfrågor

Medborgardialoger ska genomföras i samband med framtagande av ny
översiktsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås vara styrgrupp för
projektet.
Arbetet med ny översiktsplan ska påbörjas direkt efter att uppdrag ges av
kommunstyrelsen. Första medborgardialogen ska genomföras under 2022.
Samråd ska ske under 2023. Förslag till antagandehandling ska vara klar våren
2024.
I samband med framtagande av ny översiktsplan för Älmhults kommun kommer
resurser i form av extern kompetens att krävas. Detta gäller särskilt för
framtagande av olika typer av planeringsunderlag som trafikanalyser,
vattenfrågor, inventeringar med mera. Vidare kommer resurser att krävas för
digitalisering av översiktsplan. Detta gäller såväl interna som externa resurser.
För innevarande år (2021) behöver medel anslås för trafikanalys av östra delen
av Älmhults centralort. Kostnad för detta uppgår till ca 150 tkr. För år 2022
bedöms ca 600 tkr behöva anslås för kompletteringar av planeringsunderlag.
Dessa medel föreslås tas ur kommunstyrelsens strategiska medel. Digitalisering
av översiktsplan tas ur medel som i budget för 2022 ska avsättas för
digitaliseringsprojekt, samt digitalisering av översiktsplanen, under förutsättning
att erforderliga beslut tas i samband med budget 2022 i kommunfullmäktige.
Då fördjupad översiktsplan för Älmhults centralort föreslås ingå i den nya
översiktsplanen för Älmhults kommun utgår tidigare uppdrag att ta fram en
fördjupad översiktsplan för centralorten.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-08

3(3)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med samtliga förvaltningar i kommunen ta fram förslag till ny
översiktsplan för Älmhults kommun.
2. Medel för framtagande av ny översiktsplan anslås från kommunstyrelsens
strategiska medel, för år 2021 150 tkr.
3. Medel för översiktsplan år 2022 om 600 tkr anslås från kommunstyrelsens
strategiska medel under förutsättning att erforderliga beslut tas i
kommunfullmäktige 2021-11-22 gällande budget 2022 – 2024.
4. Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13 § 169 upphävs.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 160 Antagande av Cykelplan för Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2021/129

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte tillhörande bilagor.
2. Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras därefter

vartannat år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en cykelplan där mål och åtgärder för såväl fysiska som mjuka åtgärder
ska ingå.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte sju bilagor.
Framtagandet av cykelplanen har skett i nära samarbete med framförallt tekniska
förvaltningen. Ett av underlagen till cykelplanen har utgjorts av tekniska
förvaltningens plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025 och
åtgärdsförslagen i de båda dokumenten är i enlighet med varandra.
Under framtagandet av planen har ett antal dialogmöten skett med kommunens
verksamheter. Vidare har medborgardialog skett.
Förslagen i planen är framtagna med målet att nå så stor överflyttning som
möjligt från biltrafik till cykeltrafik. Detta i sin tur innebär att bland annat
säkerhet och trygghet varit viktiga parametrar.
Sammantaget har sex strategier varit vägledande.
1.
2.
3.
4.
5.

Gent och sammanhängande cykelnät
Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
Enkelt och bekvämt att välja cykeln
Välskötta cykelvägar året runt
En positiv cykelkultur

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6. Planera tidigt för cykeln
Dessa strategier ligger till grund för föreslagna åtgärder 2021–2025 som
presenteras i planen.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
• Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
• Bilagor 1–7 till cykelplan för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut samt lämnar följande tilläggsyrkande:
-

Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras därefter
vartannat år.

Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-04
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/129

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en cykelplan där mål och åtgärder för såväl fysiska som mjuka åtgärder
ska ingå.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte sju stycken bilagor.
Framtagandet av cykelplanen har skett i nära samarbete med framförallt tekniska
förvaltningen. Ett av underlagen till cykelplanen har utgjorts av tekniska
förvaltningens plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025 och
åtgärdsförslagen i de båda dokumenten är i enlighet med varandra.
Under framtagandet av planen har ett antal dialogmöten skett med kommunens
verksamheter. Vidare har medborgardialog skett.
Förslagen i planen är framtagna med målet att nå så stor överflyttning som
möjligt från biltrafik till cykeltrafik. Detta i sin tur innebär att bland annat
säkerhet och trygghet varit viktiga parametrar.
Sammantaget har sex strategier varit vägledande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gent och sammanhängande cykelnät
Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
Enkelt och bekvämt att välja cykeln
Välskötta cykelvägar året runt
En positiv cykelkultur
Planera tidigt för cykeln

Dessa strategier ligger till grund för föreslagna åtgärder 2021–2025 som
presenteras i planen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
• Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
• Bilagor 1-7 till cykelplan för Älmhults kommun
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Tjänsteskrivelse
2021-11-04

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte tillhörande bilagor.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Cykelplan
för Älmhults kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx

Foto Henrik Palmberg
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Älmhults kommun 2021
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Inledning

Fler ska cykla!
För att fler ska välja cykel i stället för bil behöver bland
annat cykelnätet kopplas samman bättre, korsningar göras säkrare och drift och underhåll behöver prioriteras.
Åtgärder behöver fokuseras på skolvägar och sträckor
med störst potential för ökat antal cyklister. I kombination med fysiska åtgärder behöver kommunen arbeta
med åtgärder som påverkar resebeteende och val av
färdsätt, så kallad Mobility management.
Hälften av alla resor i Älmhults kommun under fem
kilometer sker idag med bil. Det är för resor kortare än 5
kilometer som det finns störst potential för överflyttning
från bil till cykel. Detta innebär att ett fullt utbyggt
cykelnät inom tätorter ger en större effekt än cykelvägar
med en längre sträcka mellan målpunkterna. Cykeln
bidrar dessutom även till en levande stadsmiljö och
säkrare trafikmiljöer. Att cykla är snabbt, flexibelt och
pålitligt.

Foto Henrik Palmberg

Länge leve cyklisten!
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Syftet med cykelplanen är att kommunen ska få en gemensam målbild och strategi för det
cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.
Planen innehåller förslag på såväl fysiska cykelåtgärder som beteendepåverkande åtgärder som
bidrar till ökad cykling. Beteendepåverkande åtgärder (Mobility management) behövs för att
kunna påverka behovet av transporter och färdmedelsval.

Bakgrund

En större mångfald av fordon

Kommunfullmäktige gav 2017-09-25 tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en prioriterad strategi för
cykelvägar. Denna strategi skulle vara klar senast den 31
december 2017. Detta arbete omformades till en plan
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025, (Bilaga
1) vilken har fungerat som ett underlag till föreliggande
cykelplan.

De senaste åren har inneburit en större mångfald av
fordon, allt från fordon med små hjul som eldrivna skateboards, hoverboards till elsparkcyklar och lastcyklar.
Mycket tyder på att utvecklingen framöver kommer att
innebära en än större variation och mångfald av olika
typer av cyklar och annan mikromobilitet, som löser en
rad olika transportuppgifter.

Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 (KS 2017/6 §123)
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
Cykelplan med mål och åtgärder kring såväl fysiska som
mjuka åtgärder. Arbetet med att ta fram cykelplanen har
skett i en arbetsgrupp med representanter från kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Olika typer av fordon med olika förutsättningar beroende på hastighet, hjulstorlek och variationer i längd,
bredd och vikt, ställer nya krav på cykelinfrastruktur
och parkeringar. Den snabba utvecklingen av nya fordon gör att vi idag inte fullt ut kan veta framtida behov. Det innebär att cykelinfrastrukturen behöver vara
utformad så att den erbjuder en flexibel miljö som kan
vara säker, framkomlig och väl fungerande för fordon
med olika förutsättningar.

Avgränsning
Planen fokuserar på ökad cykling i centralorten Älmhult, där störst potential för cykling finns. För att öka
arbetspendling behövs även bättre kopplingar mellan
orterna, exempelvis mellan Diö och Älmhult. Kommunen arbetar även med att skapa säkra cykelvägar i
övriga tätorter och mellan tätorterna men potentialen
för överflyttning från bil till cykeltrafik är här lägre givet de större avstånden.
Rekreationscykling och turiststråk är inte lika högt prioriterade i denna plan.
Önskemål om cykelvägar längs vägar där Trafikverket
är väghållare sker i samarbete och dialog med
Trafikverket. Kommunen har möjlighet att lämna input
till var vi önskar cykelvägar som berör statliga vägar i
bland annat Länstransportplanen samt i cykla i gröna
Kronoberg som är en understrategi till Länstransportplanen. Input har lämnats till Trafikverket och Region
Kronoberg via dessa planer som överensstämmer med
önskade åtgärder i denna cykelstrategi.

Dialoger med allmänheten
Under arbetet med cykelplanen har det varit ett antal dialogtillfällen inom kommunens verksamheter och med kommunens invånare. Under trafikantveckan 2019 satte kommunen upp ett antal pratbubblor i centralorten med inspirerande budskap och en uppmaning om att tycka till om
cykling. Kampanjen resulterade i många goda synpunkter
och förslag på förbättringsmöjligheter som har tagits

Målår för strategier och mål är 2030. Förslag till åtgärder är mellan 2021–2025.
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med i planen. Det som ofta kommit fram är saknade
länkar i cykelnätet, osäkra korsningar och bristande
vinterväghållning. Samt även vikten av att arbeta med
mjukare frågor som kan skapa ändrade beteenden
och mönster. Samtliga områden behandlas i
cykelplanen.

Metoder för uppföljning
• Uppföljning med redovisning av genomförda
åtgärder
• Kontinuerlig uppdatering av den femåriga
åtgärdsplanen.
• Medborgarundersökningar och resvanundersökning görs regelbundet för att följa upp resvanor
och attityder.
• Cykelfrämjandets cyklistvelometer, en nationell
granskning och jämförelse av hur cyklister upplever
kommunen utifrån ett cykelperspektiv.
• Trafikräkningar/cykelmätning på strategiska platser
för att jämföra cykel- respektive biltrafik och följa
utvecklingen. Som komplement till cykelmätningarna har kommunen placerat ut en cykelbarometer vid Köpmantunneln. Barometern ger
omedelbar återkoppling om hur många cyklister
som passerar mätpunkten per dag och riktning.

Uppföljning
För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning ska
ut-vecklingen inom cykelområdet kontinuerligt
utvärde-ras och mätas. Själva cykelplanen ska utvärderas
december 2022 och sedan vartannat år. Uppföljningen
ger en bra återkoppling om hur cykelarbetet
framskrider och hur åtgärderna påverkar resmönster
och antalet cyklister. Vid behov bör cykelplanen
uppdateras i takt med nya förutsätt-ningar och
erfarenheter.

Foto Henrik Palmberg
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Övergripande mål och styrdokument
Arbetet med cykelplanen styrs av ett antal strategiska dokument med bäring på cykeltrafik.
Dokumenten har tagits fram på internationell, nationell och regional nivå samt av Älmhults kommun. Nedan följer en sammanställning av styrdokument som påverkar cykelplaneringen.
Globala mål

Lokala mål

Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda
2030 och globala mål för hållbar utveckling där cykeln
har en självklar roll. De mål som cykelplanen bidrar till
att uppfylla är mål 3, 9, 10, 11 och 13 som alla berör
hållbara transportlösningar, trafiksäkerhet och hälsa.

Översiktsplan
(Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26)
Strategier för cykelkommunen
- Det ska finas goda möjligheter att cykla säkert i
både pendlings- och rekreationssyfte vilket gör
att allt fler väljer cykeln som transportmedel
- Älmhults tätort ska få ett tydligare cykelhuvudnät genom att större bilvägar byggs om för
att förbättra säkerheten och tillgängligheten för
gående och cyklister.
- Tillgänglighet till skolor, förskolor, arbetsplatser
och fritidsaktiviteter prioriteras.

Nationella mål
Sveriges miljömål
Sveriges miljömål beslutades av riksdagen 1999 och är
det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. De nationella
målen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling,
luftföroreningar och klimat. Cykelplanen bidrar till tre
av de 16 nationella miljökvalitetsmålen – Begränsad
klimatpåverkan, frisk luft och God bebyggd miljö.

Miljöplan 2030
(Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23)
- Andelen gång-, cykel och kollektivtrafikanter
ska öka. Det ska vara enkelt, tryggt, trevligt och
säkert att gå eller cykla inom och mellan tätorterna.
Strategier för cykelstaden Älmhult
- Attraktiva och sammanhängande allmänna stråk och
platser
- Finmaskigt gång- och cykelnät
- Det ska vara lätt, enkelt och tryggt att ta sig överallt
inom tätorten
- Det ska finnas både gena, snabba cykelvägar och mer
rekreativa cykelvägar
- Barnperspektivet ska in tidigt i planeringsprocessen.

Regionala mål
Cykla i gröna Kronoberg
(Regional cykelplan, antagen av Regionala utvecklingsnämnden 2018-12-05)
Målbild
Cykling medverkar till att uppnå målet om hållbar utveckling genom att vara en miljöriktig transport som
också ger bättre hälsa, ökad besöksnäring och attraktivitet för att bo såväl i tätort som på landsbygd.
Strategiska områden
Planering och samverkan för hållbar utveckling
Ökad vardagscykling
Säkerhet och hela-resan perspektiv
Cykling för rekreation och turism
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Varför satsa
En cykelkommun är hållbar och yteffektiv
Älmhults kommun befinner sig i en expansiv fas. Vi går mot tätare bebyggelse, vilket gör att fler
människor ska dela på en allt mindre allmän yta. Den största befolkningsökningen kommer att ske
i centralorten och i närliggande områden.
Fler människor kräver mer utrymme i transportsystemet. Cykling är ett av de transportsätt som tar
minst utrymme. Detta gäller både i rörelse och när cykeln står stilla. Jämfört med bilen tar cykeln en
tiondel av utrymmet vid parkering och en hundradel så mycket utrymme i rörelse.

Cykling sparar pengar och bidrar till folkhälsan
Jämfört med biltrafik är cykeltrafik en ren vinst för samhället.
Studier har visat att bil är sex gånger så dyrt för individ och samhälle som cykeln. Vinsterna
för samhället för en utbyggd cykelinfrastruktur är även alltid större än kostnaderna. En kilometer med bil kostar samhället en krona och 50 öre, medan samhället tjänar 1,60 kronor på
varje kilometer som cyklas1.
Ökad folkhälsa är ytterligare en samhällsekonomisk vinst då den fysiska inaktiviteten kostar
det svenska samhället sju miljarder kronor årligen. Så lite som 30 minuters måttlig fysisk aktivitet om dagen ger positiv effekt på hälsan.

Foto Henrik Palmberg

Cykling skapar attraktivare och lönsammare centrum

1
2

Flera studier har visat att cyklister står för en stor del av handelsomsättningen i centrum. I flera
städer bidrar de som cyklar till centrum, tillsammans med de som går eller tar bussen, för en
större del av omsättningen än de som tar bilen dit. Dessutom bidrar fler cyklande och gående
till attraktivare och trevligare miljöer där folk trivs och stannar.
En studie2 i Växjö centrum från 2010 visade att cyklisterna hade nästan lika stor betydelse för
både handel, café- och nöjesliv som de kunder som färdades med bil. Även danska kommuner
har gjort undersökningar som visar att gående och cyklister står för 50 procent av omsättningen i stora städers centrum och cirka 25 procent i de mindre städerna2.

Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and bicycles, 2015, Lunds universitet
Handelns utredningsinstitut (HUI), 2010
8
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på cykel?
Fler cyklister är bra för miljön
Våra transporter påverkar både vår närmiljö och den globala miljön. I Sverige kommer den största
delen av koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Förutom koldioxid släpper också vägtrafiken ut
kväveoxider, kolväten och partiklar som påverkar både vår miljö och våra invånares hälsa. Dessutom
ger trafiken upphov till buller vilket stör människor i deras vardag och påverkar deras livskvalitet.
Om transporternas miljöpåverkan ska minska krävs fler energieffektivare fordon som drivs av förnyelsebara bränslen. Men detta är inte tillräckligt för att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem,
utan fler måste också välja att gå eller cykla i sina dagliga resor.

Bättre boendemiljöer och bättre
livsvillkor för barn
En trygg och säker närmiljö är viktigt för att man ska trivas och
stanna eller välja att flytta till en ort. En viktig faktor är trafiken.
En allt större del av barns vistelseyta krymper genom att biltrafiken
ökar. Bland annat skapas trafikbarriärer som gör att barn inte får eller
vågar röra sig självständigt i trafiken. En minskad biltrafik som kör i låg
hastighet kompletterat med ett system av sammanhängande gångoch cykelvägar är av stor betydelse för att öka barns och andra kommuninvånares livskvalitet.
Barn som går eller cyklar till skolan får dessutom bättre studieresultat
då de känner sig piggare och kan koncentrera sig bättre på lektionerna.
Läs mer kring minskande fysisk aktivitet hos barn på sid 12.

Många invånare önskar att cykla
En tredjedel av invånarna i Älmhults kommun använder bil väldigt sällan, medan en tredjedel av
invånarna vill dra ner på sitt bilresande och gå över till gång, cykel eller kollektivtrafik. Det finns
därmed en stor potential att få fler att välja cykeln. Se diagram sid 13.

9
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Dagens situation
Det finns en stor potential för ökad cykling i Älmhult. 16 procent av alla resor sker idag med cykel och
30 procent av invånarna vill minska på bilåkandet. Majoriteten av centralortens invånare bor inom
10 minuters cykelresa till centrum, vilket också är goda förutsättningar. Cykelnätet är väl utbyggt
men det finns möjligheter till förbättring både när det gäller utformning, drift och underhåll samt
service och parkeringar längs cykelnätet.
Resornas fördelning (antal resor) mellan olika
färdsätt i Älmhults kommun 2012

Andel (%) nöjda invånare i medborgarundersökningen 2015-2019

Andel nöjda
procent

2015

2017

2019

40

Till fots 11 %

Cykel 16 %

35

Tåg 2 %

30
25

Buss 2 %

20
15

Bil, samåker 12 %

10
5
0

Belysningen av
gång- och
cykelvägar

Snöröjning av
gator och
bilvägar

Snöröjning av
gång- och
cykelvägar

Tillgången
till gångoch cykelvägar

Trafiksäkerheten
på gångoch cykelvägar

Underhåll och
skötsel av gångoch cykelvägar

Bil, ensam 57 %

Barn och ungdomar rör sig idag för lite.
I Sverige är det endast 12 procent av
flickorna och 17 procent av pojkarna
som rör sig de rekommenderade
60 minuterna om dagen.

Underhåll, skötsel och snöröjning har
minskat andel nöjda invånare mellan
2017 och 2019.

Attityder hos invånare till förändrat bilanvändande (%)

Jag funderar på
att minska min
bilanvändning,
14 %

Jag använder
sällan bil, 27 %

Jag har som mål
att minska min
bilanvändning, 16 %

Jag använder bil för de flesta av mina resor, 43%

Förutsättningarna
för att cykla i Älmhult
är goda. 80 procent
av centralortens
invånare bor inom
10 minuters cykelresa
till centrum.

30 procent av invånarna
vill minska på bilåkandet.

Läs mer om Dagens situation i Bilaga 6.
Här finns bland annat statistik kring trafikmängder, olyckor, attityder samt information om cykelnätets utformning, drift och underhåll.
10
Skala 1:36589
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Övergripande mål för cykling i Älmhult
Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart samhälle och attraktiva boendemiljöer. En ökad
andel cykeltrafik bidrar till en minskad miljöpåverkan, ökad framkomlighet, minskad trängsel på
vägar, en attraktivare stadsmiljö, positiva effekter på buller, positiva effekter på folkhälsan samt
bidrar till en effektivare markanvändning. Cykeln ska, tillsammans med gång- och kollektivtrafiken,
vara det prioriterade och självklara valet i Älmhult och cykeltrafiken ska öka under alla tider på året.

Mål 1
Nuläge:

Delmål:

Mål 2

Andelen resor som görs med
cykel inom Älmhults tätort ska
vara 30 procent år 2030.
I resvaneundersökning från 2012 stod
cykeln för 16 procent av alla resor. 31
procent av resor till arbetet under 5 km
görs med cykel. 2019 stod cykeln för 14
procent av resor vid kommunens sex
mätpunkter.

70 procent av invånare ska
tycka att Älmhult är en bra 		
cykelkommun år 2030.

Nuläge:

48 procent av 127 cyklister som
har svarat på Cyklistvelometern
instämmer eller instämmer helt i att
Älmhult är en bra cykelkommun.

Delmål:

• År 2025 ska 58 procent av cyklisterna
som har svarat på Cyklistvelometern
instämma eller instämma helt i att
Älmhult är en bra cykelkommun.

• År 2025 ska 20 procent av resorna vid
kommunens mätpunkter ske med cykel.
• År 2025 ska 50 procent av alla resor
till arbetet upp till fem kilometer ske
med cykel.

Cykelfrämjandets cyklistvelometer är en
nationell granskning och jämförelse av
hur cyklister upplever kommunen de
cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv.
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Hur får vi fler att cykla?
Cykelplanens mål om ökad andel cyklister innebär en stor utmaning för att få människor att ändra sina
resvanor. Målen ska nås genom satsningar på de kvaliteter som cyklisterna värderar högst. Avstånd
och restid är faktorer som i störst utsträckning påverkar om cykeln väljs som transportmedel. För att
cykeln ska vara ett attraktivt alternativ krävs därmed att infrastrukturen har en god standard med
hög framkomlighet och bekvämlighet. Fysiska åtgärder behöver kompletteras med olika typer av
beteendepåverkande insatser och satsningar inom drift och underhåll.

Sex strategier för att få fler att cykla
Cykelplanens förslag på åtgärder
utgår ifrån sex olika strategier som
bedöms vara särskilt viktiga för att
öka antalet cyklister.
1. Gent och sammanhängande
cykelnät
För att attrahera nya cyklister och
få nuvarande cyklister att cykla
ännu mer krävs ett cykelnät som
är gent och sammanhängande. Om
avbrotten i cykelnätet blir för stora
finns en risk att cykeln väljs bort
till förmån för bilen. Cykelstråken
ska vara snabba, trygga och vägvisande och ska koppla samman
viktiga målpunkter.
2. Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
För att fler ska välja cykeln krävs
att korsningar och cykelvägar håller
en hög standard vad gäller trafiksäkerhet. Det gäller i synnerhet i områden där barn vistas. Oskyddade
trafikanter är den grupp trafikanter
som är mest utsatta vid kollisioner.
Utöver att det ska vara säkert i
trafiken är det viktigt att cyklisterna känner sig trygga. Cykelvägar
i Älmhult ska ha god sikt och god
belysning. Cykelparkeringar och
cykelvägar ska upplevas som trygga.
Cykelinfrastrukturen ska vara
trafiksäker och framkomlig för en
mångfald av fordon såsom elcyklar,
lastcyklar och annan mikromobilitet.

3. Enkelt och bekvämt att välja
cykeln
Cykelresan måste planeras utifrån
ett helhetsperspektiv. Det innebär
att hela resan måste fungera, från
det att cyklisten bestämmer sig för
att resa och vill få reda på bästa
vägen till att hen parkerar sin cykel
vid målpunkten. Det ska vara enkelt
och smidigt att komma fram till en
målpunkt.
Satsning på mervärdesåtgärder för
cyklister innebär en satsning på olika typer av statushöjande åtgärder
som gör stor skillnad för den som
cyklar, såsom cykelpump, service,
parkering och vägvisning.
4. Välskötta cykelvägar året runt
I Älmhult ska det finnas möjlighet
till trafiksäker cykling året runt.
Cykelnätet behöver hålla en hög
standard på drift och underhåll vilket ger cyklingen status och signalerar att cyklisterna prioriteras.
Halkbekämpningen har störst
betydelse för cyklisternas säkerhet men för framkomligheten har
snöröjningen störst inverkan. Andra
aspekter av drift och underhåll som
påverkar framkomligheten och
säkerheten för cyklister är rullgrus,
glaskross och ojämn beläggning.

12

480

5. En positiv cykelkultur
För att få fler att välja cykel som
transportmedel krävs satsningar
på beteendepåverkande åtgärder.
Det är ett kostnadseffektivt sätt att
öka andelen cyklister som har visat
sig ha stor effekt. Särskilt effektivt
har det visat sig vara när det görs i
samband med fysiska åtgärder.
För att främja cyklingen och öka
statusen för cykelfrågor ska kommunikativa kampanjer och
mark-nadsföring vara en självklar
del av cykelplaneringen.
6. Planera tidigt för cykeln
För att skapa förutsättningar för
ett attraktivt cykelnät krävs nytänk
och mod att prova nya lösningar.
Cykeln måste ges en naturlig plats
redan i översikts- och detaljplaneringen eftersom det är i dessa
skeden som förutsättningarna kan
påverkas för en lång tid framöver.
Genom att planera för en tät och
blandad bebyggelse med korta
avstånd kan möjligheterna att cykla
i Älmhult förbättras. Vid ny- och
ombyggnationer ska cyklister och
gående prioriteras högt i trafiken.

Genomförande
Arbetet med cykelåtgärder i Älmhult måste prioriteras eftersom allt inte kan göras samtidigt. Under
nästa avsnitt, ”Förslag till åtgärder”, ges förslag på prioriterade åtgärder som behövs för att nå mål
och strategier. Nyttan per investerad krona blir störst om nybyggnation av cykelvägar genomförs
parallellt med informationskampanjer, utökad service och förbättrat underhåll.
Prioriteringar
Avstånd och restid är faktorer som i störst utsträckning
påverkar om cykeln väljs som transportmedel. För att
få fler att cykla krävs därmed säkra cykelvägar med
god standard och med hög framkomlighet och bekvämlighet. Se rutan nedan för viktiga kriterier vid framtagande av förslag på åtgärder.

Implementering
Beslut om vilka av de föreslagna åtgärderna som ska
genomföras tas årligen enligt gällande investerings- och
budgetprocess. Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder
2021-2025 är granskad 2020-03-03 av den tekniska
nämnden. Då beslutades att tekniska förvaltningen
ska jobba i enlighet med planen och att den revideras
löpande. Planen är ett underlag för budget och bidragsansökningar. Dokumentet är levande och förändringa
kan ske löpande i takt med att förutsättningar förändras. Åtgärder längs det statliga vägnätet måste ske i
samarbete med Trafikverket samt regionen för att säkra
finansiering.

Kostnadseffektivitet
Cykelplanen tar upp både fysiska och beteendepåverkande förslag på åtgärder i syfte att kunna nå uppsatta mål. Forskning har visat att cykelplaner får maximal effekt om en kombination av satsningar görs. Det
innebär att nyttan per investerad krona blir större om
nybyggnation av cykelvägar genomförs parallellt med
informationskampanjer, utökad service och förbättrat
underhåll.

Med cykelplanen som underlag behöver berörda förvaltningar, i första hand tekniska förvaltningen samt
kommunledningsförvaltningen, göra en årlig planering
för genomförandet av olika åtgärder. Fortsatt samverkan med berörda förvaltningar och verksamheter inom
kommunen är betydelsefull för att utvecklingen av
såväl cykelinfrastrukturen som cykeltrafiken ska bli så
optimal som möjligt.

Fyrstegsprincipen, där de första åtgärderna är klassade
som mer kostnadseffektiva än de senare:
1. Tänk om – Påverka beteende och attityder med
kampanjer, kartor och information.

FEM VIKTIGA KRITERIER VID BESLUT
OM ÅTGÄRDER:

2. Optimera – Effektivisera användandet av befintlig
infrastruktur med hjälp av skyltning, parkering samt
drift- och underhåll av vägar, grönytor och belysning.

1. Potential antal användare
Fokus på åtgärder där potentialen för flest cyklister
är störst.

3. Bygg om – Förbättra kvalitén på befintlig miljö
genom mindre ombyggnadsåtgärder med cykelfält,
hastighetssäkringar och passager samt koppla ihop
befintliga cykelvägar.

2. Skolvägar
Fokus på åtgärder vid kommunens mest frekventa
skolvägar.

4. Bygg nytt – Skapa nya möjligheter för cyklister
genom nyinvesteringar och större ombyggnationer
såsom ny cykelväg eller planskildhet.

3. Koppla ihop
Saknade sträckor i befintligt cykelnät ska kopplas
ihop.
4. Trafiksäkerhet
Fokus på åtgärder där risken för olycka är störst
5. Samordning
Fokus på åtgärder som görs i samband med andra
projekt.
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Förslag till åtgärder 2021–2025
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Förslag till åtgärder 2021–2025
De åtgärder som behöver genomföras för att nå de sex olika strategierna kan sammanfattas i de tre
åtgärdsområdena: Beteende och kommunikation, förbättrad drift- och underhåll samt förbättrad
infrastruktur.
Åtgärdsområden
Åtgärder för förbättrad infrastruktur
- Bygga ut och förbättra cykelnätet
- Säkra korsningspunkter
- Cykelparkeringar
- Mervärdesåtgärder

Åtgärder för förbättrad drift och underhåll

Åtgärder inom beteende och kommunikation

Om åtgärdsförslagen och kostnader
Åtgärdsförslagen är framtagna för att nå de sex strategierna. Prioriteringar har gjorts enligt kriterierna på
sid 18 (Hur får vi fler att cykla). Nyttan per investerad
krona blir störst om nybyggnation av cykelvägar genomförs parallellt med informationskampanjer, utökad
service och förbättrat underhåll. Åtgärderna beskrivs
i respektive avsnitt och finns även sammanställda i
handlingsplanen på nästa sida. I Bilaga 1, finns en mer
detaljerad beskrivning av åtgärder i cykelnätet. Dessa
åtgärder redovisas även på kartan på sid 30 och markeras där med en siffra.

kostnader som är förknippade med de åtgärder som
föreslås genomföras under planperioden. De kostnader
som är presenterade är kostnadsuppskattningar beräknade på schablonkostnader. Detta för att ge en indikation på vad en åtgärd kan komma att kosta. Den faktiska kostnaden för en åtgärd utreds i projekteringen.
Genomförande
Beslut om vilka av de föreslagna åtgärderna som ska
genomföras tas årligen enligt gällande investerings- och
budgetprocess. Plan för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025, (Bilaga 1)
är granskad av tekniska nämnden, 2020-03-03.

Förslagen på åtgärder i cykelinfrastrukturen uppgår
till en kostnad på 40 miljoner. 70 procent av
kostnaderna är åtgärder utanför centralorten.

Åtgärder längs det statliga vägnätet måste ske i samarbete med Trafikverket samt regionen för att säkra
finansiering.

I tabellerna under respektive avsnitt redovisas totala
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Sammanställning av förslag till åtgärder samt kostnader 2021–2025
Område

Kostnad

Samtliga åtgärder

Investering 39,83 Mkr
Utökad drift
0,243 Mkr/år

Åtgärd

Åtgärder för förbättrad
infrastruktur
Säkra korsningspunkter

Investering 3,31 Mkr

Öka säkerheten vid flera korsningspunkter
Införa cykelöverfarter

Bygga ut och förbättra
cykelnätet

Investering 36,52 Mkr Bygga bort felande länkar
Förbättra och utveckla befintliga cykelstråk
Inventera cykelnätet var femte år
Beräkna genhets- och restidskvot vid planering
Bygga ut regionala cykelstråk

Cykelparkeringar

Investering 1,35 Mkr

Mervärdesåtgärder

Investering 0,41 Mkr

Bygga fler säkra och attraktiva cykelparkeringar
Ta fram rutin för inventering av cykelparkeringars skick
Införa en servicestation
Införa fler cykelpumpar
Uppdatera cykelkarta
Utreda behov av förvaring och laddning av cykelbatteri
Cykelvägvisning

Åtgärder för förbättrad
drift och underhåll

Utökade driftskostnader

Införa kontinuerlig tillsyn och inspektion

0,243 Mkr/år

Förbättra start- och insatskriterier för snöröjning

Effektivisera vinterväghållningen
Förbättrad skötsel barmarksförhållanden

Åtgärder inom beteende
och kommunikation

Investering 1,1 Mkr

Genomföra marknadsföringsinsatser
Arbeta för att fler ska gå och cykla till skolan
Öka samarbetet med företag, organisationer och andra intressegrupper
kring cykelfrågor och cykelvänliga arbetsplatser.
Kommunorganisationen: Förbättra och utveckla aspekter för en
cykelvänlig arbetsplats
Kommunorganisation: Uppdatera och kommunicera resepolicy
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Bygga ut och förbättra cykelnätet
För att fler ska vilja cykla och för att det ska vara attraktivt för alla i Älmhult att cykla är det viktigt att
staden erbjuder ett cykelnät som är gent, trafiksäkert och sammanhängande. För att göra Älmhult
mer tillgängligt och framkomligt för cyklister behöver cykelnätet förbättras och byggas ut. Nätet
behöver anpassas efter nya typer av cyklar som går både fortare (elcyklar) och är bredare (lådcyklar).
Åtgärdsförslag
Förbättra cykelnätet
Att bygga bort så kallade felande länkar och komplettera
med nya stråk och kopplingar är av stor vikt. Även befintliga cykelstråk behöver förbättras och utvecklas för att
öka säkerhet och framkomlighet. Separering mot gående är en viktig aspekt där cykelflödena är
stora och hastigheterna höga. Det är också viktigt att
cykelbana och gångbana får tillräcklig bredd vid separeringen. Cykelnätet ska ha god belysning för att skapa
säkerhet, trygghet och en god upplevelse. I avsnitt Utformningsprinciper, sid 37, beskrivs hur cykelnätet bör se ut
för att skapa ett attraktivt cykelnät. Principerna utgår
från GCM-handboken, SKL:s handbok för gång-, cykeloch mopedtrafik. Dessa riktlinjer ska uppfyllas där det
är möjligt utifrån de lokala förutsättningarna. För närmare beskrivning av åtgärderna se kartan på nästa sida
och Bilaga 1/Åtgärdstabell. Kontinuerligt, helst vart
femte år, behöver det befintliga cykelnätet inventeras
för att kartlägga avbrott, felande länkar och andra brister.

över 1,5. Genhetskvot är cyklistens verkliga väg dividerat med fågelvägen. Denna kvot bör inte överstiga 1, 2512.
Bygga ut regionala cykelstråk
Regionala cykelstråk behöver utvecklas som knyter
samman Älmhults centralort med kringliggande tätortorter. Prioriterade vägar för Älmhults kommun är:
• Diö-Möckeln (Totalt 23–32 mkr)
• Ryfors skola-Delary (Totalt 1,5 mkr)
• Badvägen-Sjöastadbygd (Totalt 2,7 mkr)
De två översta sträckningarna finns redan med i den
regionala strategin Cykla i Gröna Kronoberg och kommunen har lämnat in önskemål om att Badvägen-Sjöastadbygd ska läggas till i nästa revidering.
Kostnader, Mkr
Bygga ut cykelnätet
36,52 Mkr
Nyanläggning
Förbättring

Det finns flera felande länkar i Älmhults cykelnät, det
vill säga platser där cyklisterna upplever avbrott och
där det är otydligt hur cykelvägen går. Ett antal gångoch cykelvägar i Älmhult är underdimensionerade och
många saknar separering mellan gående och cyklister.

2021–2025

31,3713
5,1513

Utvecklingspotential rekreationscykelstråk
Kommunen behöver arbeta aktivt för att utveckla
nya möjligheter för rekreationscykling. En ökad
vardagscykling medför att fler vill rekreationscykla
och det finns stora möjligheter för ökad turismcykling i Kronobergs län. För Älmhults del finns det
exempelvis en möjlighet att bidra i arbetet med att
rusta upp en banvall (cirka 55 km) till en cykelled
mellan Älmhults och Kristianstad. Genom att sedan
koppla på cykelleden på syd-ostleden, 270 km
mellan Växjö och Simrishamn, skulle detta kunna
möjliggöra cykling från Älmhult ända till Österlen.
Se Bilaga 5 för karta med rekreationscykelstråk.

Läs mer om nuläget i Bilaga 6.
Naturlig plats i planeringen
Cykeln ska ha en naturlig plats och prioriteras högt redan i översikts- och detaljplaneringen. Kommunen ska
arbeta in hur cykeln ska beaktas i nuvarande checklista
för hållbara detaljplaner. Särskilt viktigt är att cykelvägar inte upplevs som längre än motsvarande bilvägar.

Möjligheten att bygga nya cykelvägar, skylta upp befintliga samt medverka i kommunöverskridande samarbete om längre cykelleder är ett arbete som kräver mer
utredning. Det finns i dagsläget inte någon plan för prioriteringar, kostnadsberäkning eller avsatta medel.

Genhets- respektive restidskvoten för cykeltrafik bör
alltid beräknas när nya områden planeras. Restidskvoten innebär tiden för att cykla mellan A och B dividerat
med tiden att köra bil mellan A och B. För att cykeln ska
kunna konkurrera med bilen bör inte restidskvoten vara

Separerade cykelvägar i Älmhults centrum. Östra Esplanaden, Prinsgatan och Södra Esplanaden.
12
13

I vissa fall kan 1,5 vara acceptabelt (GCM)
Kostnaden är baserad på BILAGA 1 . Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska förvaltningen, Rev 2: 2021-03-23.
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Säkra korsningspunkter
Korsningspunkter med motortrafik innebär risker för cyklister. Genom att erbjuda säkra passager
minskar olycksrisken eftersom bilister tvingas till en låg hastighet och både cyklister och bilister
behöver vidta försiktighet. Det ska vara lätt att känna igen sig och alla trafikanter ska förstå vilka
regler som gäller i korsningspunkter. En tydlig och konsekvent utformning är därför viktig. Det
finns studier som visar att ju fler cyklister desto lägre relativ risk för olyckor. I korsningar blir bilister
mer uppmärksamma på cyklister om de färdas i grupp.
Åtgärdsförslag
Öka säkerheten
Säkerheten behöver ökas vid flera korsningspunkter.
Säkra korsningspunkter med biltrafik kräver låga fordonshastigheter, god sikt och lättbegriplig reglering.
De korsningar som ligger längs prioriterade cykelvägar
med högst flöde av cyklister bör vara de korsningar
där investeringar prioriteras. Vid dessa korsningspunkter bör skapas en fysisk utformning som minskar
biltrafikens hastighet till 30 km/h. Det är också extra
viktigt att belysningen bidrar till att skapa en säker
korsningspunkt. Cyklisternas framkomlighet ska prioriteras.
Cykelöverfart i Växjö

Flera av Älmhults korsningspunkter är inte hastighets
säkrade och flera behöver ses över.

Kostnader, Mkr
Säkra korsningspunkter
3,31 mkr

Läs mer om nuläget i Bilaga 6.

2021–2025

Korsningspunkter

3,3111

Införa cykelöverfarter
Cykelöverfarter vid lämpliga korsningar behöver införas. Cykelöverfarter fungerar som övergångsställen,
fast för cyklar, se utformningsprinciper sid 37 för definitioner.
För en närmare beskrivning av åtgärderna se karta
sid 25 och Bilaga 1.

Korsningspunkter i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Köpmangatan/Eriksgatan, Bäckgatan/Kyrkogatan och Ljungbyvägen/Idrottsgatan

11

Kostnaden är baserad på BILAGA 1: Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska förvaltningen, Rev 2: 2021-03-23.
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Cykelparkering
Varje cykelresa startar och slutar med en parkerad cykel. Cykelparkeringar är således en viktig del
av cykelinfrastrukturen och betydelsefull för att hela cykelresan ska bli en positiv upplevelse. Att
kunna parkera säkert, tryggt, enkelt och nära målpunkter, närmare än motsvarande bilparkering,
är viktigt för att cykeln ska upplevas som ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Målpunkter är
kollektivtrafikhållplatser, arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar, butiker och service.
Viktiga aspekter vid utformning av en bra cykelparkering är väderskydd, belysning samt ramlåsning
men även att kapaciteten på lediga cykelparkeringar är tillräcklig samt att den upplevs vårdad och
trygg. I takt med att nya typer av cyklar såsom elcyklar och de mer platskrävande lådcyklarna blir
allt vanligare i samhället behöver även dessa tas hänsyn till vid utformning av nya cykelparkeringar.
Åtgärdsförslag
Fler parkeringar
Fler säkra och attraktiva cykelparkeringar bör anläggas. Viktiga aspekter vid utformning av en bra cykelparkering är väderskydd, belysning samt ramlåsning
men även att kapaciteten på lediga cykelparkeringar är
tillräcklig samt att den upplevs vårdad och trygg. Vid
anläggandet av nya cykelparkeringar eller upprustning
av befintliga ska ambitionsnivån alltid vara hög. Typ
av cykelparkering och hur nära de måste ligga själva
målpunkten beror på vilken typ av målpunkt det är
och hur länge cykeln ska förvaras i stället. Väl utformade cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen, i
centrum samt vid kommunala anläggningar är prioriterade. Älmhults tätorts viktigaste målpunkt är Älmhults
station, både den västra och östra sidan.

Effektiv skötsel
Vid Älmhults järnvägsstation görs årligen en genomgång av parkerade cyklar med syfte att rensa bort
övergivna cyklar. Denna rutin behöver utökas för att
även gälla andra platser för cykelparkeringar. Kommunen behöver också inventera cykelparkeringarnas skick
i samband med detta för att ständigt säkra cykelställ i
gott skick.
Ambitionsnivå
Kommunens ambitionsnivå för cykelparkeringar vid
nyanläggning samt förbättringar i befintlig miljö enligt
GCM-handboken14:
• Avståndet till målpunkten bör inte överstiga 25
meter (vid långtidsparkeringar kan ett längre
avstånd accepteras).
• Ramlåsbara cykelställ bör finnas. Hur många och
aktuell placering avgörs från fall till fall.
• Avståndet mellan cykelställen bör inte understiga
0,7 meter i c/c- avstånd.
• Parkeringen ska vara väl belyst.
• Ett minimum av 25 procent av parkeringar vid
viktiga målpunkter ska vara väderskyddade

Vid de flesta lokala målpunkterna i Älmhult finns idag
cykelparkeringar men antalet platser är inte alltid
tillräckliga och standarden på befintliga parkeringar
varierar.

Antal cykelparkeringar vid målpunkter ska följa kommunens parkeringsnorm (KS 2018-09-14). I denna
finns reglerat antalet cykelställ som bör finnas i anslutning till olika verksamheter. Parkeringsnormen ska
följas vid nya bygglovs- och planärenden men även
som riktlinje för befintliga verksamheter. Se tabell på
nästa sida.

Läs mer om nuläget i Bilaga 6.

I anslutning till cykelparkeringar vid järnvägsstationen
bör även andra lösningar utredas exempelvis möjligheten att parkera mer platskrävande cyklar samt behovet
av ett cykelgarage. Behov behöver utredas under planperioden.

14

GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Trafikverket och SKR.
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Några viktiga cykeltal enligt Älmhults kommuns parkeringsnorm:
Verksamhet

Älmhults centrum

Övriga Älmhult

Flerbostadshus

Cirka 1,8 cykelplatser per lägenhet (om
varje lägenhet är 70 kvm)*

Cirka 1,4 cykelplatser per lägenhet
(om varje lägenhet är 70 kvm)*

Kontor

0,2 cykelplatser per anställd (om 40
anställda per 1000 kvm Ljus BTA)*

0,15 cykelplatser per anställd (om 40
anställda per 1000 kvm Ljus BTA)*

Förskola

2 cykelplatser per förskola (om förskolan
är cirka 500 kvm Ljus BTA)*

1,5 cykelplatser per förskola (om förskolan
är cirka 500 kvm Ljus BTA)*

Skolor

50 platser/100 elever

30 platser/100 elever

Gymnasium

70 platser/100 elever

50 platser/100 elever

*Egentlig norm baseras på Ljus bruttoarea, för mer info se parkeringsnorm för Älmhults kommun.

Cykelparkering under tak i Höör

Cykelparkering med ramlås

Kostnader, Mkr
Cykelparkeringar
1,35 Mkr (kostnadsförslaget är baserat på behovet under en 5-årsperiod)

Ny cykelparkering vid stationen

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

Förbättring av befintliga parkeringar vid kommunala
fastigheter*

1

Förbättrad parkering i
anslutning till stationen (tak, belysning)

0,35

Cykelgarage i anslutning till stationen

Utreda kostnader och behov

* Belysning, ramlås, utökning av kapacitet samt väderskydd). Baserat på inventering (feb 2020) av cykelparkeringar och kommunens
p-norm. Se bilaga 4. 200 000 kr årligen ger ett snitt på cirka 100 nya väl utformade cykelställ årligen alternativt upprustning av befintliga.
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Mervärdesåtgärder
Utöver god infrastruktur med bra cykelvägar, parkeringar och passager behövs även de extra
detaljerna som gör cykling mer attraktivt, så kallade mervärdesåtgärder. Det handlar om åtgärder
för ökad framkomlighet, bekvämlighet och service för cyklisterna.
Åtgärdsförslag
Service
Cykelpumpar på strategiska platser ger en viktig service
till cyklisterna. Det finns idag en pump utplacerad på
Stortorget i Älmhult. Utsättning av nya pumpar ska ske
i samband med ombyggnader. Enklare servicestation
med möjlighet att mecka, pumpa och tvätta sin cykel
ger bra service till cyklisterna och bidrar till marknadsföring av cykeln som transportmedel. En servicestation
bör införas under planperioden.

och snabbt sätt att ta sig fram. Vägvisningen markerar
cyklisternas plats i trafiksystemet och visar att kommunen prioriterar cykeln. Behoven av cykelvägvisning till
målpunkter inom tätorten bör utredas.
Då kommunen idag har flera cykelleder utanför tätorten som är oskyltade bör dessa prioriteras. En fysisk
vägvisning skulle kunna komplettera kommunens
cykla- och vandrabroschyr för samtliga rundor. Detta
skapar en tydligare upplevelse och samtidigt en påminnelse till bilister om möjligheter till rekreationscykling.
Se bilaga 5 för Karta med rekreationscykelstråk

En viktig del i servicen för cyklister är tillgången till
information. En cykelkarta bör tas fram för att visa
cykelvägar både inom och utanför centralorten. Även
cykelparkeringar och eventuella cykelservicestationer,
såsom cykelpumpar, ska redovisas i en sådan karta.

Kostnader
Mervärdesåtgärder
0,41 Mkr (kostnadsförslaget är baserat

I anslutning till cykelparkeringar vid järnvägsstationen
bör även möjligheten att ladda och förvara cykelbatterier utredas under planperioden.

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

på behovet under en 5-årsperiod)

Vägvisning
En tydlig och lättförståelig cykelvägvisning är viktig för
orienterbarheten. Om det är enkelt att hitta och ta sig
fram som cyklist upplevs cykling ofta som ett smidigt
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Servicestation

300 000 kr

Cykelpumpar

40 000 kr

Skylta fem cykelleder

50 000 kr

Cykelkarta

20 000 kr
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Åtgärder för förbättrad drift och underhåll
Kvalitén på cykelvägnätet och den löpande driften har stor betydelse för upplevelsen av cyklandet. En
väl omhändertagen cykelinfrastruktur ger cyklingen status och signalerar att cyklisterna prioriteras.
Studier visar att väl underhållna cykelvägar kan bidra till ett ökat antal cyklister. Högst prioritet har
de cykelstråk som leder till kommunens skolor, förskolor, servicehus, centrum och stationen. Cyklister är känsligare än bilister för ojämn beläggning och halt underlag och en stor del av cyklisternas
singelolyckor kan kopplas till drift och underhåll. Aspekter som påverkar framkomligheten och
säkerheten för cyklister är snöröjning, halkbekämpning, rullgrus, löv, glaskross och ojämn beläggning.
Åtgärdsförslag
Tillsyn och inspektion
För att skapa ett förebyggande och systematiskt arbete kring drift och underhåll är kontinuerlig tillsyn och inspektion
av cykelvägnätet avgörande.
Nuläge: Tillsyn och inspektion
I dagsläget finns ingen rutinmässig rondering av gång- och
cykelvägsnätet utan synpunkter inkommer och åtgärdas då
felanmälningar inkommer.
Nuläge: Beläggning
Brister i beläggning har stor inverkan på trafiksäkerheten och
därför är det viktigt att akuta problem som större hål eller
sprickbildningar åtgärdas omgående. Idag finns möjlighet
för invånare att rapportera in brister kring cykelnätet genom
systemet Infracontrol.

Framtid: Tillsyn
Genom att i egen regi årligen inventera cykelnätet ges bättre förutsättningar att förebygga
inkomna fel och synpunkter. Kostnad: 8 000
kronor årligen.
Framtid: Beläggning
En tydlig andel av investeringarna i ny
beläggning bör avsättas till cykelvägnätet.

Vinterväghållning
Att ha en fungerade vinterväghållning är av stor vikt för att möjliggöra cykling under hela året. För att cyklister ska
känna sig prioriterade i trafiken behöver förändringar ske i de definierade kriterierna för vinterväghållning.

Nuläge: Snöröjning
De kriterier som kommunen i dagsläget arbetar
efter är att det som är definierat som huvudgång- och cykelnät snöröjs när snödjupet
uppnått fyra centimeter under förutsättning att
det har slutat snöa. Från att beställning är gjord
ska plogning vara igång inom 1½ timme och
vara utfört inom åtta timmar. Plogning av det
övriga gång- och cykelvägnätet påbörjas när
huvudcykelnätet är färdigt och ska vara plogat
inom elva timmar efter beställning.
Om halkan förväntas vara mer än 24 timmar
utförs halkbekämpning. Från att beställningen
är gjord ska huvudgång- och cykelnätet vara
halkbekämpat inom åtta timmar. På övrigt
gång- och ctykelnät ska halkbekämpning vara
utfört inom elva timmar.

Framtid: Vinterväghållning potential till förbättring
För att höja dessa kriterier och skapa bättre möjligheter för
vintercykling behöver dagens kriterier förändras. För att
skärpa kraven krävs att jourstyrkan utökas. En extra jourresurs skulle innebära att: Snöröjning på det prioriterade
gång- och cykelnätet kan påbörjas vid fyra centimeters
snöfall även under pågående snöfall och att utförandetiden
kan ändras från åtta timmar till fyra timmar. Jourresursen
kan därefter börja om samma runda och således hålla en
mycket god standard på huvudcykelnätet alternativt fortsätta med halkbekämpning vilket hade sänkt utförandetiden
på halkbekämpning från åtta timmar till fyra timmar på det
prioriterade gång- och cykelvägnätet.
Kostnad 200 000 kronor årligen
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Sommarväghållning
Nuläge: Sopning av grus
För att minska singelolyckorna och öka cyklisternas
komfort är sandupptagningen på våren viktig. I nuläget sopas kommunen områdesvis vilket innebär att
gång- och cykelvägnätet sopas samtidigt som övriga
vägnätet i ett område. Alla områden ska vara färdigsopade till 15 maj under normala förutsättningar, vid
vinterväglag sent in på säsongen kan färdigställandetiden påverkas.

Framtid: Sopning av grus, potential
Genom att prioritera gång- och cykelvägnätet för
sopning kan sopningen på gång- och cykelvägnätet
färdigställas tidigare, detta medför dock en ökad
kostnad då det är effektivare att sopa områdesvis
som idag. Kostnad 10 000 kronor
Framtid: Sopning under sommarsäsong
Genom att addera tre sopningar under barmarssäsong skapas renare cykelvägar utan att grenar
och annat försämrar den upplevda framkomligheten. Kostnad 25 000 kronor

Sopning under sommarsäsong, nuläge
I dagsläget utförs ingen rutinmässig sopning under
barmarksäsong, detta utförs vid behov eller vid
eventuella felanmälningar om att en sträcka behöver
sopas exempelvis efter hård blåst.

Utökade driftskostnader
0,243 kr/år
Förbättrad vinterväghållning

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

200 000 kr/år

Sopning under vår och sommar

35 000 kr/år

Utökad tillsyn

8 000 kr/ år
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Åtgärder inom beteende och kommunikation
För att uppnå målet om en ökad cykelanvändning i Älmhult krävs inte endast fysiska åtgärder
såsom infrastruktur, utan även påverkansåtgärder för att åstadkomma en attityd- och beteendeförändring. Marknadsföring och kommunikation är ett kostnadseffektivt sätt att öka andelen
cyklister som har visat sig ha stor effekt. Särskilt effektivt har det visat sig vara när det görs i
samband med fysiska åtgärder.
Att få någon att ändra sitt beteende kräver ett brett angreppssätt med många insatser av olika
karaktär. Människor är olika benägna till förändring, och olika målgrupper kräver olika åtgärder.
Alla människor motiverar alltid sitt val av transportsätt. Därför är det viktigt att kommunen inte
kommer med ”pekpinnar” om att ett visst val av transportsätt är bättre eller sämre än något annat,
utan man bör istället komma med erbjudanden om att få prova att göra något annorlunda.
Åtgärdsförslag

Förebild som arbetsgivare
Då Älmhults kommun är en av kommunens största arbetsgivare har kommunorganisationen en stor möjlighet att föregå med gott exempel som arbetsgivare och på olika sätt
stimulera till cykling, dels för resor i tjänsten dels för resor
till och från arbetet. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp och förbättra och utveckla aspekter för en cykelvänlig arbetsplats, exempel fler tjänstecyklar, duschmöjligheter,
förmånscyklar, cykelaktiviteter, uppmuntran och cykelservice är några viktiga aspekter.

Uppmuntransåtgärder
Kampanjer och marknadsföringsinsatser är viktiga delar
för att få fler att cykla. För att få ett större genomslag
är det viktigt att synas och att ständigt påminnas om
cykling. Kommunen ska genomföra olika marknadsföringsinsatser såsom tävlingar, uppmuntranskampanjer,
information om genomförda åtgärder i cykelvägnätet
och information till nyinflyttade.

Felanmälan och synpunkter
Kommunen ska fortsätta med befintliga system för såväl felanmälan som synpunktshantering. Genom felanmälan kan invånare anmäla brådskande felanmälningar
så som hål i asfalten, glas på vägbanan eller bristande
vinterunderhåll. Synpunkter lämnas på kommunens
hemsida. För att hitta rätt åtgärder kan man använda
sig av de många engagerade och kunniga medborgare
som finns, genom till exempel fokusgrupper.

Fokus på barn
Barn är en särskilt viktig grupp att arbeta med eftersom
deras resande påverkar hela hushållet. Om de uppmuntras till att cykla ger det även goda vanor som de tar med
sig när de blir vuxna. Trafiksituationen kring många av
Älmhults skolor är både stressad och osäker vilket främst
beror på att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan.
Kommunen behöver arbeta med att förbättra trafikmiljön kring skolorna och att få fler att gå och cykla
till skolan, genom exempelvis ”cykla till skolan” –
kampanjer, tävlingar, skolreseplaner eller andra projekt
som leder till fler aktiva skoltransporter.

För att underlätta kommunikationsflödet finns det anledning att även titta på nya lösningar. Sociala medier,
mobilapplikationer och digitala kartor är exempel på
hjälpmedel som kan underlätta informationsutbytet.

I Sverige är det endast 12 procent av flickorna och 17
procent av pojkarna som rör sig de rekommenderade
60 minuterna om dagen. Cykling kan fungera som en
enkel metod för att skapa mer rörelse i vardagen.

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

Företag och organisationer
Arbetsgivare spelar en viktig roll i det beteendepåverkande
arbetet. Gratis bilparkeringsmöjligheter och tillgången av
bra cykelparkeringar och cykelgarage är bara några av
de aspekter som påverkar anställdas val av färdmedel.

Kostnader, Mkr
Beteende och kommunikation:
1,1 Mkr (kostnadsförslaget är baserat på behovet under
en 5-årsperiod)

Beteendepåverkan

Kommunen behöver öka samarbetet med företag, organisationer och andra intressegrupper kring cykelfrågor
och cykelvänliga arbetsplatser. Glöm inte tjänsteresorna.

Förebild som arbetsgivare
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1
0,1

BILAGA 1: Åtgärdstabell cykelnät
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De åtgärdertyper som föreslås i cykelvägnätet är antingen förbättring, nyanläggning eller korsningspunkter.
Förbättringsåtgärder innebär framför allt breddning
av befintlig cykelväg men det kan även innebära andra
åtgärder såsom förbättringar av cykelpassager om dessa
ingår i en längre sträcka. Syftet är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Nyanläggningssåtgärder
föreslås på sträckor där det idag saknas separerad
cykelförbindelse.

komlighet. Det kan handla om upphöjda överfarter/
passager, hastighetssäkring av biltrafik, avsmalningar
av olika slag, förbättrad belysning, refuger och gupp.
Kostnaderna för samtliga åtgärdsförslag är beräknade
efter schablonvärden och är således grova uppskattningar.
Åtgärderna nedan är en sammanställning av: Plan för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska
förvaltningen, Rev 2: 2021-02-02.

Åtgärdstyp korsningspunkt innebär ombyggnad av
osäkra korsningar till säkra passager med god framNr.
Plats/objekt
på
karta

Väghållare

Åtgärdstyp

Kommentar

Längd m
(cirka)

340 000

1

1 700 000

1

800 000

1

2 500 000

1

1 500 000

1

Kommu- Korsnings- Korsningspunkten bör hastighetssäkras
nen
punkt
och prioritet bör ligga hos de oskyddade
trafikanterna. Ev. cykelöverfart.

155 000

1

Svanabodavägen

Kommu- Korsnings- Korsningspunkten bör hastighetssäkras
nen
punkt
och prioritet bör ligga hos de oskyddade
trafikanterna. Ev. cykelöverfart.

155 000

1

8

Älmhult-Diö

Trafikverket

2 500

Uppskattad
kostnad
7–9 miljoner.

1

9

Skolgatan (Danskavägen-Östra
Björkgatan)

Kommu- Förbättnen
ring

Förbättrad framkomlighet. Se över hela
vägsektionen, ny beläggning, förbättring
för träden.

500

1 850 000

2

10

Östra Björkgatan

Kommu- Förbättnen
ring

Trafiksäkerhetsåtgärder (cykling i
blandtrafik). I dagsläget en rörig trafiklösning med lämnande föräldrar/gående
och cyklister på samma yta i anslutning
till Gemöskolan, förbättringsbehov.

60

300 000

2

11

Bäckgatan/Kyrkogatan

Kommu- Korsnings- Förbättra trafiksäkerhet
nen
punkt

800 000

3

12

Köpmangatan/
Eriksgatan

Kommu- Korsnings- Förbättra trafiksäkerhet
nen
punkt

500 000

3

13

Badvägen-Sjöastadbygd

Trafikverket

2 700 000

3

1

Grusväg genom
Paradiset

Kommu- Nyanlägg- Det saknas 165 meter för att knyta ihop
nen
ning
Ljungbyvägen och gång- och cykelvägen
som löper genom Paradiset. Genom att
knyta ihop dessa slipper cyklister färdas
i blandtrafik.

2

Ljungbyvägens
korsningspunkter

Kommu- Korsnings- Förbättra trafiksäkerhet
nen
punkt

3

Eriksgatan/Kvarngatan

Kommu- Nyanlägg- Anläggning av cykelväg längst Eriksganen
ning
tan för att knyta ihop Köpmantunneln
med Linnéskolan.

4

Norregårdsgatan
samt korsningspunkt Norregårdsgatan/Delaryvägen

Kommu- Förbättnen
ring

5

Delary- Ryfors
skola

Trafikverket

6

Stenhuggarevägen

7

160

Kostnad (kr) Prio
(1-3)

300

Förbättring framkomlighet och säkerhet. Bredda befintling gång- och cykelväg. Förbättra korsningspunkten Norregårdsgatan/Delaryvägen.

Nyanlägg- Anläggande av cirka 450 meter lång
ning
gång- och cykelväg vid Lillån väster om
Delary. GC-väg ansluter därefter till
befintlig enskild väg som leder fram till
Ryfors skolan.

Nyanlägg- Etapp 1. En ny cykelväg anläggs mellan
ning
Solviksvägen i Älmhult och den enskilda
vägen mot Borshult (vid bron över
stambanan).

Nyanlägg- Separerad cykelbana utmed Ljungbyning
vägen mellan Badvägen och infarten till
Sjöastadbygd. Finansiering bör ske av
Trafikverket. Eventuell medfinansiering
kan ske av Älmhults kommun.
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450

600

Nr.
Plats/objekt
på
karta
14

Väghållare

Västra Ringvägen

Åtgärdstyp

Kommu- Förbättnen
ring

Kommentar

Längd m
(cirka)

Cykelvägarna på båda sidorna av Västra
Ringvägens byggs upp där de korsar
villagator för att skapa en sammanhängande cykelväg i samma nivå.
420

Kostnad (kr) Prio
(1-3)
500 000

2

1 030 000

3

Kommu- Nybygg15 Cykelväg öster om
nen
nation
järnvägen, mellan
Linnéskolan och
cykelbro över Elmevägen

Anläggning av cykelväg längst med
järnvägen. Cykelväg och belysning.

16 Älmhult-Diö

Trafikverket

Nybyggnad

Etapp 2. En ny cykelväg anläggs mellan
Enskilda vägen mot Borshult (vid bron
över stambanan) – Stenbrohults kyrka.

2 400

Uppskattad
kostnad 7
miljoner.

3

17 Älmhult-Diö

Trafikverket

Nybyggnad
regional

Etapp 3. En ny cykelväg anläggs mellan
Möckelsnäsvägen vid Stenbrohults kyrka
till befintlig cykelväg i Diö. Sträckan är
2,4 km.

2 400

Uppskattad
kostnad 9
miljoner.

3

18 Korsningspunkt
Ljungbyvägen/
Norra Ringvägen

Kommu- Korsnings- Förändra korsningspunktens utformnen
punkt
ning för att leda in trafik på den nya
ringleden, Norra Ringvägen, och således
avlasta Ljungbyvägen.

Ingår i Norra
Ringvägens
förlängning

2

19 Norra Ringvägen
-Väg 120

Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs i anslutning till
nen
ning
Norra Ringvägens förlängning.

Ingår i
exploatering

20 Väg 120-Enskild
väg till Svanaboda

Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs för att knyta ihop
nen
ning
Norra Ringvägen och Svanabodavägen.

Ingår i
exploatering

21 Norra Ringvägen
-Delaryvägen

Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs för att skapa en
nen
ning
länk mellan Venaområdet och Älmhults
centrala delar.

Ingår i
exploatering

22 Handelsvägen
Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs i samband med
(Stenhuggarevägen - nen
ning
byggnation av Furulund.
Danskavägen)

Ingår i
exploatering

23 Handelsvägen befintlig tunnel
under väg 23

Kommu- Nyanlägg- Cykelväg anläggs för att skapa en koppnen
ning
ling till befintlig tunnel under väg 23.

Ingår i
exploatering

24

Danskavägen (Handelsvägen-Infart
golfbanan)

Kommu- Nyanlägg- Cykelväg anläggs för att möjliggöra
nen
ning
cykling till golfbanan.

Ingår i
exploatering

25

Korsningspunkt
Vallgatan, Rosengatan, Bäckgatan

Kommu- Korsnings- Se över korsningspunkt för att öka
nen
punkt
trafiksäkerheten.

Ingår i
exploatering

Övriga orter: Synpunkter från boende i övriga tätorter än Älmhult berör oftast behovet av en länk in till Älmhults tätort.
Åtgärder inom övriga tätorter kan troligtvis genomföras inom raminvesteringsbudgeten. Om större behov i övriga tätorter
skulle framkomma kommer dessa åtgärder plockas in i planen.
Identifierade behov i nuläget
Växjövägen/Linnévägen

Trafikverket

Cykelväg österut

Cykelväg Älmhult Delary

Korsningpunkt

Förbättra trafiksäkerhet. Dialog förs
med Trafikverket.

Ej beräknad

2

Kommu- Nyanlägg- Utreda passage över/under väg 23 för
nen
ning
oskyddade trafikanter, såväl befintlig
lösning som nya möjligheter. Se över
viktiga målpunkter öster om väg 23.

Ej beräknad

2

Trafikverket

Ej beräknad

3

Ej beräknad

2

Nyanlägg- Utreda möjligheter att koppla ihop
ning
enskilda vägar.

Växjövägen/BergKommu- Förbättkvistavägen, Liatorp nen
ring

Korsningen behöver förtydligas och
utformningen ses över för att skapa en
tydlighet, förhindra höga hastigheter
och skapa ner fokus på de oskyddade
trafikanterna.
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BILAGA 2: Vision för utbyggnad av cykelnätet efter 2025
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8

16

17

BILAGA 3: Åtgärdskarta för regionalt cykelnät i Älmhults kommun

13

Numrerade åtgärder ingår i åtgärdsplan 2021–2025, se Bilaga 1 för mer information

6

1

Utbyggnadsbehov

Åtgärd enligt åtgärdstabell 2021-2025
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BILAGA 4: Cykelparkering – Inventering och behov
Inventering cykelparkeringar vid samhällsfastigheter och stationen. Inventeringen är gjord våren 2020 med enkät
till verksamheterna. Behoven har jämförts med kommunens parkeringsnorm för cykelparkeringar. Resultatet kommer att användas som ett underlag vid åtgärder.
Förbättringsbehov
Samhällsfastigheter*

Fler parkeringar

Väderskydd

Belysning

Blohmé/bibliotek
Bäckgatan
Kommunhuset

x

x

Blåljushuset

x

x

Stationshuset

x

x

Haganässkolan

x

Gemöskolan

x

x

x

x

x

x

x

Liatorps brandstation
x
x

Hallaryd
Klöxhultsskolan
Linneskolan
Pjätteryd
Elmeskolan

x

x

Almgården
Ekebo
Nicklagården

x

Violen
Haga förskola

x
x

Solrosen

x

Montessori

x

Liljebacken
Liatorp förskola
Norregård

x

Tornet
Vitsippan
Arnebo
*Endast verksamheter som svarat på enkäten
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BILAGA 5: Karta med rekreationscykelstråk
Här nedan är två kartor som gestaltar utbudet av
cykelrundor för rekreation och turism. I den övre
kartan ser man rundornas utbredning över kommunens geografi. Den blå pilen är en möjlig koppling att
utveckla ner till Immeln för att sedan kunna ansluta
till den nationella cykelleden Sydostleden i Kristianstad. Den undre kartan är den översikt som finns

med i broschyren ”Cykla och vandra i Älmhults kommun”. Blå nummer 1 (Råshultsrundan) och 17 (Römningen runt) är de rundor som idag är skyltade. Resten
navigeras idag med hjälp av en karta i broschyren men
önskemål om att samtliga skulle skyltas upp har framförts från en del turister.

Skala 1:190000

2020-05-18

CYKLA, VANDRA ELLER KOMBINERA?
2.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
15.
16.

8

Kulturreservatet Linnés Råshult, sidan 8
Östra Tångarne naturreservat, sidan 12
Höö naturreservat, sidan 13
Taxås naturreservat, sidan 14
Kronans naturreservat, sidan 15
Vakö myr naturreservat, sidan 22
Siggaboda naturreservat och Stensjöäng, sidan 23
På gårdagens stigar Gustavsfors, sidan 28
På gårdagens stigar Sjöastadbygd, sidan 29

5

1.
3.
8.
9.
10.
13.
14.
17.
18.
19.

Råshultsrundan, sidan 6
I Linnés hembygd, sidan 10
Enerydarundan, sidan 16
Virestadssjön runt, sidan 18
Vakö myr-rundan, sidan 20
Trollskogsrundan, sidan 24
Pjätterydsrundan, sidan 26
Römningen runt, sidan 30
Hallarydsrundan, sidan 32
Örsjön runt, sidan 34

4
6

14

2

7
15

9
3

1
16

17

10
11

18

13

19
12
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BILAGA 6: Dagens situation
Det finns en stor potential för ökad cykling i Älmhult. 16
procent av alla resor sker idag med cykel och 30 procent
av invånarna vill minska på bilåkandet. Majoriteten
av centralortens invånare bor inom 10 minuters cykel-

resa till centrum, vilket också är goda förutsättningar.
Cykelnätet är väl utbyggt men det finns möjligheter till
förbättring både när det gäller utformning, drift och
underhåll samt service och parkeringar längs cykelnätet.

Cykling idag i Älmhults kommun
Trafikverkets resvaneundersökning3 i sydöstra Sverige,
Blekinge, Småland och Öland från 2012 visar att
cykeln står för cirka 16 procent av det totala resandet i
Älmhults kommun.

Resornas fördelning (antal resor) mellan olika
färdsätt i Älmhults kommun 2012

Resvaneundersökningen visar även följande resultat:
• De flesta dagliga resor sker med bil, 70 procent
reser i bil, ensam eller med passagerare.
• Nio av tio hushåll (93 procent) i Älmhult har tillgång till en cykel.
• Till arbetet väljer de allra flesta bil, även på korta
resor.
• Hälften (47 procent) av alla resor upp till fem kilometer sker med bil, och 31 procent med cykel
• Vid arbetsresor upp till en mil (5–10 km) sker
100 procent med bil.

Till fots 11 %

Cykel 16 %
Tåg 2 %
Buss 2 %

Bil, samåker 12 %

Bil, ensam 57 %

https://rfkl.se/documents/rapporter/Trafik%20och%20infrastruktur/Resvaneunders%C3%B6kning%20Sm%C3%A5land%20Blekinge%20
2012%20Slutrapport.pdf
3
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Trafikmängd
Under november år 2019 gjordes så kallade slangmätningar på ett antal platser runt om i Älmhults kommun. Slangmätningar innebär att man lägger slangar

Plats

på körbana och cykelbana och räknar antalet passager
över dessa. Tabellen nedan visar resultatet.

Antal fordon/
vardag

Antal cyklar/
vardag

Procentuell
fördelning cyklar

Ljungbyvägen

3 287

109

3,2 %

Norregårdsgatan

1 065

232

17,9 %

Stenhuggarevägen

1 245

248

16,6 %

Köpmantunneln

2 909

1 270

30,4 %

Södra Esplanaden

3 472

230

6,2 %

Västra Ringvägen

2 402

316

11,6 %

Cykling idag inom kommunorganisationen
Våren 2018 genomfördes en resvaneundersökning för
medarbetare inom kommunorganisationen. Resultatet
visade att de flesta, 57 procent, åker ensam i bil till arbetet. För resor under 5 km görs 36 procent av resorna
till arbetet med cykel, 38 procent ensam i bil och 19
procent till fots.

Resornas fördelning mellan olika färdsätt till och från jobbet för
Älmhults kommuns medarbetare (2018)

Cykel 17 %

För de som går och cyklar är den vanligaste anledningen vardagsmotion. Därefter är de vanligaste skälen
miljövänligt och bekvämt/smidigt följt av ekonomiska
skäl. För de som tar bilen är det vanligaste skälet att
bilen är deras enda alternativ. Därefter är de vanligaste
skälen tidsvinst och bekvämt/smidigt. Fem procent av
medarbetarna anger att de behöver sin bil i tjänsten,
och därför använder bilen till och från arbetet.

Gång 9 %
Ensam i bil 58 %
Tåg 9 %

ri
ke
må

Sa
bil
6%
Buss 1 %
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Attityder till cykling i Älmhult
I diagrammet nedan visas statistik kring andel nöjda invånare när det gäller cykelvägar, drift och underhåll ur
kommunens medborgarundersökning. För 2019 ligger
samtliga värden i mittenintervallet jämfört med andra
kommuner. Underhåll, skötsel och snöröjning har minskat andel nöjda invånare mellan 2017 och 2019.

Andel (%) nöjda invånare i medborgarundersökningen 2015-2019

Andel nöjda
procent

2015

2017

2019

40
35
30
25

I undersökning4 från 2020 var 48 procent av 127
svarande cyklister generellt sett nöjda med förutsättningarna för att cykla i Älmhult och 58 procent av de
svarande vill rekommendera andra att cykla i kommunen. 40 procent kände att det var tryggt för dem själva
att cykla och 29 procent tyckte att det var tryggt för
barn och ungdomar att cykla i kommunen. 64 procent
av cyklisterna var nöjda med hur cykelvägarna sköts på
sommaren och 14 procent var nöjda med hur de sköts
på vintern.

20
15
10
5
0

Barn och cykling
Barn och ungdomar rör sig idag för lite. I Sverige är det
endast 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna som rör sig de rekommenderade 60 minuterna om
dagen. Här kan cykling fungera som en enkel metod
för att skapa mer rörelse i vardagen5.

Belysningen av
gång- och
cykelvägar

Snöröjning av
gator och
bilvägar

Snöröjning av
gång- och
cykelvägar

Tillgången
till gångoch cykelvägar

Trafiksäkerheten
på gångoch cykelvägar

Underhåll och
skötsel av gångoch cykelvägar

Många studier visar att det finns gott om fördelar för
barn av att få röra på sig på vägen till skolan. Det
handlar om bättre hälsa, minskad risk för fetma och
fler aktiva lekar utomhus. Barn som cyklar eller går
till skolan är piggare på morgonen och har lättare
att koncentrera sig i skolan. De känner sig också mer
hälsosamma, får mer miljövänliga attityder och känner
större frihet genom att kunna transportera sig själva.

Nationellt sett minskade barns och unga vuxnas cyklande med över 40 procent mellan 1995-2014. Det
visar sig också genom att skolresorna på cykel blivit
48 procent färre6.

Cykelfrämjandets cyklistvelometer, en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett
cykelperspektiv.
5
Folkhälsomyndigheten och WHO
6
Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014 – en analys av de nationella resvaneundersökningarna, trafikanalys
4
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Potential för cykling
Förutsättningarna för att cykla i Älmhult är goda.
80 procent av centralortens invånare bor inom
10 minuters cykelresa till centrum.
Älmhults bostadsområden har ett gatunät som lämpar
sig väl för cykling. Hastigheterna är i regel låga och
trafikflödena relativt små. Kommunens ambition är
att lokalgator och gator med skolor och förskolor
ska utformas på ett sätt som inte inbjuder till höga
hastigheter.

Del av tätorten som nås inom 10 minuters
cykelresa (Älmhult 10 600 invånare)

Attityder hos invånare till förändrat bilanvändande (%)

Jag funderar på
att minska min
bilanvändning,
14 %

27 procent av kommuninvånarna har angivit att de
kör bil sällan och kommer att fortsätta resa klimatsmart. Denna ”gröna och glada” grupp behöver bevaras
(inställningen kan lätt ändras på grund av ändrade
livsförhållanden). Det finns stor potential att påverka
de 30 procent (14+16) som ofta använder bil men har
funderingar och vilja att cykla mer, se figur nedan7.

Jag använder
sällan bil, 27 %

Skala 1:36589

Jag har som mål
att minska min
bilanvändning, 16 %

2020-04-27

Jag använder bil för de flesta av mina resor, 43%

Attityder hos kommunorganisationens medarbetare till
förändrat bilanvändande (%)

Potential för cykling inom kommunorganisationen
38 procent av kommunmedarbetarna har angivit att de
kör bil sällan och kommer att fortsätta resa klimatsmart. 46 procent anger att de i huvudsak använder
bilen för sina arbetsresor, att det är nöjda med detta
och inte kan eller vill minska sitt bilberoende. 16 (8+8)
procent uttrycker en vilja till förändring, se diagram
till höger8.

Jag har tillgång till bil men jag
använder andra färdsätt så
mycket det går, 38 %

De viktigaste aspekterna som skulle kunna få fler att
cykla är bättre vinterunderhåll, tryggare och säkrare
cykelvägar, erbjudande om förmånscykel samt ett sammanhängande cykelnät.

Jag använder bil för de flesta av mina
arbetsresor men jag funderar på att
minska min bilanvändning, 8 %
Jag använder bil för de flesta
av mina bilresor. Inte möjligt att
minska bilresandet, 46 %
Jag använder bil för de flesta av mina
arbetsresor men jag har som mål att
minska min bilanvändning, 8 %

7
8

Resvaneundersökning 2012 Trafikverket
Resvaneundersökning kommunorganisationen 2018
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Cykelnätets utformning
Cykelnätet i Älmhult omfattar cirka 46 249 kilometer
cykelväg (2018), 2,6 meter cykelväg per invånare.
Detta är över riksgenomsnittet där genomsnittet är
1,9 meter cykelväg per invånare.
Många cykelvägar utgörs av gång- och cykelbanor
som är fysiskt åtskilda från den övriga trafiken. Det
finns dock fortfarande flera felande länkar kvar, det vill
säga platser där cyklisterna upplever avbrott och där
det är otydligt hur cykelvägen går.
I Älmhult finns ett två barriärer som är svåra att passera med cykel, järnvägen och väg 120 (Hallandsvägen).
Järnvägen passeras huvudsakligen vid fem ställen; viadukten, Köpmanstunneln, Elmetunneln, Wallins cykeltunnel samt Södra ringvägen. Viadukten kan upplevas
som svårare på grund av uppförsbacke och blåsigt, vilket gör att flest cyklister väljer Köpmantunneln. Väg 120
samt Haganäsleden kan passeras via fyra cykeltunnlar.
Även väg 23 är en barriär för boende öster om tätorten.

Bristfällig vinterväghållning

Drift och underhåll
Trafiksäkerheten i cykelnätet påverkas till stor del av
arbetet med drift och underhåll. Särskilt viktigt är arbetet med snöröjning och halkbekämpning. Nationellt
utgör singelolyckorna 70 procent av alla cykelolyckor
och drygt 40 procent av dessa kan direkt härledas till
drift och underhåll10.
De prioriterade gång- och cykelvägarna plogas efter
avslutat snöfall. Plogning påbörjas när snödjupet är fyra
centimeter. Därefter plogas övriga gång- och cykelvägar.
Förbättrat vinterunderhåll är den främsta aspekten
som skulle kunna få fler att cykla, enligt resvaneundersökning inom kommunorganisation 2018.
Standarden på beläggningen av cykelvägarna varierar
mycket och komforten på vissa cykelvägar påverkas
negativt av rotuppträngning, sättning och stundtals
stående vatten. Synpunkter och klagomål såsom potthål, trasig belysning, klotter eller liknande rapporteras
sedan 2018 in i felanmälan (infracontrol) via hemsida
eller app. Under 2019 och 2020 inkom i snitt 100
felanmälan årligen som berör cykelvägar.

Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Danska vägen/
Skolgatan

Ett antal gång- och cykelvägar i Älmhult är underdimensionerade och många saknar separering mellan
gående och cyklister. Avsaknaden av separering innebär att det kan upplevas om otryggt av gående samt
att framkomligheten för cyklister försämras eftersom
de tvingas hålla en lägre hastighet.

Fördelning av typ av ärenden till felanmälan

Beläggning 22 %

Övrigt (hinder,
grenar, cykelparkeringar, linjemålning,
buskage) 60 %

Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Bäckgatan/
Kyrkogatan

Flera av Älmhults korsningspunkter är inte hastighetssäkrade och flera behöver ses över. En korsningspunkt
definieras som hastighetssäkrad om den är planskild
eller om hastigheten hos den korsande biltrafiken har
en 85-percentil9 som inte överstiger 30 km/tim.

Vinterväghållning 2 %
Sopning (grus,
löv etc) 16 %

85-percentilen är den hastighet som 85 procent av fordonen kör under.
Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll, VTI, Anna Niska. http://vti.diva-portal.org/smash/get/
diva2:670594/FULLTEXT01.pdf
9

10
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Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienterbarheten för cyklister. Det ger både boende, besökare
och nya cyklister bättre möjligheter att orientera sig
och hitta snabba säkra vägar. Vägvisningen markerar
cyklisternas plats i trafiksystemet och fungerar även
som marknadsföring av cykeln. Det visar att kommunen prioriterar cykeln.
Cykel som rekreation
Idag finns tio cykelrundor som kommuniceras i en
tryckt broschyr, varav två är skyltade. Dessa cykelrundor gestaltas med en beskrivning på rundan och vad
man kan se utmed den kompletterat med en karta
i broschyren.

Cykelparkering på Klöxhultsskolan

Sammanställningen av kommunens möjligheter för
rekreationscykling och vandring har bemötts av positiv
feedback från invånare och besökare. Det har dock
framkommit synpunkter om att kartan på vissa platser
är svårtolkad. Av cykelrundorna är idag endast två
rundor skyltade – Råshultsrundan och Römningen
runt. Råshultsrundan är skyltad från Älmhults torg till
Linnés Råshult. Det finns en alternativ väg tillbaka till
Älmhult som ännu inte är skyltad men utmärkt i kartan
i broschyren. Skyltningen av ”Römningen runt” är
gjord av Göteryds hembygdsförening.

Cykelvägvisning
Cykelvägvisningen i Älmhult är idag inte prioriterat
och vägvisning förekommer idag endast på en plats i
cykelnätet (skylt mot Råshult). Det innebär att cyklister
inte kan förlita sig på skyltar utan måste använda sig
av lokalkännedom.

Cykelparkering
Vid de flesta lokala målpunkterna i Älmhult finns idag
cykelparkeringar men antalet platser är inte alltid
tillräckliga och standarden på befintliga parkeringar
varierar. Vanliga brister är undermåligt skick, underdimensionerade parkeringar, avsaknad av väderskydd,
ramlås och belysning.
Det finns ett behov av fler och bättre cykelparkeringar
kring Älmhults station samt vid viktiga målpunkter för
samhällsfastigheter såsom skolor, förskolor och äldreboenden.
Vid Älmhults järnvägsstation görs årligen en genomgång av parkerade cyklar med syfte att rensa bort övergivna cyklar. Rutin för skötsel av cykelställ saknas idag.
Bristfällig beläggning

Bristfällig beläggning

Behov av separering av cyklister och bilar.
Eriksgatan
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Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Delaryvägen/Norregårdsgatan

Trafiksäkerhet
I Älmhults kommun inträffade under åren 2010–2019
116 olyckor där en cyklist var inblandad. Uppgifterna
kommer från STRADA som är ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Olyckor där polis har
varit tillkallad eller där personen uppsökt sjukvård registreras i detta system. Detta ger oss viktig information
om hur vi kan bli bättre men det är samtidigt viktigt att

komma ihåg att mörkertalet vad gäller olyckor med
cyklister troligtvis är stort, mindre allvarliga olyckor
där cyklisten inte uppsöker polis eller vård kommer
sällan till kommunens kännedom.
De vanligaste anledningarna till olyckor är halka, lösgrus samt olyckor i samband med träningscykling.

Antal olyckor 2010–2019
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Foto: Alexander Hall
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BILAGA 7 Utformningsprinciper
I detta kapitel redovisas utformningsprinciper för det kommunala cykelnätet i Älmhults kommun.
Principerna fungerar som stöd till hur cykelnätet kan utformas för att strategierna ska uppnås.
Vid nyanläggning och förändring i befintlig miljö finns dock en rad parametrar som måste tas i
beaktning vid utformning och som kan leda till avsteg från utformningsprinciperna.
Utformningsprinciperna i detta kapitel är dock inte heltäckande utan endast de mest centrala principerna tas upp. Vid nybyggnation av cykelinfrastruktur ska därför den senaste utgåvan av Vägar
och gators utformning (VGU) som ges ut av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting
följas. Stöd för utformningen kan även hämtas i GCM-handboken från 2010.

Separering mot biltrafik

Separeringen mellan bil- och cykeltrafik kan bestå av
vägmarkering, betongstöd, kantsten, skiljeremsa eller
vägräcke.

Längs huvudcykelnätet för cykel bör cyklister och
fotgängare separeras från biltrafik. Huvudcykelnätet
är markerat på kartan på sid 25. Här är såväl cyklister
som bilisters hastighet ofta höga, liksom trafikflödena.
Ju högre flöden och hastigheter desto viktigare att separera. I tabell nedan finns riktlinjer för separering vid
olika hastigheter.

Skyltad hastighet

Lämplig separering av cyklister från bil

70 eller mer

Avskild cykelbana (med räcke, bred skiljeremsa e.d.). Cykelbana kan användas men ger då
mindre god standard.

60

Cykelbana

30

Cykelbana eller cykelfält
Cykelbana i lokalnät samt vid bilflöden över 600 bilar/dimensionerande timme (dH)
Cykelfält i huvudnätet, där främst vuxna cyklar vid bilflöden under 600 bildar/dH

40

Cykelbana eller cykelfält
Cykelbana vid bilflöden över 900 bilar/dH samt i lokalnätet
Cykelfält vid bilflöden under 900 bilar/dH i huvudnätet, där främst vuxna cyklar
Blandtrafik kan användas vid bilflöden under 300 bilar/dH men ger mindre god standard

30

Blandtrafik

Lämplig separering av cyklister från bil vid olika hastighetsgränser. Cykelbana är en väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och
moped klass II. Cykelfält är ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II.

Cykling i blandtrafik

Även på gator där cykling sker i blandtrafik är det
viktigt att utformningen anpassas utifrån cykeltrafikens förutsättningar. Villagator innehåller oftast få
målpunkter, ett lägre trafikflöde av både cyklister och
bilister samt lägre hastigheter på fordonen. Vid befintliga villagator utreds behov och åtgärder utifrån
den aktuella trafiksituationen.
Cykling i blandtrafik
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Separering mellan fotgängare och cyklister
Separering av fotgängare från cyklister medför ökad
trygghet för fotgängarna, särskilt äldre, och ökad framkomlighet för cyklister. Separering av fotgängare och
cyklister ska ske på de cykelvägar som är definierade
som del i huvudcykelnät i det befintliga cykelnätet. Även
nya cykelvägar som anläggs ska förhålla sig till detta om
de kan antas bli en del i huvudcykelnätet, antingen omgående eller på sikt. Separering av fotgängare och cyklister kan ske på olika sätt, den enklaste är en vägmarkering med heldragen vit linje alternativt med olika
material på gångbana respektive cykelbana. Fysisk
separering i form av exempelvis pollare eller höjdskillnader bör undvikas då de försvårar driftåtgärder samt
riskerar att bli en påkörning- eller snubbelrisk.

Rekommenderad bredd:
Gångbana 1,8 meter
Dubbelriktad cykelbana 2,2 meter
På den dubbelriktade cykelbanan förtydligas separeringen av körriktningen med en streckad mittlinje samt
cykelsymboler och pilar som visar cykeltrafikens riktning. Streckad mittlinje har fördelen att den uppmärksammar cyklister på mötande cykeltrafik och gående
om att cykling förekommer i båda riktningarna.
Gång- och cykelbanor som ingår i huvudcykelnätet ska
förses med en skiljeremsa mellan körbana och gångoch cykelväg. Skiljeremsan bör vara en meter bred och
fungera som en avskiljande yta mellan biltrafik och
oskyddade trafikanter. En skiljeremsa är fördelaktig
vid vinterväghållning då snö från bilväg läggs i skiljeremsan istället för i tidigare snöröjd gång- och cykelväg. Skiljeremsan är också en lämplig yta för skyltar,
papperskorgar och belysning som annars skulle riskera
att placeras i gång- och cykelväg.
Övriga ej separerade gång- och cykelbanor som inte
tillhör huvudcykelnätet ska vara minst tre meter breda.

Ett exempel på en separerad dubbelriktad cykelbana med skiljeremsa.

Utformning av korsningar

Det finns två huvudsakliga regleringsformer för platser
där en cykelbana korsar en körbana; cykelpassager och
cykelöverfarter. Något förenklat gäller att vid cykelpassager har cyklister väjningsplikt mot korsande trafik
medan det omvända förhållandet gäller vid cykelöverfarter.

Cykelöverfarter ska utformas så att ”fordon inte förs
med högre hastighet än 30 km i timmen” vilket säkerställs till exempel genom farthinder och ska markeras
med vägmärke och vägmarkering, både väjningslinje
och markering för cykelpassage/-överfart. Även cykelpassager kan markeras med vägmarkering men det
finns inget sådant krav.

Vid en cykelöverfart har
en förare väjningsplikt
mot cyklande och förare
av moped klass II som
är ute på eller just ska
färdas ut på cykelöverfarten. Cyklister ska ta
hänsyn till avståndet
till och hastigheten hos
fordonen som närmar
sig överfarten. (Bild
Transportstyrelsen)

Cykelpassage. Cyklister har väjningsplikt.
Bilister ska anpassa
hastigheten så att det
inte uppstår fara för
cyklister och mopedister
(klass II) som är ute
på cykelpassagen. (Bild
Transportstyrelsen)
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I Älmhults kommun ska utgångspunkten vara att cykeltrafiken ges prioritet framför biltrafiken i korsningar
längs huvudcykelstråk. Detta innebär att korsningarna
bör regleras som cykelöverfarter och hastighetssäkras
till 30 km/h. Detta gäller även cirkulationsplatser. Ett

alternativ till cykelöverfart men med samma innebörd
vad gäller väjningsplikt är att cykelbanan och gångbanan byggs genomgående och obruten genom korsningen. Detta kan vara ett lämpligt alternativ där en cykelbana längs en huvudgata korsar en mindre tvärgata.

Trevägskorsningar och fastighetsutfarter
I planeringen av nya områden bör inriktningen vara att
antalet fastighetsutfarter över cykelbanan ska vara så få
som möjligt.

Vid fastighetsutfarter är det viktigt att det tydliggörs att
bilister ska lämna företräde mot fotgängare och cyklister på den korsande gång- och cykelbanan. Ett lämpligt
sätt att göra detta är att låta gång- respektive cykelbanan behålla sin utformning över utfarten. Denna utformning bör vara standard vid alla fastighetsutfarter över
gång- och cykelbana och kan också vara lämplig där en
cykelbana längs en huvudgata korsar en sekundärväg
som har väjningsplikt mot huvudgatan. För att ytterligare uppmärksamma bilister på att de kan förvänta sig
korsande cykeltrafik kan dubbelriktade cykelsymboler
målas på cykelbanan.

Cykelpassager eller -överfarter över sekundärvägar bör
i möjligaste mån göras genomgående och raka. I vissa
fall kan det dock vara lämpligt att vid högre flöden på
sekundärvägen dra in cykelpassagen cirka 5 meter. Cykelbanans radier inför passagen bör då vara minst 6–8
meter för att inte försämra komforten för cyklisterna
eller medföra ökad risk för singelolyckor.

Detaljutformning
Belysning
Samtliga cykelvägar ska vara belysta. Cykelvägar som
tillhör huvudcykelnätet ska förses med en ljuskälla som
lyser enbart på cykelvägen. Denna placeras i skiljeremsan mellan körbana och gång- och cykelväg. För
att uppnå god standard på belysningen är därför en
lämplig lösning att förse belysningsstolpen med två
armaturer varav en lyser på cykelvägen och den andra
på körbanan.

körbana ska kantstenen tas bort eller anläggas utan
visning alternativt ska en asfaltscigarr anläggas som
utjämnare.
Vid nyanläggning samt förändring av befintliga cykelvägar bör det eftersträvas att cykelvägarna anläggs i
samma nivå även vid korsningspunkter och att körbanan istället anpassas efter cykelvägens nivå. Att som
cyklist färdas längs en cykelväg där flertalet anslutande villagator medför en ständig nivåskillnad upplevs
mycket negativt och risken finns att cyklister då istället
väljer körbanan för att slippa nivåskillnaderna.

Den optimala belysningen för ett cykelstråk är att belysa miljön runt omkring. Det finns goda möjligheter
att göra bra estetiska val som ökar stråkets attraktivitet
och skapar bra upplevelser under cykelturen. Det som
kan belysas är under broar och tunnlar, träd, buskar,
sittplatser, fontäner, skulpturer och etc. Belysningen kan
också appliceras med olika metoder, färger och ljusstyrkor. Trots biltrafikens belysning bör cykelstråken
ha separat belysning som är anpassad efter cyklisternas
säkerhet och behov.

Hinder
Utgångspunkten är att det aldrig ska finnas några fasta
hinder på cykelbanor eftersom dessa försämrar både
trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister. För
att hindra biltrafik på cykelvägar kan eftergivliga pollare vid behov sättas upp. Pollarna ska vara utrustade
med reflexer och minsta fri bredd ska vara 1,5 meter.
Fållor ska endast sättas upp där det finns stor risk att
cyklister cyklar rakt ut på en tungt trafikerad väg i hög
hastighet och sikten samtidigt är dålig. Fållorna ska då
ha tydliga reflexer och säkerställa fria mått i enlighet
med VGU.

Kanter
Det får aldrig förekomma ojämnheter eller skarpa kanter på cykelbanor. Detta gäller även där cykelbanan
börjar, slutar eller korsar en bilväg. Vid anslutning till
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 155 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen
Ärendenummer KS 2021/163

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i
Kronobergs län och säkerställer därigenom barnkonventionens krav på
respektive verksamhet.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2021 bidra till att färdigställa
Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd
(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag på
länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att
det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska
ske inom befintlig budgetram.
4. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta
arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som alla
parter kan nå.
5. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser
tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort.
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2021-09-29 § 108, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och
utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder.
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20 § 121, och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och socialförvaltningens
förslag på åtgärder.
Socialnämndens och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas
en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
socialnämndens och utbildningsnämndens förslag i punkt 1–2 och 4–5 samt att
punkt 3 ändras till följande: Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske
inom befintlig budgetram.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 § 108
• Socialnämndens beslut 2021-10-20 § 121
• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-31

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om antagande av gemensamt
arbetssätt i projektet Barnens bästa gäller i
Kronoberg
Ärendenummer KS 2021/163

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser
tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort.
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2021-09-29 § 108, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och
utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder.
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20 § 121, och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och socialförvaltningens
förslag på åtgärder.
Socialnämndens och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen.
Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas
en stegvis länsgemensam införandeplan.
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3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
socialnämndens och utbildningsnämndens förslag i punkt 1–2 och 4-5 samt att
punkt 3 ändras till följande: Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske
inom befintlig budgetram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 § 108
• Socialnämndens beslut 2021-10-20 § 121
• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-31

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige antar
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i
Kronobergs län och säkerställer därigenom barnkonventionens krav på
respektive verksamhet.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2021 bidra till att färdigställa
Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd
(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag på
länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att
det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
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3. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska
ske inom befintlig budgetram.
4. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta
arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som alla
parter kan nå.
5. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

518

Sammanträdesprotokoll
2021-09-29

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 108 Barnens bästa gäller
Ärendenummer UN 2021/273

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett
gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att ge socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten
2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av
nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska
vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis
länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets
plan som alla parter kan nå.
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att
underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana
verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar
samt håller fokus på barnets behov i enighet med barnkonventionen. Barnets
plan är det samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i
samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete,
tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det
enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och
Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.

Beslutsunderlag
• Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23
Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Efter kommunfullmäktiges beslut:
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 121 Antagande av gemensamt arbetssätt i
projektet Barnens bästa gäller! i Kronoberg
Ärendenummer SOC 2021/79

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Beslutar anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor
som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Ge Socialnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten
2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av
nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska
vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis
länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets
plan som alla parter kan nå.
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet.
Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad
samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare,
verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av
Linnéuniversitetet.

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06 § 174, och beslutade
föreslå socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige anta Kronobarnsmodellen
och socialförvaltningens förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag
• Socialnämndens utskott, 2021-10-06 § 174
• Tjänsteskrivelse om antagande om gemensamt arbetssätt i projektet Barnens
bästa gäller! i Kronoberg daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! i Kronoberg
daterad 2021-05-27

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Barnens bästa gäller
Ärendenummer UN 2021/273

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en arbetsmodell
för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger
på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta
ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet
samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen
innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och
barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i
arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i enighet med
barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument som tas fram av de
aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och
förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger
vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i
länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att ge social- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under hösten 2021 bidra till
att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd
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(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag på
länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det
inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska
ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som
alla parter kan nå
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige

Roger Johansson

Jenny Smedberg

Utbildningschef

Socialchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
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Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Vi ser att om arbetet med Kronobarnsmodellen blir verklighet kommer det att
gagna alla barn i våra olika verksamheter.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Det blir enklare att följa insatser och lättare för vårdnadshavare följa vad som
händer.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Ej aktuellt

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Ej aktuellt
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Socialnämnden

Barnens bästa gäller
Ärendenummer UN 2021/273

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en arbetsmodell
för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger
på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta
ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet
samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet.
Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad
samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare,
verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av
Linnéuniversitetet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att ge Socialnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2021
bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som
behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet
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av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet
ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan
som alla parter kan nå
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige

Jenny Smedberg

Roger Johansson

Socialchef

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
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Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Vi ser att om arbetet med Kronobarnsmodellen blir verklighet kommer det att
gagna alla barn i våra olika verksamheter.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Det blir enklare att följa insatser och lättare för vårdnadshavare följa vad som
händer.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Ej aktuellt

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Ej aktuellt
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Underlag för politiska beslut gällande
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen
Förslag till beslut:
Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet
ska ske.
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan
som alla parter kan nå
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige
Sammanfattning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande
och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och
att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och
barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god
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strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets
vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet
följeforskas av Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i
länet genom processen barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat
inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child
(GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige.
Grundprincipen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn,
vårdnadshavare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets
behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället.
Kronobarnsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets
alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. Även
polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet. Arbetet
följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många parter
byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med verksamheters och
huvudmäns uppdrag.
Kronobarnsmodellen
Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter och
med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen bygger på främjande och
förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur
samverkan mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för
verksamheterna att ge barn bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och
använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd. Till
hjälp finns verktyg som praxismodellen och barnets plan.
Det främjande och förebyggande arbetet har som främsta syfte att ge barn i
Kronoberg så goda förutsättningar till en god uppväxt som möjligt så att de aldrig
ska behöva något utökat stöd eller hjälp från samhället. Det ger en direkt vinst för
såväl barn, vårdnadshavare och verksamhet som samhället i stort, om än
svårberäknat i kronor och ören. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem
längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Sådana insatser är alltid mer
kostnadseffektiva än omfattande insatser.
Genom en länsgemensam struktur för samverkan och samverkansmöten blir det
tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av dem. Risken för
att saker faller mellan stolarna minskar därmed och gör även barnet och
vårdnadshavarna till tydliga parter i samverkan med verksamheterna.
Samverkansmöten påminner till viss del om SIP-möten (Samordnad Individuell
Plan). I korthet är skillnaderna att samverkansmötet sker tidigare än vid en SIP,
att barnet och vårdnadshavarna är med i mötet och att fler aktörer än idag kan
involveras. Om skillnaderna går det att läsa om mer utförligt i en av
följeforskarnas, Mats Anderbergs, artikel på hemsidan för barnens bästa gäller.
Praxismodell
För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt material som
praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. Praxismodellen hjälper den
enskilda som möter barn att uppmärksamma och sätta ord på barnets situation
och eventuell oro. Den hjälper verksamheten att titta närmare på barnets situation
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och ställa frågor kring vad som gjorts, vad som kan göras i den egna
verksamheten och/eller om det behövs samverkan med andra och ett eventuellt

upprättande av en barnets plan.

I praxismodellen finns barnensbästa ansvarig, vilken är den funktion/person som
har till uppgift att utföra informationsinsamling kring ett barn när någon
misstänker att det kan finnas behov av stöd eller hjälp. Utgångspunkten för
funktionen är den ska vara likvärdig för alla barn men att utförandet ligger i den
verksamhet som passar det enskilda barnet bäst. Uppdraget blir mödravårdens
före barnets födsel, barnhälsovårdens fram till dess att barnet börjar i
förskoleklass, skolan/rektor tills dess att barnet fyller 18 år samt, i det fall
barnet/den unge inte börjar gymnasiet, så är det KKA (kommunens
aktivitetsansvar) i barnets/den unges hemkommun. Informationsinsamlingen ska
göras i den verksamhet där barnet befinner sig mest för att garantera likvärdighet.
Som exempel; i Kronoberg går idag cirka 85 procent av 1-5-åringar i förskola,
ytterligare 17 procent av dessa går i pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades
dagmamma) eller i föräldrakooperativ eller dylikt. Det är inte ovanligt att barn
som går i förskola och får ett nytt syskon stannar hemma i ytterligare
period/perioder. För att säkerställa likvärdighet och kontinuitet, och fånga upp de
barn som aldrig börjar i förskola, ligger det initiala barnensbästa-ansvaret på
barnhälsovården men lämnas över till förskolan om barnet finns där. Detta är ett
ytterligare exempel på den förstärkta samverkan mellan olika verksamheter i länet,
även utanför de mer konventionella samverkansmötena.
När samverkan mellan olika verksamheter behövs ska den initieras tidigt.
Barnensbästa-ansvarig kallar till samverkansmöte där även vårdnadshavare och
barn är med. Under mötet diskuteras situationen, framgångsfaktorer och
utmaningar, och en barnets plan upprättas. Planen är barnets och
vårdnadshavarnas där de olika aktörernas/verksamheternas ansvar och insatser
tydliggörs. Planen är barnets och vårdnadshavarnas men synliggör även för
verksamheterna vem som gör vad. Detta minimerar risken att aktörerna ger
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motstridiga råd, ger samma insats från flera håll eller att barnet faller mellan
verksamhetsstolar. Möjliga digitala lösningar för att göra barnets plan tillgänglig
och enkel att arbeta, undersöks för närvarande.
Kronobergs arbete röner stort intresse även från nationellt håll. Oavsett verksamhet
och huvudman behöver de flesta verksamheter i landet ställa om för att möta
framtidens krav och förutsättningar. Målet är inte nått än, arbetssättet ska fungera i
ett stort antal olika verksamheter med olika förutsättningar, vilket kräver uthållighet
och utrymme för att skruva på modellen. Men genom tester och utvecklingsarbete i
hela länet är Kronoberg på god väg att skapa en arbetsmodell kring barn där
kvaliteten på arbetet, både nu och i framtiden, säkerställs.

Sida 4 av 4

532

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 161 Revidering av Övergripande
verksamhetsplan för ledning och styrning ekonomiprocessen
Ärendenummer KS 2021/167

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. att uppställningen i nämndernas driftredovisning baserad på verksamhet 3
positioner inte längre gäller,
2. att från och med budget år 2022 i verksamhetsplan och i uppföljningen,
beslutar nämnderna själva hur uppställningen ska vara med utgångspunkt på
ansvar (organisation),
3. att kommunchefen ges i uppdrag att göra en översyn av dokumentet
”Övergripande verksamhetsplan för ledning och styrningEkonomistyrningsprocess”.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-26 § 118 (reviderad 2020-06-22, § 75)
en ny policy för ledning och styrning - ekonomiprocessen. En del i
styrdokumentet hanterar budgetprocessen och årshjulet. I kommunstyrelsens
beslutade verksamhetsplan (2018-12-04, § 227) beskrivs vilka delar som ska
ingå i nämndernas årliga verksamhetsplan. Mallen för verksamhetsplan omfattar
en ”uppdragsbeskrivning”, ”resultatmålbeskrivning (med aktiviteter)” och
därefter ”driftbudgetöversikt” netto på 3 positioners verksamhet,
”investeringsbudget” samt ”exploateringsbudget”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår en revidering för att anpassa
anvisningarna och ta bort kravet på driftredovisning netto 3 positioners
verksamhet, både i nämndernas verksamhetsplan och i uppföljningen från och
med budget år 2022. I stället för att uppställningen är baserad på verksamhet 3
positioner i driftredovisningen, föreslås att nämnderna själva beslutar hur
uppställningen ska vara med utgångspunkt på ansvar (organisation).
Dessutom kan nämnden, om det finns behov, besluta om att driftredovisningen
ska anges brutto (intäkter, kostnader och summerat netto). Den totala
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

nettosumman ska överensstämma med den nettoram som kommunfullmäktige
beslutat om.
Omfördelning av budget under löpande budgetår som innebär förändringar
utifrån nämndens beslutade uppställning gällande ansvar (organisation) ska
beslutas av nämnd.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att göra
en översyn av dokumentet ”Övergripande verksamhetsplan för ledning och
styrning-Ekonomistyrningsprocess” i sin helhet.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18
• Övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning –
Ekonomistyrningsprocess, 2018-12-04, § 227

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-10-18
Kommunledningsförvaltningen
Christina Utterström
christina.utterstrom@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av
Verksamhetsplan för ledning och styrning –
ekonomiprocessen
Ärendenummer KS 2021/167

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-26 § 118 (reviderad 200622 § 75) en
ny policy för ledning och styrning - ekonomiprocessen. En del i styrdokumentet
hanterar budgetprocessen och årshjulet. I kommunstyrelsens beslutade
verksamhetsplan (2018-12-04, § 227) beskrivs vilka delar som ska ingå i
nämndernas årliga verksamhetsplan. Mallen för verksamhetsplan omfattar en
”uppdragsbeskrivning”, ”resultatmålbeskrivning (med aktiviteter)” och därefter
”driftbudgetöversikt” netto på 3 positioners verksamhet, ”investeringsbudget”
samt ”exploateringsbudget”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår en revidering för att anpassa
anvisningarna och ta bort kravet på driftredovisning netto 3 positioners
verksamhet, både i nämndernas verksamhetsplan och i uppföljningen från och
med budget år 2022. I stället för att uppställningen är baserad på verksamhet 3
positioner i driftredovisningen, föreslås att nämnderna själva beslutar hur
uppställningen ska vara med utgångspunkt på ansvar (organisation).
Dessutom kan nämnden, om det finns behov, besluta om att driftredovisningen
ska anges brutto (intäkter, kostnader och summerat netto). Den totala
nettosumman ska överensstämma med den nettoram som kommunfullmäktige
beslutat om.
Omfördelning av budget under löpande budgetår som innebär förändringar
utifrån nämndens beslutade uppställning gällande ansvar (organisation) ska
beslutas av nämnd.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att göra
en översyn av dokumentet ”Övergripande verksamhetsplan för ledning och
styrning-Ekonomistyrningsprocess” i sin helhet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–3

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18
• Övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning –
Ekonomistyrningsprocess, 2018-12-04, § 227
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. att uppställningen i nämndernas driftredovisning baserad på verksamhet 3
positioner inte längre gäller,
2. att från och med budget år 2022 i verksamhetsplan och i uppföljningen,
beslutar nämnderna själva hur uppställningen ska vara med utgångspunkt på
ansvar (organisation),
3. att kommunchefen ges i uppdrag att göra en översyn av dokumentet
”Övergripande verksamhetsplan för ledning och styrningEkonomistyrningsprocess”.

Christina Utterström

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunchef
Samtliga nämnder
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Kommunledningsförvaltningen

KF 2018-11-26, KS 2018/118

Övergripande verksamhetsplan
för ledning och styrning –
Ekonomistyrningsprocess
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Ekonomistyrningsprocess
Ekonomistyrningsprocessen är en kommunövergripande ledningsprocess som
förtroendevalda, medborgarnas företrädare, använder för att uppnå önskat
resultat samt för att leda, styra och följa upp verksamheten utifrån perspektivet
god ekonomisk hushållning.
Älmhults kommuns ekonomistyrningsprocess gäller för fullmäktige, styrelse,
nämnder och helägda kommunala bolag.
I ”Övergripande verksamhetsplan – Ekonomistyrningsprocessen” framgår hur
Älmhults kommun arbetar med ekonomistyrningsprocessen.
Kommunledningsförvaltningen utger rutiner och anvisningar för
ekonomistyrningsprocessen.

Älmhults system för ledning och styrning resultatstyrning
Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom
resultatmål som är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning
handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv
och att varje generation bär sina egna kostnader. Huvudprocesserna utgår från
Älmhults kommuns vision. Ledningsprocesserna styr och koordinerar
huvudprocesserna och stödprocesserna. Stödprocesserna underlättar utförandet
genom att ”serva” huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna.

Vision
Beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara
helt realistisk. Visionen talar om hur vi vill att Älmhult ska vara i framtiden, en
gemensam färdriktning för hela kommunen.
En vision bör vara:
•
•
•
•
•
•

Visualiserbar – ge en glimt av framtiden
Önskvärd – skapa positiv stämning bland medarbetare, medborgare,
näringsliv, föreningar och andra som har intressen i kommunen
Tydlig – ange färdriktning
Flexibel – tillräckligt allmän för att ge utrymme för handlingskraft
Kommunicerbar – lätt att förstå och kommunicera ut
Stabil – ska fungera under en längre tid

539

Övergripande verksamhetsplan
2018-09-10

4(21)

Huvudprocess
Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna
realiserar kommunens vision. Flera förvaltningar och bolag kan arbeta i samma
process.
Ledningsprocess
Ledningsprocesserna säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av
huvudprocesserna. En ledningsprocess används för att styra och koordinera
huvudprocesserna och stödprocesserna.
Till de kommun- och bolagsövergripande ledningsprocesserna hör de processer
som är hänförliga till policy/reglemente och övergripande verksamhetsplaner.
Utöver det har nämnder och styrelse att följa lagstiftning och övriga styrande
dokument. Ledningsprocesser och lagstiftning ska inte vara föremål för
resultatstyrning, utan istället ska riskanalyser göras för att säkerställa en god
intern kontroll.
Dokument som produceras i kommunen ska benämnas på ett enkelt, strukturerat
och samordnat sätt för såväl invånare som anställda enligt nedan.
Dokumentnamn

Policy/reglemente

Övergripande
Verksamhetsplan

Beslutsnivå

Beslut fattas i
kommunfullmäktige.

Vad utgår den ifrån?
En policy utgår ifrån visionen och är
övergripande principer för ett eller flera
ämnesområden.
En policy alt. ett reglemente är en
”kommunal lag".

Beslutet fattas i
Styrdokument som utgår från policy,
kommunstyrelsen om planen är
reglemente och lag
övergripande för kommunen.

Inom nämnder och bolag kan övriga styrdokument finnas och dessa benämns
enligt nedan.
Dokumentnamn

Beslutsnivå

Vad utgår den ifrån?

Verksamhetsplan

Beslut fattas i ansvarig Styrdokument för specifikt verksamhetsområde.
nämnd.
Utgår från policy, reglemente och lag.

Handlingsplan

Beslut fattas av
ansvarig tjänsteman.

Styrdokument med åtgärder för att uppnå önskade
effekter inom en viss tid. Utgår ofta ifrån
verksamhetsplan eller policy.

Rutin

Beslut fattas av
ansvarig tjänsteman.

Dokument som styr hur en verksamhet ska bedrivas
eller hur en viss uppgift ska utföras. Utgår ifrån lag,
verksamhetsplan eller annat övergripande
styrdokument.

Stödprocess
Stödprocesserna finns till för att ”serva” huvudprocesserna och till viss del
ledningsprocesserna. En stödprocess kan vara rekryteringsprocessen,
budgetprocessen, upphandlingsprocessen och så vidare. Stödprocesserna ska
vara synkroniserade med ledningsprocesserna med ”inbyggd” intern kontroll och
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generera mervärde för ökat fokus på huvudprocesserna som är kommunens
huvuduppdrag.
Resultatmål och aktiviteter
Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av
god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns
vision. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag
till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen
fastställs av nämnder och styrelse och ska framgå av verksamhetsplanerna.
Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna mot
resultatmålet. 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”. Om nämnd eller
styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar att inte uppnås ska nämnd
eller styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för resultatmåluppfyllnad och
rapportera till kommunstyrelsen. Det kan innebära att nämnd eller styrelse
behöver ta fram nya aktiviteter, det vill säga ett nytt sätt att styra
huvudprocesserna, för att nå resultatmålet. 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 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” eller ”Älmhults kommun ska hamna på topp 30 i
företagsranking 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.

God ekonomisk hushållning
Av kommunallagen1 framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
kommunala bolag, föreningar och stiftelser. Fullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen vilket sker i samband
med budgetprocessen. Ekonomin ska visa på ett positivt resultat på en nivå som
gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg
självfinansieringsgrad av investeringar.
Finansiella mål
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella
mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen
ska följas upp i årsredovisning och i delårsbokslut 1 och delårsrapport 2. Dessa
finansiella mål fastställs i samband med budgetprocessen i form av resultatmål.

1

Kommunallagen (2017:725) 11 kap

541

Övergripande verksamhetsplan
2018-09-10

6(21)

God redovisningssed
Älmhults kommun har att följa lagen om kommunal redovisning. Enligt lagen
om kommunal redovisning ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt
som överensstämmer med god redovisningssed. Om avvikelse görs från vad som
följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ på det
kommunala området, ska upplysning om detta och om skälen för avvikelsen
lämnas i en not. Rådet för kommunal redovisning (RKR) utger
rekommendationer och har i sin roll som normgivande organ till uppgift att
utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal redovisning.
Undantag från allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ
ska tydligt framgå under redovisningsprinciper i delårsrapport 2 samt
årsredovisning.
Anvisningar till dessa riktlinjer för redovisning utfärdas av
kommunledningsförvaltningens ekonomienhet och ska följas av samtliga
nämnder och styrelse och i tillämpliga fall, helägda bolag.
Balanskravsutredning
I årsredovisningens förvaltningsberättelse samt i delårsrapport 2 ska en
balanskravsutredning upprättas och ett balanskravsresultat tas fram. Om en
kommun i sin årsredovisning konstaterar ett balanskravsunderskott för året
stadgar regelverket att underskottet ska regleras senast efter tre år. Ett underskott
som till exempel uppstår för år 2018 ska således vara reglerat senast år 2021.
Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. Beslut om en
åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats. Det är
emellertid viktigt att sätta in åtgärder så fort som möjligt så att inte tid går
förlorad i onödan.
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Enligt kommunallagen 11 kap § 14 får kommuner till en
resultatutjämningsreserv reservera medel som får användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel.
Reservering får göras i Älmhults kommun med högst ett belopp som motsvarar
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger
1. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett negativt
eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelse
RUR får endast disponeras under lågkonjunktur.
Bedömning av om det är ett år med hög- eller lågkonjunktur görs genom att
jämföra skatteunderlagsutvecklingen för det aktuella året med det genomsnittliga
utfallet för de senaste 10 åren. Är prognosen/utfallet för året under genomsnittet
är det lågkonjunktur. Om värdet för året är det är högre är det högkonjunktur.
Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapital.
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Maximalt 6 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven.
Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i
samband med kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov
revideras i samband med bokslut.

Årshjul – Ekonomistyrningsprocess
Ekonomistyrningsprocessen omfattar: Budgetprocess, Uppföljningsprocess,
Bokslutsprocess, Intern kontroll och Finansiell rapportering. Årshjulet omfattar
4 år, år 1 (föregående år) år 2 (innevarande år) år 3 (nästa år) och år 4 (om 2 år).
För att förenkla benämns fortsättningsvis år 1 för 2018, år 2 för 2019, år 3 för
2020 och år 4 för 2021. Ekonomistyrningsprocessen visualiseras i nedan årshjul.

DECEMBER 2018:
Workshop Budgetberedning (avseende år 3, 2020).
Denna sker alltid efter att budget år 2 (2019) blivit beslutad i
kommunfullmäktige för att fokus ska ligga på år 3 (2020). Nu kommer analys av
DR2 2018 belysas tillsammans med statistik från bland annat kolada och hur väl
resultatmålen bedöms uppfyllas under innevarande år. Syftet med workshopen är
att ta fram ”Budgetanvisningar budgetprocess 2020 - 2022” som sedan ska
skickas ut till nämnderna i slutet på januari 2019. Det är styrande koalition som
beslutar budgetanvisningarna till nämnderna. Dock är hela budgetberedningen
med vid workshopen så att alla får samma möjlighet till att delta i workshop.
Anvisningarna behöver inte fastställas av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. Anvisningarna tar budgetberedningen fram, på uppdrag av
kommunstyrelsen, och är ett initialt underlag till nämnderna att utgå ifrån vid
framtagande av budgetförslag. Nämnderna ska använda underlaget i sina
analyser för att se vilka behov de har med anledning av volymökningar. Efter det
ska nämnderna återkoppla sina analyser via ett standardiserat budgetförslag till
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budgetberedningen under våren för vidare budgetprocess. Budgetberedningen i
sin tur tar därefter fram ett välprocessat underlag till kommunstyrelsen för
beslut.
Budgetanvisningarna ska innehålla förslag till:
* Vision, huvudprocesser och resultatmål
* Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Driftsram per nämnd (3 år)
* Investerings- och exploateringsbudget 12 år (3 mandatperioder)
Workshopen utgår från skatteprognosen som kommer i oktober månad (den
senaste skatteprognosen som finns att tillgå). Budgetberedningen får alltid en
extra möjlighet i augusti i året som kommer (år 2019) att göra ännu en justering
utifrån nya volymfaktorer som kan tillkomma, utifrån den senaste
skatteprognosen i augusti år 2 (2019), och på så vis göra extra satsningar på
nämnderna för år 3 (2020). Dessutom hinner de politiska grupperna under våren
2019 träffas och ha teman kring både budget, och resultatmål som sedan
återkopplas till budgetberedningen via nämndernas budgetförslag i augusti 2019.
Tanken med upplägget är att budgetberedningen arbetar och använder sig av
nämndernas analyser fortlöpande. Delårsrapporterna, bokslut och jämförande
nyckeltal blir viktiga analysinstrument i budgetberedningen. Volymökningar kan
hanteras på ett mer långsiktigt vis då processerna hänger ihop och en röd tråd
finns mellan åren. Istället för att arbeta ”reaktivt” kan politiken arbeta
”proaktivt” med långsiktighet och framförhållning. Risken minskar för
strukturella fel. Den verkliga kostnaden på grund av volymökningar är den som
kommer att hanteras i budgetberedningen, istället för schabloner så som det
fungerar med resursfördelning.
Hantering av kompensation för lönerevision och inflation sker på beredningen.
Fördelningen av de preliminära ramarna arbetas fram i workshop utifrån analys
av olika nyckeltal. Innehållet i budgetanvisningar kommer att fördelas utifrån
politisk prioritering baserat på omvärld, jämförelser mot andra kommuner,
kommunens egna förutsättningar och politiska viljeinriktningar. Basbudget är
senaste årets budget (2019) när det gäller framräkning av driftsramar. Fördelen
för nämnderna med att få anvisningarna i januari är att eventuella omställningar
som kan behövas göras kan påbörjas redan innevarande år. Om det har varit val
har nämnderna god tid på sig att arbeta med eventuellt nya resultatmål utifrån att
majoriteten alltid styr första året med föregående års resultatmål. Resonemanget
ovan utgår från att kopplingen mellan mål och medel innebär att varje nämnd har
ett uppdrag enligt reglementet (mål) och för detta har nämnden fått en påse
pengar (medel) att utföra sitt uppdrag för. Huvudprocesserna pekar ut
grunduppdraget och resultatmålen pekar därefter ut krav på leverans från
nämnderna.
Budgetberedningen ska hantera på workshop:
-

Behöver ramar omfördelas eller omprioriteras utifrån kostnadsnivå,
prioriteringar och uppsiktsplikt.
Vid behov, exempelvis efter val, görs en genomlysning av kommunens
huvudprocesser och även förslag till reviderade resultatmål tas fram. Minst
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var 8:e år behöver visionen omprövas. År 1 i varje mandatperiod styrs med
föregående års resultatstyrning.
Investerings- och exploateringsbudget revideras, Samhällsbyggnadsplan
12:3 per 2018-11-30 används i dialogen.
En översyn sker av de finansiella målen och dess riktlinjer.

Attestförteckningar avseende år 2, 2019
Nämnderna ska lämna in beslutade (och vid behov samverkade)
attestförteckningar i enlighet med attestreglementet.
Plan för intern kontroll avseende år 2, 2019 (med riskanalys)
Ska hänga ihop med föregående uppföljning och åtgärdsplan. Nämnderna ska
lämna in beslutade (och vid behov samverkade) planer för intern kontroll.
Verksamhetsplan, avseende år 2, 2019.
Nämndernas beslutade och samverkade verksamhetsplaner ska lämnas in.
Mallen för verksamhetsplan är enkel med en ”uppdragsbeskrivning”,
”resultatmålbeskrivning (med aktiviteter)” och därefter ”driftsbudgetöversikt”
netto på 3 positioners verksamhet, ”investeringsbudget” samt
”exploateringsbudget”. Driftsbudget ska vara inläst i ekonomisystemet senast
31/12 år 1 (2018). Detta är ett informationsärende till kommunfullmäktige under
våren år 2 (2019).
JANUARI 2019:
Budgetkickoff Omvärldsanalys med macroperspektiv avseende år 3 (2020).
Tanken är att året inleds med en kickoff avseende år 3 (2020). Kickoffen ska ge
en omvärldsanalys med macroperspektiv med syfte att ge ett bra underlag till
nämnderna och styrelse för vidare budgetberedning. Demografisk analys av
kommunen presenteras. Här kan alla vara med som är berörda, politiker som
tjänstemän, ägda bolag, näringsliv osv. Med fördel förläggs kickoff efter att
nämnderna lämnat in sina årsanalyser för år 1 (2018) så att nämnder och
förvaltningar kan fokusera framåt, det vill säga efter 25 januari.
Befolkningsprognosen ska vara ett gemensamt kommunövergripande
planeringsunderlag som presenteras vid detta tillfälle. Metoden för att ta fram
befolkningsprognosen ska vara allmänt vedertagen och behöver inte fastställas
årligen av kommunfullmäktige utifrån att metoden ska vara beslutad som en del
i systemet för ledning och styrning. Samtliga nämnder ska arbeta i sina
planeringsförutsättningar utifrån befolkningsprognosen. Efter budgetkickoffen
skickas budgetanvisningarna ut till nämnderna.
Budgetanvisning (avseende år 3, 2020).
I budgetanvisningarna ska framgå förslag till:
* Vision, huvudprocesser och resultatmål
* Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Driftsram per nämnd
* Investerings- och exploateringsbudget 12 år (3 mandatperioder)
Fördelningen av de preliminära ramarna har arbetats fram av budgetberedningen
i en workshop som sker i december året innan utifrån analys av olika nyckeltal.
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Innehållet i budgetanvisningar kommer att fördelas utifrån politisk prioritering
baserat på omvärld, jämförelser mot andra kommuner, kommunens egna
förutsättningar och politiska viljeinriktningar. Basbudget består av senaste årets
budget (år 2, 2019) när det gäller framräkning av driftsramar. Anvisningarna tar
budgetberedningen fram, på uppdrag av kommunstyrelsen, och är ett initialt
budgetförslag. Om det har varit val har nämnderna god tid på sig att arbeta med
eventuellt nya resultatmål utifrån att majoriteten alltid styr första året med
föregående års resultatmål. Resonemanget ovan utgår från att kopplingen mellan
mål och medel innebär att varje nämnd har ett uppdrag enligt reglementet (mål)
och för detta har nämnden fått en påse pengar (medel) att utföra sitt uppdrag för.
Huvudprocesserna pekar ut grunduppdraget och resultatmålen pekar därefter ut
krav på leverans från nämnderna.
FEBRUARI 2019
Nämnderna fastställer sina årsanalyser 2018 som ska inlämnas till
ekonomienheten för att bidra till ”verksamhetsberättelser” i kommunstyrelsens
framtagande av årsredovisning.
APRIL 2019
Årsbokslut (avseende år 1, 2018).
Årsbokslut beslutas senast 15/4 i kommunstyrelsen enligt kommunallagen. Detta
underlag blir viktiga delar in i budgetarbete för år 3 (2020) men även ett viktigt
underlag att jämföra mot analyser av prognoser för år 2 (2019).
Uppföljning intern kontroll (avseende år 1, 2018).
Fullmäktige får en rapport om kommunens övergripande interna kontroll med
förslag till beslut. Här ingår även uppföljning av avtalstrohet.
Nämndernas beslutade och samverkade DR1 ska lämnas in (avser år 2,
2019). Prognos sker per mars månad enligt anvisning från ekonomienheten.
Fokus kommer att ligga på prognosen. Detta för att kunna använda materialet i
fortsatta budgetarbetet samt i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det är även
viktigt för nämnderna att få tidiga indikationer om förändringar behöver göras så
att arbetet kan påbörjas innan sommaren. Denna måste lämnas till
kommunledningsförvaltningen senast i april så att den hinner hanteras i
kommunfullmäktige senast i juni månad. I den ekonomiska styrmodellen ska
alltid alla nämnder arbeta fram förslag till budget till balans direkt (framtagande
av åtgärdsplaner) om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse. Detta ska
alltid framgå i beslut av delårsrapporten. Nämnden ska alltså inte invänta ett
uppdrag om detta från kommunfullmäktige. DR1 består av:
-Prognos resultatmål
-Prognos driftsredovisning
-Prognos investeringsredovisning
-Prognos exploateringsredovisning
-Åtgärder vid befarade avvikelser
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Nämnderna beslutar om behov föreligger av ytterligare månadsrapporter utöver
delårsrapporterna under året. Kommunstyrelsen kan också vid behov uppdra till
specifik nämnd att ta fram ytterligare månadsrapport vid förekommen anledning
utifrån uppsiktsplikt. Nämnderna ska alltid skyndsamt informera
kommunstyrelsen om en positiv eller negativ budgetavvikelse uppstår under
året, mellan de ordinarie DR1, DR2 och årsredovisning, som överstiger 1 000
tkr.
Förvaltningarnas interna köp och sälj (avser år 3, 2020).
Detta underlag ska användas i förvaltningarnas fortsatta budgetarbete. Viktigt att
en nämnd inte tar upp en lägre kostnad än vad säljande nämnd tar upp som
intäkt. Skulle det ske under året så finns en kommunövergripande
budgetobalans. Dessa poster kommer att budgettekniskt stämmas av mot
internbudget år 3. Det är ”säljande” förvaltning som beslutar kostnaden för
”köpande” nämnd, utifrån volymer som de stämmer av. Varje säljande enhet ska
ha en unik motpart för att avstämningen ska fungera. Underlaget ska inte
hanteras i nämnd men måste vara kommunicerat till övriga förvaltningar och
inlämnat till ekonomiavdelningen senast 1 april. Självkostnadsprincipen ska vara
styrande för all interndebitering, och förvaltningarna ska göra schablonmässiga
antaganden för att budgettekniskt ha möjlighet att hantera det. När det gäller
bokslut, så får aldrig internt köp och sälj periodiseras. Vid delårsrapport 1 och 2
kan istället reversibel bokföringsorder användas att boka kostnad och intäkt (ej
via balansräkning). Avstämning för internt köp och sälj avser en omsättning över
50 000 kr.
Finansiell rapport enligt finanspolicy (avser år 2, 2019).
Den finansiella rapporten regleras enligt finanspolicyn och behövs för den
finansiella planeringen. Denna hanteras i kommunstyrelsen i april.
JUNI 2019
Budgetförslag (avser i årshjulet år 3 och 4, 2020 och 2021)
Budgetförslaget är ett underlag till budgetberedningen och ska lämnas in beslutat
och samverkat senast 15/6. Budgetförslaget bygger på budgetanvisningarna.
Budgetförslaget ska vara enkelt uppbyggt med en ”uppdragsbeskrivning”,
”resultatmålsförslag” och därefter ”driftsbudgetöversikt” netto på 3 positioners
verksamhet, ”investeringsbudget” samt ”exploateringsbudget”. För att ta fram
sifforna till budgetförslaget används ”årsbokslut 2018”, ”DR1, 2019”,
”Budgetanvisningar 2020”, demografiska utmaningar samt egen omvärldsanalys
bland annat utifrån dagen för ”kickoff” som var i januari 2019. I budgetförslaget
finns även möjlighet att lägga till ett äskande i både driftsbudgetöversikten som
är presenterad netto, 3 positioners verksamhet samt investerings- och
exploateringsbudget. Det kan ha hänt saker under vårkanten som inte är hanterat
i den ram som nämnden fått i budgetanvisningarna avseende år 3 (år 2020),
exempelvis olika typer av volymökningar och det ska då lyftas fram. Underlaget
kommer även att användas som budgetförslag inför år 4 (2021). Det innebär att
även om det inte finns resurser för år 2 (2020) så får politiken möjligheter att ta
höjd för en längre och bättre planering in i år 4 (2021) eller för all del även
längre fram. Budgetförslaget kommer att se snarlik ut verksamhetsplanen för att
förenkla för verksamheterna. Tanken är att när politiken ser budget fördelad
enligt verksamhet 3 positioner netto enligt budgetanvisningar jämte ett
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budgetäskande så blir det tydligt för politiken var kostnaden uppstår och det blir
enklare att föra ett resonemang kring vad volymökningarna består av. Analys
med tydliga beräkningar ska alltid tydligt motivera äskanden med anledning av
volymökning och gärna med ett kompletterande underlag där nämnderna jämför
kostnaden för sin verksamhet mot statistik ur exempelvis kolada. Därefter finns
även möjlighet att revidera sin investeringsbudget och exploateringsbudget i
budgetförslaget. I mallen kommer även krav om specificering av nämndernas
kalkylerade avskrivningar och ränta. Särskilt viktigt är att nämnden här lyfter
fram den kalkylerade avskrivning och internränta som kommer belasta
nämndens budget kommande år med anledning av både beslutade och föreslagna
investeringar. Skulle intäktsräntan bli högre än kostnadsräntan (som är en intern
post) så finns en kommunövergripande budgetobalans som inte får finnas.
Nämnderna ska inte heller täcka sina underskott genom att balansera poster mot
budget för avskrivningar. Underlaget är det som sedan används vidare i
budgetberedningen och verksamhetsplaneringen. Underlaget kommer att
stämmas av mot internbudget vid inläsning i ekonomisystemet. Budgetförslagen
bör vara grund till verksamhetsplan och nämnderna bör arbeta kontinuerligt med
verksamhetsplan avseende år 3 (2020) under hela år 2 (2019) så att den kan
lämnas in i december år 2 (2019). Detta innebär att förvaltningarna måste ha
stark kontroll på sin internbudget för att kunna räkna ut nämndernas verkliga
behov och för att ha möjlighet att simulera kapitalkostnader. Detta bör inte vara
ett problem, för det är svårt att göra en trovärdig prognos utan en stark
ekonomisk kontroll.
Tanken är alltså att nämnden gör ett driftbudgetförslag utifrån
budgetanvisningarna (nedan kolumn ”Budgetanvisning 2020”). Nämnden får i
budgetanvisningen en totalram (i nedan exempel 354 367 tkr) som nämnden ska
ta fram ett förslag till budget i balans med, det vill säga själva fördela ut mellan
verksamheterna och visa hur prioriteringen blir om nämnden följer
budgetberedningens budgetanvisning. Nämnden ska också ta fram ett eget
budgetförslag – det vill säga göra en analys över sitt behov och lägger det i ett
budgetförslag (nedan kolumn ”Budgetförslag 2020”). Kolumnen ”Behov utöver
budgetanvisning 2020” kräver alltid en fullständig analys. Nedan är ett exempel
och har ingenting med verkligheten att göra. Frågor som kan uppstå är om stora
förändringar sker mellan verksamheterna i de olika kolumnerna, och det är
sådant som nämnden ska analysera och återkoppla kring i sitt budgetförslag.
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Nämnderna ska även besluta ett förslag om reviderade taxor och avgifter och
lämna in beslutet tillsammans med budgetförslaget. En bilaga för beslut av taxor
och avgifter avseende år 4 (år 2020) ska bifogas förslag till beslut om taxor och
avgifter. Mallen kommer att användas i beredningen av taxor och avgifter till
kommunfullmäktige. Nedan är ett exempel på hur mallen kan se ut.
Taxa
Hemtjänstavgift

Taxa 2018
Taxa 2019
KF beslut
Självkostnad Förslag
Självkostnad
225
395
230
450

Intern kontroll (avser år 3, 2019)
Kommunstyrelsen beslutar kommungemensamma granskningsområden. Dessa
granskningsområden bygger på kommungemensamma riskanalyser. Processen
för intern kontroll följer enligt reglemente. Nämnderna ska senast under hösten
2018 börja planera och göra egna riskanalyser för att sedan i december 2018
lämna in riskanalyser och plan för intern kontroll 2019.
AUGUSTI 2019
Budgetberedning (avser år 3, 2020)
Efter skatteprognosen kommit i augusti så sker en slutlig budgetberedning.
Nämndernas budgetförslag används. Ingen budgetdialog ska behövas. Dialogen
kring budget avseende år 3 (2020) sker under våren i de olika partigrupperna och
slutligen hanteras respektive nämnds budgetförslag i nämnden senast i juni.
Skulle stora verkliga volymförändringar skett under vårkanten som inte kändes
till när budgetanvisningarna gick ut så finns här en möjlighet att stärka
nämndernas ramar eller att göra specialsatsningar. Tanken är att analysarbetet
ska ske av nämnderna och inte av budgetberedningen. Budgetberedningen
prioriterar utifrån politiska viljeinriktningar. Analysen från nämnderna till
budgetberedningen är baserad på bokslut 2018, DR1 2019, budgetanvisningar
2020 och omvärldsanalys och med perspektiv både nutid och framtid. Färsk
statistik från kolada som presenteras av SCB i juni 2019 kan användas vid
behov. Spelregler för budgetberedningen bör vara: Endast justering för
volymförändringar, nysatsning alternativt tillskott. Stora omprioriteringar sker i
decembers workshop som blir till anvisningar för nästkommande år 4 (2021) detta för att ge nämnderna en stabilitet och kontinuitet i sitt arbete. I december
workshop är det bättre med en viss återhållsamhet i förslag till
driftsbudgetfördelningen så det istället finns spelrum för verkliga volymökningar
på nästkommande års budgetberedning som sker i augusti. Det finns alltså
utrymme för en viss försiktighetsprincip i budgetprocessen. Utöver detta
granskas även nämndernas förslag till resultatmål. Budgetberedningen ges
möjlighet att stämma av att resultatmålen bidrar till kommunfullmäktiges
huvudprocesser på ett bra vis. Det är kommunfullmäktige som beslutar
resultatmålen, men budgetberedningen ska ta fram förslag.
Vid budgetberedningen i augusti är hela budgetberedningen närvarande.
Respektive parti, koalition kan därefter ta fram egna budgetförslag att lägga fram
till kommunstyrelsen.
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OKTOBER 2019
Budget beslutas i KS (avseende år 3, 2020).
Senast i oktober fastställs budget i kommunstyrelsen enligt kommunallagen.
Besluten ska omfatta:
* Vision, huvudprocesser och resultatmål
* Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Driftsram per nämnd (3 år)
* Investerings- och exploateringsbudget 12 år
* Skattesats
Taxor och avgifter beslutas i KS (avseende år 2, 2019).
DR2 beslutas i KS (avseende år 2, 2019).
DR2 kommer att bli ett viktigt dokument i budgetberedningens workshop i
november/december. Åtgärdsplaner ska nämnderna ta fram vid befarade
budgetavvikelser. DR 2 avser perioden januari till augusti.
Finansiell rapport enligt finanspolicy.
Hanteras i kommunstyrelsen i oktober.
NOVEMBER 2019
Budget beslutas i kommunfullmäktige (avseende år 3, 2020).
Senast november enligt kommunallagen. Besluten ska omfatta:
* Vision, huvudprocesser och resultatmål
* Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Driftsram per nämnd (3 år)
* Investerings- och exploateringsbudget 12 år
* Skattesats
Härefter ska nämnderna fastställa sina verksamhetsplaner så att de kan inlämnas
beslutade och samverkande senast den 31/12 år 2019. Dessa lämnas sedan för
information till första kommunfullmäktige under år 3 (2020). Arbetet med
verksamhetsplaner ska inte vänta till efter kommunfullmäktige utan kan påbörjas
redan efter att budgetanvisningar går ut i januari 2019.
Taxor och avgifter beslutas i kommunfullmäktige (avseende år 2, 2019).
DR2 beslutas i kommunfullmäktige (avseende år 2, 2019).
DECEMBER 2019
Workshop Budgetberedning (avseende år 4, 2021).
Denna sker efter att budget 2020 blivit beslutad i kommunfullmäktige för att
fokus ska ligga på år 4, (2021). Nu kommer analys av DR2 2019,
okompenserade äskanden från budgetberedning i augusti år 2 (2019) belysas
igen tillsammans med statistik från bland annat kolada. Syftet med workshopen
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är att ta fram ”Budgetanvisningar budgetprocess 2021 - 2023” som sedan ska
skicka ut till nämnderna i slutet på januari 2020. Det är styrande koalition som
beslutar budgetanvisningarna till nämnderna. Dock är hela budgetberedningen
med vid workshopen så att alla får samma möjlighet till att delta i workshop för
input. Anvisningarna behöver inte fastställas av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. Anvisningarna tar budgetberedningen fram, på uppdrag av
kommunstyrelsen, och är ett initialt underlag till nämnderna. Nämnderna ska
använda underlaget i sina analyser för att se vilka behov de har med anledning
av volymökningar. Efter det kan nämnderna återkoppla sina analyser via ett
standardiserat budgetförslag till budgetberedningen under våren för vidare
budgetprocess. Budgetberedningen i sin tur kan då ta fram ett välprocessat
underlag till kommunstyrelsen för beslut.
Budgetanvisningarna ska innehålla förslag till:
* Vision, huvudprocesser och resultatmål
* Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Driftsram per nämnd (3 år)
* Investerings- och exploateringsbudget 12 år (3 mandatperioder)
Workshopen utgår från skatteprognosen som kommer i oktober månad (den
senaste skatteprognosen som finns att tillgå). Budgetberedningen får alltid en
extra möjlighet i augusti i året som kommer (år 2020) att göra ännu en justering
utifrån nya volymfaktorer som kan tillkomma, utifrån den senaste
skatteprognosen i augusti år 2 (2020), och på så vis göra ytterligare satsningar på
nämnderna för år 4 (2021). Dessutom hinner de politiska grupperna under våren
2020 träffas och ha teman kring både budget, och resultatmål som sedan
återkopplas till budgetberedningen i augusti 2020. Tanken med upplägget är att
budgetberedningen arbetar och använder sig av nämndernas analyser
fortlöpande. Delårsrapporterna, bokslut och jämförande nyckeltal blir viktiga
analysinstrument i budgetberedningen. Volymökningar kan hanteras på ett mer
långsiktigt vis då processerna hänger ihop och en röd tråd finns mellan åren.
Istället för att arbeta ”reaktivt” kan politiken arbeta ”proaktivt” med
långsiktighet och framförhållning. Risken minskar för strukturella fel. Den
verkliga kostnaden på grund av volymökningar är den som kommer att hanteras
i budgetberedningen, istället för schabloner så som det fungerar med
resursfördelning.
Hantering av kompensation för lönerevision och inflation sker på beredningen.
Fördelningen av de preliminära ramarna arbetas fram i workshop utifrån analys
av olika nyckeltal. Innehållet i budgetanvisningar kommer att fördelas utifrån
politisk prioritering baserat på omvärld, jämförelser mot andra kommuner,
kommunens egna förutsättningar och politiska viljeinriktningar. Basbudget är
senaste årets budget (2020) när det gäller framräkning av driftsramar. Fördelen
för nämnderna med att få anvisningarna i januari är att eventuella omställningar
som kan behövas göras kan påbörjas redan innevarande år. Om det har varit val
har nämnderna god tid på sig att arbeta med eventuellt nya resultatmål utifrån att
majoriteten alltid styr första året med föregående års resultatmål. Resonemanget
ovan utgår från att kopplingen mellan mål och medel innebär att varje nämnd har
ett uppdrag enligt reglementet (mål) och för detta har nämnden fått en påse
pengar (medel) att utföra sitt uppdrag för. Huvudprocesserna pekar ut
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grunduppdraget och resultatmålen pekar därefter ut krav på leverans från
nämnderna.
Budgetberedningen ska hantera på workshop:
-

-

Behöver ramar omfördelas eller omprioriteras utifrån kostnadsnivå,
prioriteringar och uppsiktsplikt.
Vid behov, exempelvis efter val, görs en genomlysning av kommunens
huvudprocesser och även förslag till reviderade resultatmålen tas fram.
Minst var 8:e år behöver visionen omprövas. År 1 i varje mandatperiod styrs
med föregående års resultatstyrning.
Investerings- och exploateringsbudget revideras och en översyn av de
finansiella målen och dess riktlinjer görs. Samhällsbyggnadsplan 12:3 per
2019-11-30 används i dialogen.

Attestförteckningar avseende år 3, 2020
Nämnderna ska lämna in beslutade (och vid behov samverkade)
attestförteckningar i enlighet med attestreglementet.
Plan för intern kontroll avseende år 3, 2020 (med riskanalys)
Ska hänga ihop med föregående uppföljning och åtgärdsplan. Nämnderna ska
lämna in beslutade (och vid behov samverkade) planer för intern kontroll.
Verksamhetsplan, avseende år 3, 2020.
Nämndernas beslutade och samverkade verksamhetsplan ska lämnas in. Den ska
vara oerhört enkel med en ”uppdragsbeskrivning”, ”målbeskrivning” och
därefter ”driftsbudgetöversikt” netto på 3 positioners verksamhet,
”investeringsbudget” samt ”exploateringsbudget”. Driftsbudget ska vara inläst i
ekonomisystemet senast 31/12 år 2 (2019). Detta är ett informationsärende till
kommunfullmäktige under våren år 3 (2020). Nämnden har fått en total
”driftsram” av kommunfullmäktige, och nämnden beslutar själv löpande under
året om internbudgetmedel ska flyttas mellan verksamheter utifrån interna
prioriteringar för en total budget i balans.

Investeringsbudget och samhällsbyggnadsplan 12:3
Den totala investeringsramen som varje nämnd tilldelas beslutas av
kommunfullmäktige i november. Äskande för investeringsram sker i
budgetförslaget som ska lämnas in i juni. Allt som finns i investeringsbudgeten
kan påbörjas så fort kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Investeringsbudget är 12-årig och påverkar kontinuerligt kommunens 3-åriga
driftsbudget.
Äskanden avseende investeringsbudget för lokaler kan endast ske av tekniska
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens
lokalförsörjningsprocess. Kommunstyrelsen har ansvar för
lokalförsörjningsprocessen. Samhällsbyggnadsplan 12:3 är ett viktigt strategiskt
dokument i lokalförsörjningsprocessen. I samhällsbyggnadsplan 12:3 finns de
samlade lokalbehoven och planen innehåller olika lösningar för behoven, som
kan vara genom befintliga lokaler, förhyrningar, externa lösningar och ibland
förslag till investeringar.
Driftskostnaderna, med anledning av investeringsäskanden ska hanteras i
budgetförslaget. Om till exempel utbildningsnämnden vet att en ny skola
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färdigställs 2020, så skall nämnden i budgetförslaget äska investeringsmedel för
inventarier till lokalen, samt göra ett driftsäskande med anledning av eventuellt
utökad lokalkostnad, verksamhetskostnad och så vidare.
Lokalförsörjning hanteras i samhällsbyggnadsplan 12:3. Samhällsbyggnadsplan
12:3 och investeringsbudget är inte samma sak. I investeringsbudgeten finns
BARA beslutade investeringar, allt från fastigheter, anläggningar och övriga
inventarier. I samhällsbyggnadsplan 12:3 finns de samlade lokalbehoven och
planen innehåller olika lösningar för behoven, som kan vara genom befintliga
lokaler, förhyrningar, externa lösningar och ibland förslag till investeringar.
Lokalförsörjningsbehovet hanteras alltid i lokalförsörjningsprocessen.
Lokalförsörjningsbehovet ska fastställas av kommunstyrelsen. Därefter görs en
lokalinventering, olika förslag värderas enligt ett standardiserat förfarande, och
OM det enligt lokalförsörjningsprocessen är mest gynnsamt att lösa
lokalförsörjningsbehovet genom en nyinvestering ska ett förslag till beslut
tillställas kommunfullmäktige. Efter att fullmäktige beslutat om investeringen så
tillförs beslutet investeringsbudgeten, tekniska nämnden, för genomförande.
Detta kan ske i budgetprocessen med inlämning i budgetförslag i juni. Men det
kan också ske fortlöpande under året.
Investeringsramen fastställs årligen i samband med budgetprocessen. I samband
med detta ska också kommunfullmäktige besluta hur investeringarna ska
finansieras, självfinansieringsgrad. Vid den årliga budgetberedningen
presenteras en sammanställning av kommunens pågående projekt tillsammans
med nämndernas nya äskanden. Detta eftersom det är vanligt att större
investeringsprojekt blir försenade av olika anledningar, vilket då spiller över på
nästa år. På detta vis får beredningen en mer sammanhängande och tydligare bild
av det totala investeringsbehovet.
Exempel Investeringsäskande budgetberedning

Slutredovisningar för investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till
kommunfullmäktige för projekt med beslutat anslag över fem miljoner kronor.
Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning (3
ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för pågående
investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser kommer
samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå.
Särskild avvikelserapport ska upprättas till kommunfullmäktige om ett
investerings- eller exploateringsprojekt kan kräva omfattande
tilläggsfinansiering eller om projektet förväntas förändras väsentligt avseende
funktion och/eller utformning. Budgetavvikelser för investerings- och
exploateringsprojekt ska ske till kommunfullmäktige via avvikelserapporter så
fort de är kända och om den prognostiserade avvikelsen mot budget motsvarar
20 procent eller minst 1 mkr. Detta gäller endast investeringsprojekt med
projektbudget över 2 mkr
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Tekniska nämnden ansvarar för all extern förhyrning. Kommunstyrelsen och
övriga nämnder har därför inte befogenhet att teckna hyresavtal för lokaler.
Respektive nämnd ansvarar för att eventuell hyresökning täcks inom nämndens
driftsbudget. I det fall beslut fattas om att handla upp större hyreskontrakt ska
respektive nämnd behandla tillkommande driftskostnader på samma sätt som när
ny- till- eller ombyggnad ska beslutas avseende kommunala fastigheter. Nya
externa hyresavtal med en hyra där det diskonterade nuvärdet under
hyresperioden beräknas uppgå till fem miljoner kronor eller mer, ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Investeringsbudget kommer framgent att separeras från exploateringsbudget, i
allt från budget till uppföljning. Krav på redovisning av både inkomst och
utgiftssida införs. Investerings- och exploateringsbudget kommer att vara 12årig för att synkronisera med samhällsbyggnadsplan 12:3 och för att säkerställa
bättre ekonomisk styrning. Investeringar ska alltid separeras mellan
skattekollektiv och taxekollektiv.
Ombudgeteringar
Om drift- investerings- och exploateringsbudget inte förbrukats under
innevarande år får budgetmedel inte omföras till nästkommande år. Istället får
ett nytt äskande göras om budgetmedel saknas för att slutföra en åtgärd.
Investeringsbudget avseende byggnationer och exploatering överförs
automatiskt inom totala projektbudgeten. Exempelvis: Projekt Ny skola med
totalbudget 100 mkr, fördelat på 2 år, med budget 50 mkr/år. Om endast 30 mkr
förbrukats år 1, så ökar automatiskt budget år 2 till 70 mkr. Rent tekniskt ska
kommuncontroller i samband med bokslutet minska budgeten med motsvarande
innevarande år (innan året stänger), annars kommer det se ut som att budgeten
totalt är 120 mkr istället för 100 mkr om man söker information via
ekonomisystemet. Samma regel gäller om för mycket medel förbrukats år 1, då
minskas budget år 2 med motsvarande.

Samhällsbyggnadsplan 12:3
Samhällsbyggnadsplan 12:3 är ett av de viktigaste styrdokumenten i
samhällsbyggnadsprocessen. I Samhällsbyggnadsplan 12:3 hanteras
kommunkoncernens strategiska planering och samordning av
•
•
•
•

Lokalförsörjning
Bostadsförsörjning
Infrastruktur
Attraktivitet

Samhällsbyggnadsplanen är 12-årig och påverkar kontinuerligt kommunens 3åriga budget. Samhällsbyggnadsplan 12:3 hanteras i budgetprocessen som ett
viktigt planeringsdokument för både finansiering, drift, investering och
exploatering, men är också ett levande dokument löpande under året. Eftersom
Samhällsbyggnadsplan 12:3 är ett levande dokument ska innehållet inte beslutas,
utan informeras i samband med workshop (budgetberedning december),
budgetkickoff (januari) och budgetdialog (augusti). Dokumentet tjänar som
gemensam planeringsförutsättning för hela koncernen. Styrande faktorer för
innehållet i samhällsbyggnadsplan 12:3 är främst kommunens viljeinriktning och
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mål, omvärldsanalys, översiktsplan, befolkningsprognos, prioriteringar och
ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen äger processen med att ta fram samhällsbyggnadsplan 12:3
men bjuder in samtliga verksamheter till dialog kring analys, tolkning och
framtagande av planen.
Lokalförsörjning
Kommunens lokalförsörjning hanteras i lokalförsörjningsprocessen.
Lokalförsörjningsprocessen är en strategisk process som syftar till att säkerställa
att kommunen har kostnadseffektiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler.
Kommunstyrelsen äger lokalförsörjningsprocessen och bjuder in verksamheterna
till dialog kring lokalbehov baserad på kommunens viljeinriktning,
omvärldsanalys och befolkningsprognos.
Kommunstyrelsen beslutar kring vilka lokalbehov som föreligger utifrån
dialogen och lägger vid behov fram ett förslag till beslut till
kommunfullmäktige. Tillsammans med förslag till beslut ska alltid bifogas en
underliggande analys med en värdering utifrån:
•
•
•
-

Nyttovärdering: Kan någon annan utföra samma verksamhet som avses? Har
vi kostnadseffektiv verksamhet?
Befintligt lokalbehov: Kan vi använda oss av befintliga lokaler?
Kommunens ekonomiska situation:
Hyra
Bygga själv

Tekniska nämnden verkställer besluten kring lokalförsörjning.
•
•
•
-

Nyttovärdering: Kan någon annan utföra samma verksamhet? Har vi
kostnadseffektiv verksamhet?
Kan vi använda oss av befintliga lokaler mer effektivt?
Kommunens ekonomiska situation:
Hyra
Bygga själv

Tekniska nämnden alternativt extern part verkställer besluten kring
lokalförsörjning
Processen beskrivs enkelt enligt nedan:
Behov (KS)

Beslut (KF)

Verkställighet
(TN)

Bostadsförsörjning
Kommunens bostadsförsörjning är av central betydelse för kommunens
utveckling och tillväxt. Det är en process av hög strategisk betydelse för
kommunen för att klara vår tillväxt.
Bostadsförsörjningsprocessen styrs och samordnas av kommunstyrelsen.
Enskilda delar av processen är bland annat behovsbedömning utefter analyser
och befolkningsprognos, markförvärv, övergripande planering, detaljplanering
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samt markanvisning. Dessa delar beslutas av kommunstyrelsen och vid behov
lägger kommunstyrelsen fram förslag som beslutas av kommunfullmäktige.
Översiktsplanen samt fördjupade översiktsplaner är ett viktigt styrande
dokument där möjliga framtida exploateringsområden pekas ut. Framtagande av
översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner sker i dialog med övriga
verksamheter inom kommunen. Vid samtliga områden som pekas ut för tänkbar
exploatering skall först en förstudie samt en ”råkalkyl” göras som tar hänsyn till
kostnaderna fördelat på investering som belastar skattekollektivet,
exploateringsbudget och VA-kollektivet. I denna process ska även en
bedömning av samhällsnyttan av projektet göras. Denna process ägs av
kommunstyrelsen som kan ge uppdrag till tekniska nämnden utefter behov.
Resultatet av processen har två utfall. Antingen bedöms området som olämpligt
att gå vidare med utifrån ekonomisk bärighet och samhällsnytta och i det fallet
sker ingen vidare planering av området utan omprioritering av områdena får
göras. Det andra utfallet är att vi ska arbeta vidare med området. I det fall
området ska exploateras utifrån förprojektering, råkalkyl samt bedömd
samhällsnytta tas projeket upp i samhällsbyggnadsplanen 12:3 och
investeringsmedel för projektet avsätts. I samband med detta ges uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att ta fram detaljplan samt till tekniska nämnden
att genomföra projektering samt exploatering. I de fall kommunen inte är
markägare och detta är en nödvändig förutsättning för exploatering ges uppdrag
till tekniska nämnden att söka förvärva erforderlig mark innan övriga uppdrag
ges.
Själva bostadsproduktionen sker inte genom kommunens försorg utan ska
normalt utföras av privata byggherrar. I bostadsförsörjningsprocessen är med
andra ord dialogen med privata byggherrar av stor vikt. Denna samordnas av
kommunstyrelsen. I de fall den privata sektorn inte kan utföra önskad
bostadsproduktion har kommunen ett helägt bostadsbolag som utför
bostadsproduktion i enlighet med ägarens vilja.
Infrastruktur
Infrastruktur och kommunikationer är ytterligare ett område av hög strategisk
betydelse för kommunen.
Området är komplext med olika huvudmän inblandade. Kommunala gator, vägar
och cykelvägar ägs exempelvis av kommunen medan nationella vägar och
järnväg ägs av staten. Även regionen är sakägare i flera delar, främst inom
området allmänna kommunikationer. Övriga aktörer är främst andra regioner,
kommuner samt järnvägsoperatörer.
De infrastrukturfrågor som ägs av kommunen styrs och samordnas av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och, vid behov, kommunfullmäktige, är
beslutande instanser. Dialog och samverkan med andra aktörer såsom
Trafikverket, regioner och andra kommuner samordnas av kommunstyrelsen.
Verkställighet av infrastruktur som ligger inom kommunens rådighet sker av
tekniska nämnden på uppdrag av kommunstyrelsen. Verkställighet av annan part
såsom trafikverket kan även beröra kommunen genom beslut kring avtal,
medfinansiering och förskottering. Dessa beslut hanteras av kommunstyrelsen
eller i förekommande fall av kommunfullmäktige efter beredning i
kommunstyrelsen.
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Inför beslut kring infrastrukturfrågor av större dignitet ska en analys av
samhällsnyttan samt kostnaderna göras. I de fall bedömningen utifrån
samhällsnyttoanalysen samt kostnadsbedömningen är att ett projekt ska
genomföras förs det in i samhällsbyggnadsplanen 12:3 samt i
investeringsbudget.
Attraktivitet
Detta är ett område som kan uppfattas som mer diffust än övriga men är icke
desto mindre viktigt. I stort handlar det om att bygga ett samhälle där människor
faktiskt vill bo, verka och besöka. Om människor inte vill bo i Älmhult spelar
övriga frågor en begränsad roll för måluppfyllelse.
Viktiga områden är attraktiva boendemiljöer, attraktiva stads- och bymiljöer,
kultur- och fritidsutbud, Hållbarhet och trygghet.
I såväl nya som befintliga områden är det viktigt att skapa miljöer som tilltalar
människor
Kommunstyrelsen har helhetsansvaret för att skapa ett samhälle som innefattar
attraktiva boendemiljöer, attraktiva stads- och bymiljöer, ett kultur- och
fritidsutbud som speglar förväntningarna på en tillväxtkommun, Hållbarhet i
samhällsbyggnadsprocessen samt trygghet. Kommunstyrelsen kan ge uppdrag
till nämnderna utefter behov för att realisera kommunens målbild inom dessa
områden.
I likhet med övriga delar i samhällsbyggnadsprocessen ska en initial bedömning
av kostnader samt nytta av olika projekt göras innan de förs in i
samhällsbyggnadsplanen. Denna process ägs av kommunstyrelsen som vid
behov bjuder in övriga verksamheter för dialog.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 162 Intern kontrollplan 2022 för
kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2021/206

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen godkänner plan för intern kontroll år 2022 för
kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Föreligger plan för intern kontroll år 2022 avseende kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Rapport ”Plan intern kontroll år 2022, kommunstyrelsen” daterad 2021-1103.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Ekonomi- & upphandlingsavdelningen (redovisningsenheten)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-03
Kommunledningsförvaltningen
Jeanette Karlsson
jeanette.karlsson@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om plan för intern kontroll år
2022, kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2021/206

Sammanfattning av ärendet
Föreligger plan för intern kontroll år 2022 avseende kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Rapport ”Plan intern kontroll år 2022, kommunstyrelsen” daterad 2021-1103.

Ärendeberedning
Kommunledningsförvaltningen har utifrån genomförd riskanalys tagit fram två
kontrollmål för kommunstyrelsen år 2022. De två kontrollmålen handlar om
verksamhetsrisker inom ekonomi och verksamhet samt behörighetskontroll.
Den 17 augusti beslutade kommunstyrelsen om tre kommunövergripande
kontrollmål, dessa har lagts till i kontrollplanen för år 2022 avseende
kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen godkänner plan för intern kontroll år 2022 för
kommunstyrelsen.
Jeanette Karlsson

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Ekonomi- & upphandlingsavdelningen (redovisningsenheten)
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Plan intern kontroll 2022, kommunstyrelsen
Riskanalys
Riskkategori Risk
Ekonomi och Risk att vi betalar för
verksamhet högt pris till
leverantörerna eller att
de inte levererar
vara/tjänst enligt avtal.
Behörighets- Risk att ej behörig
kontroll
personal kan läsa
sekretessmarkerad
information.

Plan för intern kontroll

RiskKontrollmoment/
Sannolikhet Konsekvens värde Åtgärd
Åtgärd
3 Möjlig
3 Kännbar
9 Granskning Granskning av hur
leverantörer följer
avtalet.
(Stickprovskontroll)

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen granskar leverans i
förhållande till avtal (utanför
marknadsplatsen).

Klart Ansvarig
dec-22 Kommunstyrelsen

dec-22 Kommunstyrelsen

3 Möjlig

4 Allvarlig

12 Granskning Automatisk kontroll
och åtgärd via
systemet Identity
Governence
Administration IGA.
(En gång per kvartal)

Genom att använda vårt
behörighetskontrollsystem
kommer vi att revidera
behörigheterna på de mappar på
G: som innehåller känsligt data
och hanteras av personal från
kommunlednings-förvaltningen

Ekonomi

Att kommunen går
miste om statliga medel
på grund av okunskap
sökbara bidrag

3 Möjlig

3 Kännbar

9

Granskning Kontroll av
verksamhet

Nämnderna undersöker tillgängliga dec-22 Kommunstatliga bidrag inom sina
övergripande *
verksamhetsområden samt
bedömer vilka ytterligare bidrag
som bör sökas.

Förtroenderisk

Risk för bristande
kunskap och beredskap
gällande otillåten
påverkan.

2 Mindre
sannolik

4 Försumbar

8

Granskning Obligatorisk
fortbildning

Utbildning i kunskapsportalen för
de förtroendevalda och
verksamhetschefer angående
otillåten påverkan.

Veksamhets- Risk för att kommunen
risk
inta tar tillvara på den
kunskap och lärdomar
dom verksamheterna
införskaffat under
pandemin.

3 Möjlig

3 Kännbar

9

Granskning Uppföljning genom
rapport

Nämnderna skall baserat på den
dec-22 Kommunkommungemensamma pandemiövergripande *
utvärderingen redogöra för hur de
inom sina verksamheter planerar
ta tillvara på lärdomar från arbetet
under pandemin.

* Kommunövergripande kontrollpunkt som alla nämnder ska granska 2022. Beslutad på KS 2021-08-17, ärende KS 2021/113
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 166 Strategisk plan för bolagskoncernen 2022–
2024
Ärendenummer KS 2021/209

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till strategisk plan för bolagskoncernen 2022 - 2024.

Beslutsunderlag
• Elmen AB:s tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024, daterad 2021-03-30

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-03
Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om strategisk plan för
bolagskoncernen 2022 – 2024
Ärendenummer KS 2021/209

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till strategisk plan för bolagskoncernen 2022 - 2024.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Elmen AB:s tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024, daterad 2021-03-30

Ärendeberedning
De kommunala bolagen förvaltar stora värden. Verksamheten i de kommunala
bolagen är kommunal, har tillkommit på kommunalt initiativ och har kommunen
som huvudman. De kommunala bolagen ingår således i kommunkoncernen och
är en del av den kommunala verksamheten.
Elmen AB ska upprätta och till kommunfullmäktige förelägga för beslut ett
förslag till strategisk plan för dotterbolagen avseende de kommande tre åren.
Den strategiska planen ska innehålla;
- en tidsplan för genomförande av strategiska mål
- mål för avkastning på totalt kapital och soliditet för dotterbolagen
Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och ägardirektiv till respektive
dotterbolag. Vid behov ska Elmen AB föreslå justering av ägardirektiven.
Elmen AB:s styrelse beslutade att godkänna förslag till strategisk plan för
bolagskoncernen, den 8 juni 2021.
En plan för tre år, 2022 – 2024, har utarbetats där en översyn av bolagsordning
och ägardirektiv ska genomföras under 2022 med syfte att säkerställa en
ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och
fastställda mål. Under kommande år 2023 – 2024 genomförs eventuella
förändringar efter översyn av bolagsordning och ägardirektiv och en utvärdering
av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att säkerställa att
ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-03

2(2)

Kommunledningsförvaltningförslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024
Maria Johansson

Underskrift

Nämndsekreterare
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
Älmhults bostäder AB
Elmnet AB
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Strategisk plan för bolagskoncernen 2022-2024
Inledning
De kommunala bolagen förvaltar stora värden. Verksamheten i de kommunala bolagen är
kommunal, har tillkommit på kommunalt intiativ och har kommunen som huvudman. De
kommunala bolagen ingår således i kommunkoncernen och är en del av den kommunala
verksamheten.
Kommunallagen förutsätter en enhetlig ledning för hela den kommunala organisationen.
Förtroendet för kommunal verksamhet är beroende av att kommunen och de kommunala bolagen
framstår och fungerar som en sammanhållen och demokratisk organisation. Vad som gagnar
kommunen som helhet ska mot denna bakgrund gå före eventuella fördelar som det enskilda
bolaget kan vinna. Möjligheter till samordning inom kommunkoncernen ska tas tillvara.

Organisationsskiss över bolagsstrukturen 2021
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Strategisk plan 2022-2024
Elmen AB ska upprätta och till kommunfullmäktige förelägga för beslut ett förslag till strategisk
plan för dotterbolagen avseende de kommande tre åren. Den strategiska planen ska innehålla;
- en tidsplan för genomförande av strategiska mål
- mål för avkastning på totalt kapital och soliditet för dotterbolagen
Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och ägardirektiv till respektive dotterbolag. Vid
behov ska Elmen AB föreslå justering av ägardirektiven.
Efter fullmäktiges godkännande ska den strategiska planen och respektive dotterbolags
handlingsprogram fastställas av bolagsstämman.

Plan för genomförande
År 2022
En översyn av bolagsordning och ägardirektiv ska genomföras under 2022 med syfte att
säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och
fastställda mål.
Vid Elmens AB:s möte i juni månad 2022 fastställes ett förslag till avkastningkrav på totalt
kapital och soliditet för dotterbolagen.
År 2023
Genomförande av eventuella förändringar efter översyn av bolagsordning och ägardirektiv.
År 2024
Utvärdering av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att säkerställa att
ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts.
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§ 165 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En motion om kulturgaranti i äldreomsorgen inkom 2021-05-25 från Eva
Ballovarre (S) och Anton Härder (S). I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-05-31, § 80, motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om kulturgaranti
i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner, bland annat
Kristianstads kommun. Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20, § 123,
och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Socialnämnden beslutade
också för egen del att belysa vikten av samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt syfte
och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
socialnämndens förslag om att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 123
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 80
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-03
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om motion om kulturgaranti i
äldreomsorgen - Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Sammanfattning av ärendet
En motion om kulturgaranti i äldreomsorgen inkom 2021-05-25 från Eva
Ballovarre (S) och Anton Härder (S). I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-05-31, § 80, motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om kulturgaranti
i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner, bland annat
Kristianstads kommun. Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20, § 123,
och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Socialnämnden beslutade
också för egen del att belysa vikten av samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt syfte
och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
socialnämndens förslag om att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 123
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 80
• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-03
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Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden
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Socialnämnden

§ 123 Svar på motion gällande kulturgaranti i
äldreomsorgen - Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer SOC 2021/65

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:
1. Bifaller motionen ”Svar på motion gällande kulturgaranti i äldreomsorgen”
Socialnämnden beslutar för egen del:
2. Socialnämnden belyser vikten av samverkan med Kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt
syfte och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för
uppföljning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Socialnämnden punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Anton Härder (S) och Eva Ballovarre (S) lämnade 2021-05-24 in en motion om
kulturgaranti i äldreomsorgen. I motionen yrkas att Älmhults kommun tar fram
en kulturgaranti för äldreomsorgen.
Socialnämndens utskott föreslår 2021-10-06 § 176 socialnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och att socialnämnden .

Beslutsunderlag
• Socialnämndens utskott, 2021-10-06 § 176
• Tjänsteskrivelse om motion gällande kulturgaranti i äldreomsorgen daterad
2021-09-27
• Motion om kulturgaranti för äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S) daterad 2021-05-24
• Kommunfullmäktige, 2021-05-31 § 80
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar bifall till socialnämndens utskotts förslag.
Gun-Britt Cedergren (KD), Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S) och Gull-Britt
Tranvik (SD) yrkar att beslutspunkt 2 omformuleras till:
2. Socialnämnden belyser vikten av samverkan med Kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt
syfte och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för
uppföljning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med punkt 1 av
socialnämndens utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med punkt 2 av
socialnämndens utskotts förslag till beslut.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Gun-Britt
Cedergrens (KD) med fleras yrkande. Ordförande finner att nämnden i enlighet
med Gun-Britt Cedergrens (KD) med fleras yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-09-27
Socialnämnden
Elin Görbring
elin.gorbring@almhult.se

1(3)

Socialnämnden

Kulturgaranti i äldreomsorgen
Ärendenummer SOC 2021/65

Sammanfattning av ärendet
Anton Härder (S) och Eva Ballovarre (S) lämnade 2021-05-24 in en motion om
kulturgaranti i äldreomsorgen. I motionen yrkas att Älmhults kommun tar fram
en kulturgaranti för äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-31 §80 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Motion om kulturgaranti för äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S) daterad 2021-05-24
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31 §80

Ärendeberedning
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om
kulturgaranti i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner
bland annat Kristianstads kommun.
I Kristianstads kommun är kultur i äldreomsorgen ett samarbete mellan
omsorgsnämnd/omsorgsförvaltning och kultur- och fritidsnämnd/kultur- och
fritidsförvaltning. Tillsammans har man drivit projektet För och med alla sinnen
– äldres rätt till kultur. Projektet var tvåårigt 2014 till 2016.
Projektet handlade både om att föra in konst, litteratur, musik, film, teater etc.
för den kulturella upplevelsen men också som verktyg och hjälpmedel för att
uppnå välbefinnande, livslust och glädje!
I mer än 20 år har Kristianstads kommun arbetat med kultur i äldreomsorgen och
har under dessa år utvecklat nätverk för att främja möjligheterna till, och
framhäva vikten av, kultur i äldreomsorgen. Det viktigaste nätverket är
kulturombuden som har en nyckelfunktion som både mottagare och förmedlare
av kultur ute i verksamheterna på äldreboenden, mötesplatser och inom
hemtjänsten.
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Kristianstads kommun tilldelades 1,8 miljoner kronor från Statens Kulturråd till
kultur i äldreomsorgen för att finansiera projektet.
Socialförvaltningen i Älmhult arbetar idag med att ge god omsorg och
meningsfull vardag för medborgaren i Älmhult.
Utifrån den budget som socialförvaltningen har lämnas det idag inget utrymme
att arbeta med utökade satsningar såsom införande av kultur i äldreomsorgen.
Socialförvaltningen drev projekt KurTur under 6 månader 2020 med stöd av
statsbidrag riktade mot den äldre. 10 ungdomar anställdes ur gruppen UVAS
(unga som varken arbetar eller studerar). Mål var att ungdomarna genom ny
teknik kan bryta isolering för äldre. Utifrån rådande pandemi fick projektet
ändra i sitt utförande. Projektgruppen ställde om till digitala sändningar från
deras nyhetsstudio på Röda Villan (AME), ungdomarna visade bland annat
filmer från olika delar av Älmhult och berätta kort om vad som händer i byn.
Uppföljning av projektet visar att på positiv upplevelse för de äldre. Att genom
digitala sändningar ta del av den omvärldsbevakning ungdomarna gjort både
nationellt men framförallt lokalt. Uppföljning visar att med utökad budget,
tillsatta resurser och samverkan så kan vi öka kvalité för medborgaren inom våra
verksamheter.

Socialnämnden förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig positiva till att Älmhults kommun tar fram en
kulturgaranti för äldreomsorgen. Socialnämnden belyser vikten av samverkan
med Kultur- och fritidsförvaltningen samt att en satsning bör ha tydligt syfte och
målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Elin Görbring

Ingrid Göransson

Utveckling- och administrationschef

Verksamhetschef VoO

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
En satsning av kulturgaranti inom äldreomsorgen och tilldelning av ekonomiska
resurser kan komma att påverka andra delar inom kommunen.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom att lyfta den ekonomisk aspekt. Kan möjligt påverka att resurser
omfördelas och påverkar verksamhet för barn.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Motionen anses inte på denna nivå ha någon direkt påverkan på barn och finner
då inte att barns åsikter bör vägas in.

574

Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 80 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till socialnämnden för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2021-05-24 om kulturgaranti i
äldreomsorgen. I motionen föreslår motionären följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen daterad 2021-05-24

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över ärendet till
socialnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Kulturgaranti i äldreomsorgen
Vi socialdemokrater tycker att alla ska ha möjlighet att uppleva kultur. När en person blir
beroende av samhällets stöd och inte längre kan vara helt självständig så är det svårt att på egen
hand ta del av kultur.
Inom äldreomsorgen arbetar vi med att alla ska leva ett värdigt liv och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro. Vi tror att kultur kan öka välmående och upplevelse av kultur i grupp kan
skapa samhörighet. Hos personer med kognitiva sjukdomar kan kulturella upplevelser framkalla
minnen och locka fram samtal kring tidigare upplevelser.
Vi socialdemokrater vill garantera att personer med insatser från kommunen i form av hemtjänst
eller särskilt boende får möjlighet att uppleva kultur och vill därför ta fram en kulturgaranti för
äldreomsorgen.
Denna garanti ska syfta till att stärka hälsan och välmående och får gärna bygga på samverkan
med andra privata och offentliga aktörer.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Anton Härder och Eva Ballovarre
Socialdemokraterna Älmhult
2021-05-24
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Förteckning
DATUM 2021-11-02
DNR 2021/4
Kommunledningsförvaltningen

1(2)

Kommunstyrelsen

Förteckning över kommunchefens delegeringsbeslut för oktober och november månad
2021
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 30 november 2021.
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje
månad.

1

Delegation1 Ärende

Beslut

beslutsfattare

1.11

Införande av
statistikverksamhet

Kommunchef

1.5

Yttrande om antagning i
hemvärnet Hemvärnet

Statistikenhet införs på
kommunledningsförvaltningen,
kanslienheten
Ansökan tillstyrks

beslutsdatum Dnr eller
motsvarande
2021-10-13
2021/169

Kommunchef

2021-11-15

Aktuell punkt i delegeringsordning
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2021/205

Förteckning
DATUM 2021-11-02
DNR 2021/4
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2(2)

Förteckning
DATUM 2021-11-17
DNR 2021/4
Kommunledningsförvaltningen

1(1)

Kommunstyrelsen

Förteckning över kanslienhetens delegeringsbeslut för november månad 2021
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 30 november 2021.
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje
månad.

1

Delegation1 Ärende

Beslut

beslutsfattare

1.2

Delar av begärda handlingar lämnas inte
ut.

Elisabeth Olofsson,
kanslichef

Beslut avseende begäran om
utlämnande av handlingar avslag

Aktuell punkt i delegeringsordning
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beslutsdatum Dnr eller
motsvarande
2021-11-15
2021/224

From:
Sent:
To:
Subject:

Älmhult-Information
Wed, 10 Nov 2021 09:42:52 +0000
Älmhult-Kommunstyrelsen
VB: Du kan bli påverkad av arbete på södra Stambanan under 2022

Från: viveca.larsson@trafikverket.se <viveca.larsson@trafikverket.se>
Skickat: den 10 november 2021 09:40
Till: kundcenter@lanstrafikenkron.se; info@vaxjo.se; kommunen@alvesta.se;
jenny.m.karlsson@kronoberg.se; Anders.Engzell@skanetrafiken.se; Asa.Ekman@sj.se;
kommunikation@hassleholm.se; emma.ragnarsson@hassleholm.se; kommun@osby.se; ÄlmhultInformation <info@almhult.se>; emmie.christoferson2@inter.ikea.com;
annika.johansson1@inter.ikea.com; Mattias Lindqvist <mattias.lindqvist@inter.ikea.com>;
info@ballingslov.se; joanna.kron@vida.se
Kopia: viveca.larsson@trafikverket.se
Ämne: Du kan bli påverkad av arbete på södra Stambanan under 2022
Hej, vi vill informera er om att ni eller ert företag kan bli påverkade av vårt järnvägsarbete på Södra
stambanan Hässleholm-Lund under 2022. Med er hjälp att sprida informationen genom era kanaler,
kommer kännedomen öka om att arbetet ska göras och hur man kan påverkas. Det blir då smidigare att
redan nu planera för detta så att resan blir smidig, trygg och grön. Återkoppla gärna till mig om vilka
kanal som används samt om ni har någon kommunikationsfråga.

Region syd

Helgavstängningar på Södra stambanan när vi förbättrar järnvägen
Under 2022 påbörjar Trafikverket arbetet med att byta ut kontaktledningen på Södra stambanan
mellan Hässleholm och Älmhult. Vi förbättrar också järnvägen mellan Lund och Hässleholm genom
flera underhållsåtgärder. Arbetenas omfattning gör att tågtrafiken behöver stängas av under några
helger.
När vi arbetar längs järnvägen ställer vi stora krav på säkerheten, det gör att vi vid några tillfällen
behöver stänga av tågtrafiken i samband med arbetena. Men vi gör allt vi kan för att påverka tågtrafiken
så lite som möjligt. Avstängningarna sker under helger då färre reser med tåg. Under avstängningarna
passar vi på att göra så många arbeten som möjligt, för att maximera nyttan.
Den som bor eller arbetar nära järnvägen kan uppleva att våra arbeten stör, i form av ökad byggtrafik
och en del buller, men vi strävar efter att påverka så lite som möjligt. Våra arbeten förlänger järnvägens
livslängd och skapa förutsättningar för en tågtrafik med färre störningar.
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Kontaktledningsbyte på sträckan Hässleholm–Älmhult
2022 startar kontaktledningsarbetet på sträckan Hässleholm–Älmhult. Järnvägen mellan Hässleholm och
Älmhult utgör en del av Södra stambanan som är dubbelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg,
fjärrtåg som pendeltåg. Kontaktledningen längs med sträckan är mycket sliten och risken för
tågstörningar hög, därför byter vi nu ut kontaktledningarna på sträckan. När arbetet är klart år 2026 ökar
driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.
Planerade helgavstängningar 2022 på sträckan Hässleholm–Älmhult med start 12 mars:
Gäller alltid lördag klockan 00.30 till söndag klockan 24.00.
Vecka 10
Vecka 17
Vecka 23
Vecka 31
Vecka 50
Planerade helgavstängningar 2023 på sträckan Hässleholm–Älmhult:
Gäller alltid lördag klockan 00.30 till söndag klockan 24.00.
Vecka 6
Vecka 21
Vecka 38
Vecka 45
Vecka 50
År 2024 och framtill 2026 när arbetet ska vara klart kommer fler totalavstängningar att göras. När de är
planerade kommer information att finnas på projektets webbplats.
www.trafikverket.se/hassleholm-almhult
Underhållsarbeten på sträckan Lund–Hässleholm
För att få en punktligare, robustare och säkrare järnväg och tågtrafik behöver järnvägen underhållas. För
att minimera störningarna för resenärer arbetar vi intensivt och sammanhängande med
underhållsarbete under ett antal helger 2022. Det handlar om besiktningar och underhållsarbete av både
mindre och större karaktär. I samband med arbetena stängs järnvägen av.
Planerade helgavstängningar 2022 på sträckan Lund–Hässleholm:
Vecka 9, 5-6 mars (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 16.59)
Vecka 19, 14-15 maj (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 17.15)
Vecka: 35, 3-4 september (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 17.15)
Vecka: 45, 12-13 november (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 17.15)
Läs mer om underhållsarbetet på sträckan Lund–Hässleholm här:
www.trafikverket.se/lund-hassleholm-underhall2022
Med vänlig hälsning
Viveca Larsson
Kommunikatör
Viveca.Larsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 55 23
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Box 543
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Björkhemsvägen 17
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 168 Socialnämndens plan för budget i balans
2021–2022
Ärendenummer KS 2021/204

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av information om socialnämndens plan
för budget i balans.
Socialnämnden beslutade 2021-10-20, § 124, att godkänna plan för budget i balans
2021–2022 och överlämna densamma till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige som återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 202104-26, § 55 punkt 3 och 5:

3. Socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en
plan för hur socialnämndens budget ska komma i balans i 2021 - 2022.
5. Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma
en budget och verksamhet i balans.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 124 Uppdrag om redovisning av budget i balans
2021-2022
Ärendenummer SOC 2021/74

Socialnämndens beslut
 Godkänner ”Plan för budget i balans 2021 – 2022” och överlämnar
densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Älmhults kommun föreslog, i revisionsberättelse daterad 2021-0415, till kommunfullmäktige:
”Att inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för 2020. Orsaken till att vi inte
tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden är att vi anser
att nämnden inte gjort tillräckligt för att minska sina ekonomiska underskott.”
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26, § 55, behandlades frågan
om ansvarsfrihet för respektive nämnd och beredning.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Bevilja Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, kulturoch fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, valnämnden, gemensamma
överförmyndarnämnden och gemensamma nämnden för familjerättsliga
frågor ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
2. Bevilja Socialnämnden ansvarsfrihet.
3. Socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en
plan för hur socialnämndens budget ska komma i balans i 2021 - 2022.
4. Kommunstyrelsen fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med socialnämnden
för att följa upp arbetet med en budget i balans.
5. Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att
åstadkomma en budget och verksamhet i balans.
I föreliggande ärende redovisas återkoppling på punkt 3 och punkt 5 i
kommunfullmäktiges beslut.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 179, och beslutade
följande:
 Ärendet återremitteras till socialförvaltningen och tas upp på socialnämndens
sammanträde i oktober.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28
• Revisionsberättelse daterad 2021-04-15
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 55
• Beslutad åtgärd för budget i balans 2020-02-26 § 16 dnr 2020/16
• Handlingsplan för att minska behovet av externa placeringar daterad 2021
• Handlingsplan för att minska behovet av försörjningsstöd daterad 2021

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-06

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämndens utskott

§ 179 Uppdrag om redovisning av budget i balans
2021-2022
Ärendenummer SOC 2021/74

Socialnämndens utskotts beslut
 Ärendet återremitteras till socialförvaltningen och tas upp på socialnämndens
sammanträde i oktober.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 55, och uppdrog till
socialnämnden att återkomma med en plan för budget i balans för
budgetperioden 2021-2022. Socialförvaltningen har utrett ärendet och föreslagit
en plan för budget i balans för perioden 2021-2022.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28
• Revisionsberättelse daterad 2021-04-15
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 55
• Beslutad åtgärd för budget i balans 2020-02-26 § 16 dnr 2020/16
• Handlingsplan för att minska behovet av externa placeringar daterad 2021
• Handlingsplan för att minska behovet av försörjningsstöd daterad 2021

Socialnämndens utskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att
komplettera underlaget och ärendet tas upp igen på socialnämndens
sammanträde i oktober.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-10-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämndens utskott

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Lars
Ingvert (S) yrkande och finner att utskottet beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Socialchef
Controller
Verksamhetschefer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-29
Socialförvaltningen
Jenny Smedberg
Jenny.Smedberg@almhult.se

1(5)

Socialnämnden

Socialnämndens plan för en budget i balans
Ärendenummer SOC 2021/74

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Älmhults kommun föreslog, i revisionsberättelse daterad 2021-0415, till kommunfullmäktige:
”Att inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för 2020. Orsaken till att vi inte
tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden är att vi anser
att nämnden inte gjort tillräckligt för att minska sina ekonomiska underskott.”
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26, § 55, behandlades frågan
om ansvarsfrihet för respektive nämnd och beredning.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Bevilja Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, kulturoch fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, valnämnden, gemensamma
överförmyndarnämnden och gemensamma nämnden för familjerättsliga
frågor ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
2. Bevilja Socialnämnden ansvarsfrihet.
3. Socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en
plan för hur socialnämndens budget ska komma i balans i 2021 - 2022.
4. Kommunstyrelsen fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med socialnämnden
för att följa upp arbetet med en budget i balans.
5. Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att
åstadkomma en budget och verksamhet i balans.
I föreliggande ärende redovisas återkoppling på punkt 3 och punkt 5 i
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29

•

Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-04-15

•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 55

•

Beslutad åtgärd för budget i balans 2020-02-26 § 16 dnr 2020/3

•

Åtgärdsplan för minskade kostnader för externa placeringar
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Tjänsteskrivelse
2021-09-29

•

2(5)

Åtgärdsplan för minskat försörjningsstöd

Socialnämndens plan för en budget i balans
Förvaltningen har målmedvetet arbetat med att nå en budget i balans genom de
besparings- och effektiviseringsåtgärder som socialnämnden genomfört år 2020
och 2021, vilka är följande:
Åtgärdsplan för socialförvaltningen 2020 - 2022 § 16 dnr 2020/3
• Minska behovet av försörjningsstöd - verksamheten arbetar med robotisering
vid återsökning om ekonomiskt bistånd. Denna digitalisering friställer
personella resurser som mer aktivt kan arbeta för att den enskilde skall
komma i sysselsättning och självförsörjning. Vidare pågår en utveckling av
arbetsmarknadsenhet med insatser för självförsörjning, främsta målgruppen
är medborgare i behov av försörjningsstöd. Verksamheten inom individ och
familjeomsorgen arbetar efter framtagen handlingsplan för att minska
behovet av försörjningsstöd, se bilaga.
•

Omförhandling av avtal med konsulentstödda familjehem – flertalet
omförhandlingar av avtal för konsulentstödda familjehem är genomförda.
Rekrytering av nya, egna familjehem pågår. I nuläget har verksamheten sju
egna familjehem, fem familjer som är under utredning för medgivande av att
bli familjehem (6 kap 6 § SoL), samt pågår diskussioner med två
konsulentstödda familjehem för övergång till privat avtal med kommunen.

•

Översyn inför tillsättande av vakanta tjänster – tillsättande av vakanta
tjänster sker efter beslut från förvaltningschef

•

Utökning av förebyggande och rehabiliterande insatser – pågår en
formalisering av uppdrag till utredning om att prova nya arbetssätt för att
stödja ett bibehållet och ökat oberoende med hjälp av tidigt
preventionsarbete, träning, hjälpmedel. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
kommer in i ett tidigt skede i behovsutredningen och kan till exempel
förskriva hjälpmedel och arbeta mer med fallprevention för att främja
självständighet och förebygga skador.

•

Hjälpmedelssortiment – ett hjälpmedelsabonnemang om 71 kr per månad har
införts.

•

Minskning av timanställning - Genom översyn av bemanningsbehov och
schemaläggning används den resurstid som uppstår genom en
heltidsorganisation idag effektivare. En bemanningsenhet har under
september månad startats upp för områdena vård och omsorg samt omsorg
funktionsvariation inom Socialförvaltningen. Enhetens uppdrag är att
samordna och bemanna vid olöst frånvaro. Bemanningsenheten ansvarar
även för rekrytering och bemanning av timavlönad personal. Genom
enhetens samordningsuppdrag över bemanningsbehovet samt tillgängliga
resurser förväntas resurstiden att användas på ett mer effektivt sätt inom de
båda områdena i förvaltningen, samt behovet av timavlönad personal att
minska.

•

Utreda möjlighet till e-handel vid inköp av dagligvaror – uppdrag pågår och
kommer redovisas från förvaltningen till socialnämnden under hösten 2021.
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Tjänsteskrivelse
2021-09-29

•

3(5)

Översyn av biståndsbedömning – en översyn och vid behov revidering av
socialnämndens samtliga riktlinjer för biståndsbedömning är genomförd och
beslutad av socialnämnd vid sammanträde 2021-06-16 § 82 - § 86.
Se bilaga för helhetsbild av Åtgärdsplan för en budget i balans för
socialförvaltningen 2020 – 2022

Uppdrag från socialnämnd för en budget i balans 2021
• Uppdrag att minska antalet placeringar inom IFO med 1 mkr - Verksamheten
inom individ och familjeomsorgen arbetar efter framtagen handlingsplan för
att minska behovet av externa placeringar, se bilaga.
•

Uppdrag till socialchef att initiera en översyn av administrationen
motsvarande 9 mkr.
Under året har förvaltningen arbetat aktivt med att verkställa socialnämndens
beslut för budget i balans, bland annat besparingar inom administrationen om
9 mkr. Samtliga aktiviteter är nu verkställda och ger full effekt år 2023 på
grund av omställningstid.

Besparingar administration uppföljning (kr)
effekt
Helårseffekt 2021

Beslut om besparing
Utvecklingsenhet
Stödpedagog
Biståndshandläggare

Enhetsassistenter
Avgiftshandläggare
Enhetschef Rehab
Demenssjuksköterska
Resurstid/schemaläggning inom
VoO och OF
Summa besparing

effekt
2022

effekt
2023

723 000
500 000
500 000

0
333 000
125 000

360 000
500 000
500 000

723 000
500 000
500 000

4 000 000

2 000 000

4 000 000

4 000 000

255 000
750 000
700 000

255 000
566 000
700 000

255 000
750 000
700 000

255 000
750 000
700 000

1 572 000
9 000 000

1 572 000
5 551 000

1 572 000
8 637 000

Kommentar
Full effekt från och med
år 2023
från 1 april 2021
från 1 mars 2021
Från september 2021
får de nytt arbete i
verksamheten. Del av
omställning täcks av
statsbidrag
Tillsattes inte 2021
(50%)
Ersattes inte 2021
Tillsattes inte 2021

Resurstid inom VoO och
1 572 000 OF
9 000 000

Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att
åstadkomma en budget och verksamhet i balans
Socialnämnden begär månatliga ekonomiska uppföljningar för att följa
nämndens ekonomiska utveckling och för att nämnden ska ha möjlighet att ta
nödvändiga beslut. Socialnämnden har även, som tidigare redovisats, gett
förvaltningen uppdrag att utreda och verkställa beslut för att få en budget i
balans.
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Tjänsteskrivelse
2021-09-29

4(5)

Sammanfattning
Socialnämnden står inför en rad utmaningar inom alla verksamhetsgrenar: vårdoch omsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg funktionsvariation och hälsooch sjukvård. Dessa utmaningar är bland annat ökat behov av insatser inom
individ- och familjeomsorg och omsorg funktionsvariation, framtida behov av
boenden samt utveckling av välfärdsteknik och förebyggande insatser inom
förvaltningen för att möta att fler behöver välfärd och färre som kan utföra
tjänsterna.
Socialnämnden följer verksamheternas utveckling gällande prognosticerat utfall,
samt tar nödvändiga beslut enligt ovan gjorda redovisning.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ”Plan för budget i balans 2021 – 2022” och
överlämnar densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jenny Smedberg
Förvaltningschef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
2021-09-29

5(5)

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant,
Socialnämndens plan för en budget i balans
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:
I detta ärende påverkas inte barnen, i så fall påverkas det av inledningsbeslutet.

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

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Inte aktuellt
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR EN BUDGET I BALANS FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2020-2022
2020-02-05
Beslut krävs
från SN

Effektivisering
Ansvarig

Åtgärd

Konsekvenser

Totalt
(mkr)

varav 2020

2021

2022

4,4

2,4

1,0

1,0

4,3

0,7

1,8

1,8

2,8

1,4

0,7

0,7

0,2

0,2

0,4

0,1

0,1

0,2

3,0

1,0

1,0

1,0

1. Effektivisering av verksamheten

SN

Ett gemensamt arbete mellan IFO och Arbetsmarknadsenheten
ska generera att fler erbjuds aktiviteter i syfta att bli
Minska försörjningsstöd
självförsörjande. Under februari månad erbjuds 25 personer
som är försörjningsstödtagare anställning via extra tjänst, vilket
minskar kostnaderna.
Minska köp av tjänst via konsulentstödda familjehem och
Omförhandla konsulentstödda familjehem till egna familjehem och anställa en familjehemssekreterare
utveckla verksamhetens egna familjehemsarbete
Vid avslut av tjänst kommer överyn av anställningar i
verksamheten ske och en bedömning görs om tjänsten ska
Översyn inför tillsättande av vakanta tjänster.
tillsättas eller inte. Framtiden ger möjlighet till alternativa
lösningar såsom t ex robotisering av repetetiva arbetsuppgifter

1.1

IFO

1.2

IFO

1.3

SF

1.4

Myndighet

Hjälpmedelssortiment

1.5

Myndighet

Utökning av förebyggande och rehabiliterande insatser

Översyn av vilka hjälpmedel till den enskilde som
verksamheten ska tillhandahålla och vad den enskilde själv kan
ta ansvar för.
Översyn av vilka förebyggande och rehabiliterande åtgärder
verksamheten kan erbjuda den enskilde, för att kunna erbjuda
alternativt stöd innan ansökan till myndighetsenheten.

SN

1.6

1.7

SF

Översyn av behov av timanställning kontra heltidsorganisation.
Vi måster säkerställa att kontinuitet säkerställs inom hemtjänst
och särskilt boende samt LSS boende.

Minskning av timanställning

Stöd vid inköp av dagligvaror som köps in via e-handel.
Brukaren får möjlighet till ett ökat och varierande utbud av
dagligvaror. Omvårdnadspersonalen får minskad personaltid i
affären och mer tid med brukaren. Det förbättrar arbetsmiljön
för medarbetarna genom att förslitningsskador minskar då
tunga lyft upphör.

VoO/MyndighetE-handel

SN

2. Förändrade förutsättningar
Minskad personlig assistans enligt LSS som övergått till SFB (socialförsäkringsbalken)
OF
2.1

SN

2.2

IFO

2.3

IFO/Myndighet Översyn av biståndsbedömning

Egenavgift för alla placeringar.

Minskad kostnad för personlig assistans till enskild, då
kostnaden i stället övergår till Försäkringskassan.
2020 arbetsriktlinjer för egenavgift för placering med stöd av
Socialtjänstlagen (SoL); lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM), Lagen om vård av unga (LVU).
Genomgång av riktlinjer för biståndsbedömning för en
modernisering och anpassning till socialnämndens
ambitionsnivå.

Totalt

593

0,3

0,3

0,9

0,9

16,3

6,7

4,9

4,7

Åtgärdsplan för minskade kostnader för externa placeringar

Åtgärd

Aktivitet

Ansvarig

Klart

Utbildning Barn i
konflikt

Alla medarbetare i Barn
och Familj, Stödenheten
och Familjerätten går
utbildning för ökade
tidiga samordnade
insatser och ökad
delaktighet av barn

Enhetschef BoF, enhetschef
Stödenheten, enhetschef
Familjerätten

2021-0408

Enhetschef BoF, enhetschef
Stödenheten, enhetschef
Familjerätten

2021-0608

Verksamhetschef,
enhetschef BoF, enhetschef
Stödenheten, enhetschef
Familjerätten

2021-0923

Utbildning Samtal
med barn i
socialtjänsten

Utbildningen genomförd.
Inhämta medarbetares
synpunkter på hur
utbildningen kan bidra
till att det
familjeorienterade
arbetssättet.
Alla medarbetare i Barn
och Familj, Stödenheten
och Familjerätten går
utbildning för ökade
tidiga samordnade
insatser och ökad
delaktighet av barn
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Redovisning
Övrigt
utskott/nämnd
Finansieras genom
statsmedel psykisk
hälsa

Finansieras genom
statsmedel psykisk
hälsa

Utvärdering
2021-09-30. Effekt:
Familjerätten komma
med tidigare i
ärenden när det finns
en konflikt i grunden

2021-09-30. Effekt:

Webbaserad
föräldrautbildning

Utreda förutsättningarna
och presentera ett
förslag på upplägg för en
webbaserad
föräldrautbildning
Informerar om flödet
Gynnsammare
samverkan

Enhetschef Stödenheten

2021-0914

Verksamhetschef

2021-0506

Arbete påbörjas utifrån
flödet

Enhetschef BoF, enhetschef
Stödenheten

2021-0816

Implementera
Barnens Bästa
Gäller

Gå igenom
Enhetschef BoF, enhetschef
implementeringsmaterial Stödenheten, enhetschef
för Barnens Bästa gäller
Familjerätten

2021-0914

Utöka egna
familjehem

Utbilda
familjehemssekreterare
till utbildare i “Ett hem
att växa i"

Enhetschef Stödenheten

Höst
2021

Arbeta fram annons och
annonsera efter
familjehem under
sommaren

Enhetschef Stödenheten

2021-0608, 202109-14

Bjuda in till
informationskväll om att
vara familjehem i okt

Enhetschef Stödenheten

2021-0914, 202110-30

Gynnsammare
samverkan
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Dec2021/Jan2022

Statsmedel för 2021 för
subventioner av
familjehemsplacering –
finanseria lön för en
familjehemssekreterare

Rekrytera
kontrakterat
jourhem

Inhämta underlag för
anställning.
Undersöka möjligheten
hos uppdragstagare som
tidigare visat intresse
Arbeta fram annons och
annonsera efter
kontrakterat jourhem
under sommaren

Enhetschef Stödenheten

2021-0608

Enhetschef Stödenheten

2021-0608

Genomföra en
översyn av de
konsulentstödda
familjehemmen och
omförhandla
avtalen,
slutredovisa arbetet
med nämnden i maj
Begära in underhåll
och barnbidrag i alla
externa placeringar
av barn

Kontakta samtliga
konsulentstödda
familjehem för att
omförhandla

Enhetschef BoF

2021-0413

2021-05-19

Omförhandlingen har
genererat en minskad
kostnad på 806 tkr på
helårsbasis, år 2021
genererar det en
minskad kostnad på
537 tkr

Upprätta rutin för att
begära in underhåll och
barnbidrag

Enhetschef BoF

2021-0521

2021-06-02

Öka kunskap om
insatsbatteri på
hemmaplan i hela
verksamheten

Kartläggning över vilka
insatser som finns i
Stödenheten för
presentation för alla
medarbetare

Enhetschef Stödenheten

2021-0422, 202109-30

Rutin upprättad och
antagen som börjar
gälla 2021-06-01.
Utvärdering: 2021-1012
Presentationsmaterial
klart. Presenteras på
verksamhetsdag
familjeorienterat
arbetssätt 2021-0930
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Implementera
arbetssätt tidiga
samordnade
insatser och
familjeorienterat
arbetssätt

Boka heldag för att skapa
Älmhults modell för att
arbeta familjeorienterat.
Skapa ny struktur för
ärendehantering

Verksamhetschefenhetschef 2021-05Stödenheten, enhetschef
28
BoF, enhetschef
Vux/Bistånd

Utbilda två
boendestödjare och två
behandlingspedagoger

Enhetschef Stödenheten

Verksamhetsdag med
alla medarbetare för att
informera om modell
familjeorienterat
arbetssätt, information
om Stödenhetens
insatsbatteri,
information om FFT

Enhetschef BoF, enhetschef
Vux/Bistånd, enhetschef
Stödenheten, enhetschef
AME

2021-0422, 202109-30
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2021-0930

Utbildning finansieras
av statsmedel

Juridisk handledning

Utreda
förutsättningarna
att verkställa
skyddsplaceringar i
vanliga lägenheter
genom samverkan
med andra
kommuner
Familjefrid

Alla
myndighetsutövande
handläggare genomgår
två handledningstillfällen
under våren 2021 och
hösten 2021
Inhämta information om
samverkansprojekt och
undersöka möjligheter
att ingå i projekt och
samverka med anda
kommuner och privata
aktörer

Verksamhetschef

2021-0408

Verksamhetschef

2021-0521, 202106-04

Inventera antalet ärende
som Familjefrid varit
inne i under 2020. Svar:
0.

Enhetschef BoF

2021-0408

Genom
informationsinhämtning
från andra kommuner i
länet öka
förutsättningarna för
användandet av
verksamheten

Enhetschef BoF

2021-0608
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2021-06-17

2021-06-16

Integrerad
missbruksvård

Inventera antalet ärende
som Integrerad
missbruksvård varit inne
i under 2020. Svar: 0
Genom
informationsinhämtning
från andra kommuner i
länet samt dialog med
IMV öka
förutsättningarna för
användandet av
verksamheten

Vid placering
påbörja planering
för eftervård direkt
Utarbeta
placeringsteam

Stödboendet

Finns det med i rutinen
för extern vård vid
missbruk? Uppdatera
rutin för vård utanför
eget hem
Vid placering i
familjehem ska det
finnas en
familjehemssekreterare
och en
familjebehandlare som
arbetar tillsammans,
upprätta rutin för
arbetssättet och
implementera
Inventera behov och
möjligheter att använda
lägenheterna

Enhetschef Vux/Bistånd

2021-0408

Enhetschef Vux/Bistånd

2021-0608

Enhetschef Vux/Bistånd

2021-0608

Enhetschef Stödenheten

2021-0914

Ledningsgrupp

2021-0603

599

Informationsmöte
angående
träningsboende

Strategi motverka
kriminalitet i
Älmhults kommun

Tjänsteskrivelse till
nämnd i september för
beslut om omvandling av
del av nuvarande
stödboende till
träningslägenhet från 20
år
Samverkansmöte mellan
kommun och polis för
gemensam strategi för
att motverka kriminalitet
Införa standardiserad
rutin att polisens
personskydd alltid ska
ingå som information
under utredning för
skyddsplacering utifrån
en kriminell kontext

Verksamhetschef

2021-0503, 202105-27

Verksamhetschef

2021-0827

Verksamhetschef

2021-0414, 202105-25

Enhetschef Vux/Bistånd

2021-0608
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2021-09-08,
2021-09-22

Uppdatera
statistikuppgifter i
Power BI

Enligt uppgifter lämnade
till it.

Enhetschef BoF, enhetschef
Vux/Bistånd
s

Lämna uppgifter till it om Enhetschef BoF, enhetschef
Vux/Bistånd
de saker som ska finnas
med i rapporterna

Göra
statistikuppgifterna
i Power BI kända för
alla medarbetare
Riktlinjer för
myndighetsutövning
barn och familj,
vuxen
Finansiering från
Polismyndigheten
för
skyddsplaceringar
utifrån en
kriminellkontext

2021-0416

2021-0608

Genomgång av rapporter
i Power BI som stående
punkt på enhetsmöte

Enhetschef BoF, enhetschef
Vux/Bistånd

Pågående

Ta fram riktlinjer för
antagande av nämnd för
myndighetsutövningen
barn och familj, vuxen
Undersöka möjligheten
att ansöka om
finansiering för
skyddsplaceringar gjorda
utifrån en kriminell
kontext

Enhetschef BoF, enhetschef
Vux/Bistånd,
Verksamhetschef

2021-0521

Enhetschef Vux/Bistånd

2021-0630
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2021-06-02,
2021-06-16

Åtgärdsplan för minskat försörjningsstöd

Åtgärd

Aktivitet

Ansvarig

Klart

Internkontroll på
individnivå i alla insatser

Enligt framtagen internkontroll
kontrollera: orsakskod och kontering i
verksamhetssystem, fullt
försörjningsstöd/kompletterandeförsörjni
ngsstöd,
pågående insatser för stegförflyttning,
kontroll av lämnade uppgifter i ärende

Enhetschef
AME

202105-11

Uppföljande internkontroll september och
december 2021

Enhetschef
AME

202109-24,
202112-03
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Redovisning
utskott/näm
nd
2021-06-16

2021-10-06,
2021-12-15

Övrigt

Utvärdering
2021-06-03: Resultat:
enligt internkontroll
2021-05-11

Fortsätta utveckla
insatser på AME för
stegförflyttning av
försörjningsstödstagare
till självförsörjning

Tydliggöra AME:s
uppdrag och skapa
gemensam kultur för
försörjningsstödshandläg
gare, medarbetare på
AME och medarbetare på
Återbruket
Gemensamma lokaler

Regelbunden information till
verksamhetschef om vilka insatser som
sker på AME för ökat självförsörjande
Redovisa på socialnämndens
sammanträde hur arbetet på AME
fortlöper och arbetet med
stegförflyttningar ser ut

Ta fram ett upplägg för att få samman
grupperna för att tydliggöra det
gemensamma uppdraget med
arbetsmarknadslinjen och skapa en
gemensam kultur kring detta

Enhetschef
AME

Pågåen
de

Enhetschef
AME

202105-19

Enhetschef
AME

202106-08

Fortsätter överväga olika alternativ till
gemensamma lokaler
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2021-05-19

Resultat: flertalet
pågående insatser på
AME genom
arbetsmarknadskoordina
torer och pågående
projekt. Stora svårigheter
att få tillstånd samverkan
med
Arbetsförmedlingens
kompletterande aktörer
och att skapa
praktikplatser i
kommunen.

Möjlighet till nya lokaler
och nya
samverkansformer för
Återbruket
Uppdatera
statistikuppgifter i Power
BI

Gemensamma möte AME
och
försörjningsstödshandläg
gare varje vecka utifrån
statistik Power BI
Avstämning
verksamhetschef och
enhetschef AME med en
gång per månad med
fokus på statistik i Power
BI
Insatser i projektform

Skriva fram tjänsteskrivelse för beslut av
nämnden i juni

Enhetschef
AME

202105-21

Enligt uppgifter lämnade till it.

Enhetschef
AME

202104-16

Enhetschef AME bokar möte med IT för
genomgång och uppdatering av rapport

Enhetschef
AME

Enhetschef AME är med på
försörjningsstödshandläggarnas möte
varje vecka i avvaktan på den nya enheten

Enhetschef
AME

202106-08
Pågåen
de

Avstämningsmöten bokade

Verksamhetsc
hef

Pågåen
de

Ingå i projekt i samma linje som den fasta
verksamheten

Enhetschef
AME

Pågåen
de
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2021-06-02,
2021-06-16

ESF.
Fasette
n
ESK
Grogru
nd
SPiK
Finsam.
Fokus
2.1
Ungsam

Sesam
Framsa
m
Översyn riktlinjer

Översyn och revidering riktlinjer för
försörjningsstödet för snävare juridisk
biståndsbedömning

Enhetschef
AME

Juridisk handledning

Försörjningsstödshandläggare genomgår
två handledningstillfällen under våren
2021 och hösten 2021
Genom intresseförfrågan och
omfördelning inom verksamheten

Verksamhetsc
hef

202105-17,
202105-21
202104-08

Enhetschef
AME

Pågåen
de

Utöka med en
arbetsmarknadskoordina
tor
Närvarostatistik SFI,
Återbruket

Följa närvarostatistik för deltagare.
Kontakt med UTB
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2021-06-02
2021-06-16
202106-17

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169 Information om medarbetarenkät 2021
Ärendenummer KS 2021/203

Sammanfattning av ärendet
Anna Elmgren, HR-chef, informerar om årets medarbetarenkät i Älmhults
kommun. Ett nytt verktyg, som ger tydligare bild av resultatet på alla nivåer
inom kommunen, har använts. Kommunen har en hög svarsfrekvens, 82 %.
Enkäten visar på övergripande nivå ett bra resultat gällande ledarskap. Utifrån
resultatet kommer varje chef att skapa handlingsplaner som ska vara klara senast
2022-01-31.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-08

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 62 Återrapportering av uppdrag att införa
visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern
Ärendenummer KS 2020/52

Sammanfattning av ärendet
Anna Elmgren, HR-chef rapporterar om uppdraget att införa visselblåsarfunktion
i Älmhults kommunkoncern. En ny lag med bestämmelser om skydd för
personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat
information om missförhållanden och rapporterar den, träder i kraft 2021-12-17.
Lagen innebär också en skyldighet att inrätta rapporteringskanaler senast 202107-17.
Älmhults kommun deltar i gemensam upphandling med andra kommuner i länet
för upphandling av extern visselblåsarfunktion.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 56 Införa visselblåsarfunktion i Älmhults
kommunkoncern
Ärendenummer KS 2020/52

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram
visselblåsarfunktionen.
2. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) om att införa en visselblåsarfunktion
innefattande hela kommunkoncernen inkom 2020-05-12.
Förslagsställaren skriver i motionen att utgångspunkten är att det ska vara
rättssäkert för alla arbetstagare att flagga upp om man ser att saker går fel till ute
i verksamheterna och i ett tidigt skede kunna göra åtgärder. Arbetstagarens
anonymitet måste säkras. En visselblåsarfunktion ska syfta till att synliggöra
eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet gällande personer i
ledande befattningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 10, att bifalla motionen och att
Visselblåsarfunktionen ska tas fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer
år 2021.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktige 2021-02-22, § 10

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram
visselblåsarfunktionen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

2. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
HR-avdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

