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Tekniska nämnden 2021-09-07 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 13:30. 
 
 
Roland Johansson (M) Christoffer Mowide 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet är inte offentligt. 
 
 
Ärenden  
 

Stående punkter Föredragande Tid 
1 Val av justerare    
2 Fastställande av dagordning    
3 Strategisk information  Anders Nyberg 13:30-13:40 
Informationsärenden   
4 Information om framtidens 

måltider 
2021/1 Cecilia Blidö 13:40-13:50 

5 Information om rivningar, 
försäljningar och hyresobjekt för 
fastighetsbeståndet 

2021/4 Lars Lund 13:50-14:00 

6 Diskussion om kriterier för 
gatubelysning på landsbygden 

2021/96 Emelie Lindholm 14:00-14:20 

 Fika!    
Beslutsärenden   
7 Ansökan om stöd för utebliven 

användning av hyresobjekt 
2021/101 Lars Lund 14:40-14:50 

8 Svar på motion om insatser som 
ger ökad trygghet för cyklister - 
Michael Öberg  (MP ) 

2021/67 Emelie Lindholm 14:50-15:00 

9 Revidering av 
handlingsprogram för skydd mot 

2021/46 Lars Nilsson, Johan 
Karlelid 

15:00-15:15 
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olyckor 
10 Revidering av VA-taxa för 

vatten och avlopp 
2020/128 Kristin Täljsten, 

Malin Augustsson 
15:15-15:30 

11 Revidering av 
delegeringsordningen 

2021/81 Christoffer Mowide 15:30-15:35 

12 Redovisning av 
delegeringsbeslut 

2021/23   

13 Meddelande till tekniska 
nämnden 

2021/7   
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Tekniska förvaltningen  
Cecilia Blidö   
cecilia.blido@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om framtidens måltider  
Ärendenummer TN 2021/1 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete med projektnamnet 
Framtidens måltider utifrån helhetssyn i måltidsarbetet som ryms inom 
kostverksamhetens uppdrag. Syfte och mål är högre uppfyllnadsgrad av gällande 
riktlinjer för bra måltider, ökad kundnöjdhet, att uppnå god kostekonomi, att 
utifrån ett nationellt perspektiv skapa förutsättningar att i framtiden ligga i 
framkant i det offentliga måltidsarbetet samt även stärka konkurrenskraften som 
arbetsgivare.  
 

 

Information  
Tekniska förvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete som kallas ”Framtidens 
måltider” utifrån helhetssyn i måltidsarbetet vilket ryms inom kostverksamhetens 
tjänsteuppdrag. Framtidens måltider utgör en central del i verksamheten för att 
överträffa matgästens förväntningar med uppdaterade moderna matsedlar och hög 
måltidskvalitet samt att utveckla hållbara och långsiktiga former för god 
kostekonomi.  
Syfte och mål är högre uppfyllnadsgrad av gällande riktlinjer för bra hållbara 
måltider, att uppnå ökad kundnöjdhet, god kostekonomi, möjliggöra goda 
förutsättningar att framtiden ligga i framkant i det offentliga måltidsarbetet utifrån 
ett nationellt perspektiv. Andra väntade effekter är en förstärkt konkurrenskraft 
som arbetsgivare då kompetensförsörjningsgraden av utbildade kockar är låg. 
Kostverksamheten väntar 24 % pensionsavgångar inom en femårsperiod varför 
det är en väsentlig verksamhetsutvecklingsåtgärd att öka attraktionskraften och 
förmågan till kompetensförsörjning. 
Ramar och aktiviteter för framtidens måltider  
Framtidens måltider introduceras för alla matgäster i samband med Offentliga 
måltidens dag 2021-10-21. 
Tvårätters system implementeras 2021-11-08 med matsedel med två självständiga 
maträttsval där en maträtt ska vara klimat-/miljösmart vegetarisk varje dag.  
 
Strategisk måltidsplanering för fastställande och värdering av verksamhetens 
status gentemot gällande riktlinjer för att underlätta matsedelsplanering och 
kökens praktiska arbete:  

 upphandling av viltkött genomförd för att möjliggöra ökad variation av 
klimatsmarta animaliska proteinkällor.  
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 råvaruval, klimatsmarta aspekter, högre grad av säsongsanpassning, 
maträttsval samt utgångspunkter för ”måltider från grunden” i 
verksamheten ska fastställas samt en högre grad av säsongsvariation på 
salladsbord. 

Åtgärder för att minimera matsvinnet i syfte att tillvarata livsmedelsresurserna 
mer effektivt, kapa onödiga kostnader och uppfylla aktuella krav på hållbar 
måltidsproduktion. Implementering av ett digitalt system ska ske för effektiv 
uppföljning, mätning av matsvinn och goda kostekonomiska förutsättningar.   
Kompetenshöjande åtgärder har vidtagits i kostverksamheten genom inrättande av 
”Kunskapsforum Måltid” - för samtliga medarbetare i kostverksamheten med 3–
4 tillfällen per år för att stärka personella resurserna.  
Operativa åtgärder i köken genom en översyn av arbetssätt för att utveckla det 
praktiska köksarbetet. Varje kök har en tilldelad köksbudget för inköp av 
livsmedel och råvaror 
Kommunikationsaktiviteter internt och externt inom ramen för framtidens 
måltider, och nöjdhetsundersökningar med delaktighet av matgäster och kunder. 
Utveckling av samverkan med utbildningsförvaltning och socialförvaltning kring 
ansvarsfördelning och gemensamt verka för integrering av måltider som en viktig 
resurs för lärande i skola, förskola och väsentlig resurs som hälsofrämjande faktor 
i äldreomsorg.  
Sammantaget väntas aktiviteter och åtgärder inom ramen för framtidens måltider 
kunna bidra till folkhälsofrämjande effekter och hållbara hälsosamma matvanor 
för medborgare i Älmhults kommun.  

 
Utmaningar som identifierats 
De senaste åren har det skett kontinuerliga prisökningar på livsmedel, dock har 
det inte tillförts extra medel i budget för detta vilket begränsar möjligheten att 
uppnå korrekt nivå av hållbara klimatsmarta livsmedelsalternativ i linje med 
gällande nationella riktlinjer. Ett exempel är att konsumtionen fläskkött och 
nötkött bör minska. Vegetariska proteinkällor bör öka men även viltkött så som 
vildsvin och älg är ett hållbart klimatsmart animaliskt proteinalternativ, dock med 
ett högre prisnivå jämfört med fläsk och nötkött. Aktuell tilldelad 
livsmedelsbudget begränsar möjligheterna att servera efterfrågat viltkött på grund 
av en alltför snäv livsmedelsbudget.  
För att undvika att negativa kvalitetseffekter uppstår i måltidsarbetet och förmåga 
att uppnå gällande nationella riktlinjer som en följd av detta krävs att nämnden 
gör en översyn av tilldelade medel avseende livsmedel inom ramen för 
budgetarbetet.  

 
 
Cecilia Blidö Anders Nyberg 
Kostchef Teknisk chef 
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Information skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kostchef  
Teknisk Chef  
Utbildningschef  
Socialchef 
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Tekniska förvaltningen     
Elinor Johansson 
0476-55180 
elinor.johansson@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Rapport 
 

Kriterier för gatubelysning på 
landsbygden 
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Innehåll 
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Bakgrund 
De flesta belysningsanläggningarna byggdes när belysning för bilismen var i 
fokus. Idag är det de oskyddade trafikanterna, kollektivt resande, tillgänglighet 
och minskad klimatpåverkan som prioriteras, vilket medför att behoven 
förändrats. Forskning inom området tillför också ny kunskap som innebär ett 
förändrat synsätt på behovet av belysning. 
En belysningsanläggning är oavsett ålder en miljöbelastning. Belastningen 
utgörs till mellan 80 och 90 procent av elförbrukningen. Det gör att det finns en 
stor besparingspotential vid förnyelse av befintlig belysning. En gammal och 
dålig belysningsanläggning förbrukar onödigt stora resurser, både ekonomiska 
och miljömässiga, på grund av sin energieffektivitet. 
Den största besparingen avseende såväl klimat och miljö som energi är att släcka 
anläggningar som inte längre behövs. Syftet med belysningen kan ha varit ett 
helt annat när den sattes upp jämfört med dagens förutsättningar och behov. 
En stor del av belysningsstolparna på landsbygden i Älmhults kommun börjar 
närma sig gränsen för sin tekniska livslängd och behöver bytas ut eller rivas. 
Idag finns inga kriterier för vilka platser på landsbygden som bör ha belysning. 
För att det ska bli så rättvist som möjligt för landsbygden i enlighet med 
likställighetsprincipen (enligt Kommunallagen kap 2, §3) föreslås kriterier 
beslutas som gör det lätt att avgöra vilka belysningsstolpar som ska bytas ut när 
livslängden närmar sig sitt slut och vilka som bör rivas utan att ersättas. 
 

Nuläge 
Älmhults kommun har idag 5 508 belysningsstolpar. Cirka 1 620 
belysningsstolpar finns idag utanför Älmhults tätort. 1 040 av dessa finns i 
övriga tätorter och resterande 580 stolpar finns på landsbygden. Denna rapport 
behandlar enbart de 580 belysningsstolparna på landsbygden. 
Den totala kostnaden för drift och underhåll för hela belysningsanläggningen är 
cirka 2,9 miljoner kr per år. Kostnaden per stolpe är cirka 527 kr per år. 
Under de kommande fyra åren finns en ambition att byta befintliga armaturer 
från högtrycksnatrium till LED. Detta har många positiva effekter då det ger 
lägre energiförbrukning, sänkta kostnader samt högre driftsäkerhet. På 
högtrycksnatriumarmaturer byts samtliga lampor med fyraårs intervaller medan 
LED armaturer inte kräver några byten. LED armaturer minskar således 
handpåläggningen betydligt. Budgeterade medel till detta arbete finns avsatta 
och arbetet har påbörjats. 
Förutom det pågående arbetet med att byta samtliga armaturer till LED finns ett 
behov av att byta stolpar som har uppnått sin tekniska livslängd. Detta gäller 
dels äldre trästolpar, där deponin medför en ökad kostnad, samt galvaniserade 
stolpar som är rostiga och sköra. Då byte av stolpar ofta innebär en omfattande 
grävning planeras dessa byten att ske i samband med planerade grävningar för 
att på sätt kunna dela på kostnader och minska störningsmomentet för de 
boende. Pengar till löpande byte av stolpar tas av redan avsatta medel för 
gatubelysning. Dessa medel täcker dock inte alla stolpar som eventuellt behöver 
bytas på landsbygden. 
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Kriterier för befintlig landsbygdbelysning 
För att belysning på landsbygden ska bevaras och upprustas i de fall där det 
behövs krävs att minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt: 

 Sex eller fler fastigheter med personer folkbokförda på adressen i direkt 
anslutning (max 50 meter mellan bostadshuset och vägen) till den belysta 
sträckan. Bebyggelsen ska vara sammanhållen vilket definieras genom ett 
maximalt avstånd mellan bostadshusen (med folkbokförda personer på 
adressen) på max 175 meter. 

 Huvudsaklig sträcka till målpunkter för barn, som till exempel 
idrottsanläggningar eller liknande. Industrier räknas inte som målpunkt.  

Kriterierna kan frångås om särskilda skäl föreligger.  

Motivering 
Skulle dessa kriterier följas minskar antalet belysningsstolpar på landsbygden 
med cirka 60% från 580 stolpar till 232. Detta motsvarar 6% av belysningen i 
Älmhults kommun. Cirka 245 folkbokförda personer påverkas vilket motsvara 
strax under 1,4% av befolkningen i Älmhults kommun (statistik från 2020-12-
31). 
Att ta bort dessa 348 belysningsstolpar skulle minska drift och 
underhållskostnaden med cirka 185 000 kr per år. 
Driftskostnaden per kommuninvånare och år är för belysningen på landsbygden 
är idag cirka 639 kr. Detta kan jämföras med att samma siffra för Älmhults tätort 
är cirka 202 kr per invånare och år. I denna beräkning finns inte den extra 
tidsåtgången som krävs för att köra till alla delar av landsbygden medräknat. 
Kostnaden för belysning på landsbygden är därför troligtvis högre.  
I enlighets med likställighetsprincipen är det viktigt att kriterierna blir så rättvisa 
som möjligt för landsbygden och övriga tätorter. I tätorterna har de kortaste 
villagatorna cirka sex fastigheter som är belysta. Denna miniminivå bör därför 
gälla även för landsbygden. 
 

Nollalternativ 
Skulle samtliga belysningsstolpar på landsbygden behållas får det ekonomiska 
effekter. Belysningen på landsbygden är ofta i sämre skick och närmar sig nu sin 
tekniska livslängd, då investeringsåtgärder till stor del skett inom tätorterna.  
Om alla belysningsstolparna ska vara kvar bör medel för investering i dessa 
avsättas. För att skapa en trafiksäker och tekniskt bra anläggning behöver 
åtgärder utföras på de flesta belysningspunkter som idag finns på landsbygden. 
Skulle inga belysningspunkter läggas ner behöver uppskattningsvis 4 500 000 kr 
tillföras under en fyraårsperiod för att täcka dessa nödvändiga investeringar. 
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Vidare utredningar 
Kriterierna behandlar enbart anläggningar med befintlig belysning då dessa har 
ett behov av upprustning. Om dessa kriterier ska gälla även för nyinvestering av 
belysningsanläggningar behöver en ny rapport upprättas där konsekvenserna för 
detta utretts 
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Teknisk förvaltningen  
Lars Lund   
lars.lund@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om ansökan gälande stöd för 
utebliven användning av hyresobjekt  
Ärendenummer TN 2021/101 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults Bridgeklubb ansöker om hyresnedsättning på grund av Corona 
pandemin då man tappat intäkter. Verksamheten som man bedriver föll inte in 
under de branscher som rekommenderades hyreslättnader från Boverket. Intäkter 
som föreningen har kommer till största delen från medlemmar som betalar per 
gång man spelar. När det infördes restriktioner så var man tvungen att ställa in 
sina spelkvällar. Enligt föreningens balansrapport finns en likviditet i kassa vid 
ansökningstidpunkten om ca 91 000 kr.  
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan via mejl daterad 2021-06-27 
 
Ärendeberedning 
Älmhults bridgeklubb har kommit in med en ansökan om hyreslättnad för 
perioden man inte kunnat använda lokalen för sin verksamhet. Verksamheten 
som man bedriver föll inte in under de branscher som rekommenderades 
hyreslättnader från Boverket. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten 
har varit att man inte skulle samla flera personer i en lokal då risken för 
smittspridning ökar vilket har påverkat klubbensverksamhet genom att 
bridgeträffar ej kunnat genomföras.  
Föreningen finansierar sina kostnader genom anmälningsavgifter vid var träff 
och dessa intäkter har sen täckt förenings kostnader. Föreningen brukar även 
ordna lite mindre tävlingar och dessa har också ställts in på grund av pandemin.  
Bridgeklubben har lämnat in sina verksamhetsberättelser och revisionsrapporter 
före och efter pandemin. Intäkter har minskat under pandemin men även 
kostnader har minskat men inte i samma omfattning.  
Föreningen har en likviditet i kassa som och enligt senaste balansrapporten 
uppgår till ca 91 000kr.  
Älmhults kommun har liknande hyresgäster på Bäckgatan vilka också skulle 
kunna inkomma med en ansökan om hyreslättnad med anledning av pandemin. 
Dessa hyresgäster omfattas heller inte av branscher som rättfärdigas av 
boverkets hyresnedsättning.  
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Detta beslut kommer att bli prejudicerande för hur vi skall hantera eventuellt 
andra hyresgäster när ansökningar inkommer. 
 
 
Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
Avslå bridgeklubbens ansökan om hyresnedsättning.  
 
 
 
Lars Lund  
Fastighetschef  
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Fastighetsavdelningen 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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Teknisk förvaltningen  
Emelie Lindholm   
emelie.lindholm@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Svar på motion om insatser som ger ökad trygghet 
för cyklister  
Ärendenummer TN 2021/67 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslår motionären följande: 
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 
beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan 
minska och trafiksäkerheten öka. 

I kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26 beslutades att motionen ska 
överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att med bakgrund till dessa två planer att motionen är 
besvarad. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2021-04-10 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 64 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
 
Ärendeberedning 
Tekniska förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra infrastrukturen för 
oskyddade trafikanter. Som ett led i att arbeta med frågorna mer strategiskt och 
långsiktigt har två dokument tagits fram som berör detta. 

 Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025.  
Planen innefattar utbyggnader och kompletteringar av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. Syftet med planen är att skapa en tydlighet och långsiktighet i 
planeringen. Den långsiktiga planeringen underlättar också förvaltningens arbete 
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med att söka bidrag för åtgärder vilket har stora ekonomiska fördelar. Planen är 
också ett viktigt underlag för framtida budgetarbeten. I Planen för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder finns planerade åtgärder för de kommande fem 
åren som samtliga syftar till att skapa en ökad trygghet för cyklister. 

  
Åtgärder som är planerade innefattar bland annat cykelöverfarter där cyklister 
prioriteras framför bilister i vissa korsningspunkter, fler separerade cykelvägar 
samt åtgärder av befintliga otydliga korsningspunkter. Planen är granskad (2020-
03-03) av tekniska nämnden. Då beslutades att tekniska förvaltningen ska jobba 
i enlighet med planen och att den revideras löpande. 
 
 Cykelplan för Älmhults kommun.  
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. Denna cykelplan är under 
framtagande och målsättningen är att den ska tas upp i Kommunfullmäktige 
under år 2021 efter att övriga nämnder med intressen i frågan har fått yttra sig. I 
cykelplanen ingår förutom ovan nämnda Plan för Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 2021–2025 även mjuka åtgärder (bland annat beteendeinsatser) för att 
uppmuntra till ökad cykling, utformningsprinciper vid anläggandet av nya 
cykelvägar såväl som nuläge och målbild över antalet cyklister i Älmhult. 
Med hänvisning till dessa två dokument anser tekniska förvaltningen att det 
finns en plan för insatser för ökad trygghet för cyklister och att vidare arbete i 
enlighet med dessa planer kommer att leda till ökad och tryggare möjligheter till 
cykling inom kommunen.  
 
Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda planerna.  
 
 
 
Emelie Lindholm Anders Nyberg 
Gatuingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunfullmäktige 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÄLMHULTS KOMMUN 

INSATSER SOM GER ÖKAD TRYGGHET FÖR CYKLISTER 
Motion till kommunfullmäktige om att ställa krav på en trygg och säker cykelkommun.  

 
I Cykelfrämjandets senaste undersökning svarar cyklister på frågor om hur nöjda de är med 

cykelförhållandena på olika orter i Sverige. Cyklisterna i Älmhult ger bland annat betyg på hur bra 

cykelkommun Älmhult är, hur tryggt det är att cykla, om det finns olika hinder i vägnätet vid cykling 

och om fotgängare och cyklister kommer i konflikt med varandra. 

 Vanliga problem för cyklister i Älmhult inkluderar:  

- Inbyggda konflikter mellan olika trafikslag. På flera håll finns idag stora konflikter för cyklisterna som innebär 

att cykelbanan slutar och leds ut i en gångväg eller bilväg. Fotgängare och cyklister tvingas på vissa platser dela 

en yta utan tydlig separering.  

- Otrygga trafiksituationer där olika trafikslag blandas, i synnerhet vid de kommunala skolorna.  

- Cykelbanor ges en för låg prioritet i planeringen. Många cykelbanor ges omvägar eller orimliga och 

tidsineffektiva lösningar som skapa låg attraktivitet. Vanligt förekommande problem är att cyklister tvingas till 

skarpa svängar och omvägar när väl konflikter mellan trafikslag ska hanteras.  

Trots planer och prioriteringar på utökad cykelinfrastruktur finns brister i kommunen, vilket svaren i 

undersökningen från Cykelfrämjandet visar. Det är enligt oss problematiskt ur ett klimat- och 

miljöperspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv att vi inte lyckats göra cyklandet mer attraktivt. Ur 

miljö, klimat och folkhälsoskäl behöver vi öka det hållbara resandets andel av trafiken. Detta gynnar 

även folkhälsan. Den pågående pandemin har ytterligare aktualiserat behovet för människor att 

kunna ta sig fram med cykel på ett effektivt sätt.  

Kommunfullmäktige behöver kraftsamla för att göra Älmhult till en bättre cykelkommun. Oavsett när 

den kommunala cykelplanen kommer upp till politisk behandling anser vi att rätt åtgärder behövs 

prioriteras högt för en förbättrad och trafiksäker cykelkommun.  

Därför vill jag att kommunfullmäktige beslutar 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 

beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan minska och 

trafiksäkerheten öka.  

I synnerhet är det viktigt att förhindra att otrygga trafiksituationer uppkommer där barn och 

unga vistas för en trygg och säker väg till skolan.  

 

Älmhult den 19 april 2021 

 

Michael Öberg (MP)  

Gruppledare för Miljöpartiets kommungrupp 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 64 Motion om insatser som ger ökad trygghet för 
cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/71 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslår motionären följande:  
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder 
och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag 
kan minska och trafiksäkerheten öka. 
 

Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2021-04-19  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till tekniska 
nämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-08-02  1(3) 

Tekniska förvaltningen 
Lars Nilsson   
0476-55104 
lars.nilsson@almhult.se 
 

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 
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 
Tekniska nämnden  

 
Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse  
 Handlingsprogram, Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst 

enligt Lag (2003:773) om skydd mot olyckor, daterad 2021-08-12  
 Riskbaserad dimensionering av operativ räddningstjänst, daterad 2021-

08-12. 
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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 XXXX utgör handlingsprogram för den 
förebyggande verksamheten samt handlingsprogram för räddningstjänst för 
Älmhults kommun i enlighet med 3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:7773) 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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 Tjänsteskrivelse   

 2021-08-02  3(3) 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

 att godkänna samrådshandling Handlingsprogram för Förebyggande 
verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:773) om skydd mot olyckor 
daterad 2021-08-12 med tillhörande bilagor. 

 Att skicka ut samrådshandling av handlingsprogrammet på samråd med 
berörda kommuner, organisationer och myndigheter enligt nedan  

 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 
 
 

Lars Nilsson  
Räddningschef   
 
Beslutet skickas till 
Räddningschef, Lars Nilsson 
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Ordlista 
 

SFS Svensk Författningssamling 

LSO Lagen om skydd mot olyckor. Lag 2003:773 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSBFS Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 

SCB Statistiska Centralbyrån 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

FIP Första Insats Person 

YB Yttre Befäl 

IL 

SL 

Insatsledare  
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VB Vakthavande befäl 

IB Inre befäl 

RCB Räddningschef i Beredskap 

VRC Vakthavande Räddningschef 

UAV 

UTV 

Unmanned Aerial Vehicle 

Utility Terrain Vehicle 
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1. 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 (2003:7773) 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 tekniska nämnden 

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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2. 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 10 369 

Diö 925 

Liatorp 560 

Eneryda 327 

Delary 214 

Glesbygdsfolkmängd 4727 

Restförda 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:  

 

 Älmhult Riket 

Medelålder (år) 40,9 41,3 

Andel män (%) 51,2 50,3 

Andel kvinnor (%) 48,8 49,7 

Utlandsfödda (%) 25,9 19,6 

Andel 20-64 år med jobb (%) 80,6 79,5 

  

                                                 
1 SCB 2019, Statistiska Centralbyrån, https://kommunsiffror.scb.se 
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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 
3 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. 
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3. 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 tekniska nämnden XX. 
 

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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4. 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 Underrubriker Risker och utveckling 

Samhällsutveckling Demografi 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. 

Trafik 

Bostäder 

Geografisk 

utveckling 

Exploatering 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. 
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Natur, sjöar och 

badplatser 

Inom Älmhults kommun finns det många 

sjöar, badplatser, vattendrag och det 

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. 

Naturolyckor Skogsbränder 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.  

Skyfall/stormar/h

öga flöden 

Industrier och farlig 

verksamhet 

Industrier 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. 

2:4 verksamhet7 

Seveso8 

                                                 
6 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-visar-pa-mer-extremt-vader-1.12922 
7 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 (2003:773) om skydd mot olyckor. 
8 Sevesoanläggningar är anläggningar enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. 
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Transport farligt 

gods 

Väg och järnväg 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 

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. 

Skyddsvärd 

bebyggelse eller 

anläggning där stort 

antal personer vistas 

och utrymning är en 

kritisk faktor 

Äldreboenden, 

gemensamhetsboe

nden, hotell 

Det finns inom kommunen många 

byggnader där det bedrivs 
dagtidsverksamhet, särskilt behovsprövat 
boende, gemensamhetsboenden och 
samlingslokaler där många människor kan 
vistas samtidigt. Generellt är riskerna 
större där det finns personer som inte kan 
utrymma själva, är sovande eller är 
obekanta med lokalerna och 
utrymningsvägarna. Då konsekvenserna 
vid brand eller olycka riskerar att bli 
mycket allvarliga, finns ett stort 
skyddsvärde för personintensiv 

verksamhet och utrymningskritiska 
anläggningar. Livräddningsmomentet vid 
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.  

Förskoleverksamh

et, 

skolverksamhet 

eller 

skolbarnomsorg 

Samlingslokaler, 

restauranger och 

fritidsanläggning 

Kyrkor eller 

byggnader med 

stort kulturellt 

värde 

Samhällsviktig 

verksamhet 

Elförsörjning, 

vattenskyddsområ

den, hälso- och 

sjukvård, 

reningsverk etc. 

Verksamheter där samhällsfunktionerna 

skulle kunna påverkas i stor omfattning 

om en olycka inträffar räknas som 

samhällsviktiga. Inom kommunen finns 

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 
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samhällsviktiga hanteras i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys. 

Kritisk infrastruktur Södra stambanan Södra stambanan, som knyter samman 

norra och södra Sverige, passerar genom 

kommunen och har ett stort antal 

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. 

Vägnät 

Avsiktliga händelser 

och antagonism 

Terror 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.  

Pågående dödligt 

våld 

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. 

Anlagda bränder 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. 

Suicid Psykisk ohälsa i samhället lär leda till fler 

fall av suicid eller hot om suicid. 
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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 

nämnvärd upp- eller nedgång. Statistiken är hämtad från MSB:s statistik- och 

analysverktyg IDA och återges i        Figur 3 och        Figur 4 nedan. 

 

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

eller 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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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.  

 

 

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.  

 

 

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.  

 
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 1 omkommen, 1 

kritisk, 
1 rygg/nackskada, 4 

instängda i fordon 

Personbil 2 fordon 38 12 1 rygg/nackskada, 1 

instängd i fordon 

Personbil 3 fordon 1 1  

Personbil + Motorcykel 3 2 1 omkommen 

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   
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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 
Beskrivning Riskbild 

Hanterar 

explosivvara 
19 

Lantbruk, dagbrott, lager, skytte 

och handel som hanterar 

antingen: Sprängkapslar, 

tändhattar, sprängämnen, 

svartkrut, ammunition mm. 

Brandutsatt eller felhanterad 

explosivvara kan orsaka stor 

skada på liv eller egendom. 

Tryckvåg, splitter, strålning, 

giftiga gaser. 

Hanterar 

brandfarlig 

gas 

31 

Industrier, handel, värmeverk, 

skolor som hanterar: vätgas, 

metan, gasol, acetylen, aerosoler 

eller fordonsgas 

Explosiva blandningar, brand, 

strålning, tryckvåg, BLEVE 

(Boiling Liquid 

Expanding Vapor 

Explosion) 

Hanterar 

brandfarliga 

vätskor 

38 

Industrier, handel, tankstationer 

mm. 

hanterar: bensin, diesel, 

eldningsolja, lösningsmedel, 

spillolja etc. 

Brand- och explosionsfara, 

värmestrålning, giftiga gaser och 

miljöskada vid utsläpp. 

Brandreaktiva 

ämnen 
2 

Återvinning och industri som 

hanterar organiska peroxider. 

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”. 
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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 nedan. 

 
2:4 anläggningar och som faller under SEVESO lagstiftning. Underlag Daedalos, 2021.  

                                         Typ av Anläggning     2:4      Seveso  Riskbild  
Primagaz  Gasolcistern, 

utomhus, ovan 

mark  

Ja  Ja (lägre)  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 

AB  
Metallindustri  Ja  Nej 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.  
  

Anderssons Grus AB Bergtäkt 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. 
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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  
11 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  
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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 Fördjupningsrapport beskrivning av olyckor MSB. 2021 
15 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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5. 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                       Händelse                                                              Scenario  

1A Brand i byggnad (mest frekvent) 
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. 

3A 
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. 
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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. 

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.   
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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 

 

Per 1000 inv 

Brand i byggnad 

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 

1 gång per 

dygn  
          

1 gång per 

vecka  
3A          

1 gång per 

månad  
  1A, 5A        

1 gång per år    8A    3B, 6  5B  

< 1 gång per år        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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Riket 102 319 0,58 

Trafikolycka 

Älmhult 478 2,67 

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort 16 822 2,65 

Riket 194 617 2,16 

Utsläpp farligt ämne 

Älmhult 123 0,69 

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort 3385 0,41 

Riket 30 462 0,34 

Naturolycka 

Älmhult 23 0,13 

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort 863 0,13 

Riket 7832 0,10 

Drunkning 

Älmhult 12 0,07 

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort 372 0,06 

Riket 579 0,06 

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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6. 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 vi ligger över snittet (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 vi ligger över snittet (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 

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 

B 

Utbildningsinsatser:  

▪ 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 

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 

Minimera responstiden för tidskritisk livräddande eller skadebegränsande 

räddningsåtgärder. En utredning kring placering av operativa resurser samt 

beredskapsformer bör göras.  

B 

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 

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. 

I 

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. 
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7. 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 (GIS-

program, 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. 
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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 

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  
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▪ Öppet hus, b.la. studiebesök på brandstationen för förskolebarn 

▪ Information på hemsida  

▪ Riktade informationsutskick  

▪ Utbildningar som erbjuds: 

▪ 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 
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brandskyddskontroll eller tillsyn framkommer att sotningen inte skett på ett 

sådant sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt kan medgivandet 

om egensotning återkallas. 

  

7.4  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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8. 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 Pjätteryds- 

och 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 Utgår från Anspänningstid 

1 SL + 5 Bm Station Älmhult 5 minuter 

1 FIP Station Älmhult 3 minuter 

1 SL/FIP + 4 Bm Station Liatorp 8 minuter 

1 IL/YB Kommunövergripande 90 sekunder 

Räddningsvärn  Häradsbäck Värn 

Räddningsvärn Pjätteryd Värn  

 

79



  Styrdokument - Samrådshandling 

 
2021-08-12  45(81) 

 

 

Figur 20 Beredskaps- och värnstyrkor inom Älmhults kommun 

 

Följande kompetenskrav gäller för brandmän och befäl: 

▪ Räddningsvärnspersonal ska ha genomgått intern räddningsvärnsutbildning. 

▪ Räddningspersonal i beredskap ska ha genomgått MSB:s utbildning GRIB 

(med kompletterande rökdykarutbildning) eller motsvarande utbildning. 

▪ Arbetsledare ska ha genomgått arbetsledarutbildning. 

▪ Styrkeledare ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare A eller 

motsvarande utbildning. 

▪ FIP ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare A eller 

motsvarande utbildning. 

▪ Yttre befäl 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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Räddningssystem 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 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. 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  Not  

Klass 3 1 Älmhult  Tas med när det är bränder utanför tätorterna 

eller när man larmas som resurs till angränsande 

organisationer. 

Klass 2 2 Älmhult  Mobila på släp för att kunna köras ut vid behov 

både vid händelser samt vid beredskapshöjande 

åtgärder 

Klass 2 1 Älmhult Flytspruta placerad på tankfordon 

Klass 1 1 Älmhult Bärbar pump placerad på skogsbrandsläp 

Klass 2 1 Liatorp Flytspruta placerad på tankfordon  

Klass 3 1 Liatorp  Tas med när det är bränder utanför tätorterna 

eller när man larmas som resurs till angränsande 

organisationer. 

Klass 2 1 Häradsbäck  Flytspruta placerad på släckbil   

Klass 3 1 Häradsbäck Bärbar pump placerad på skogsbrandsläp 

Klass 3 1 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   Ant. Placering   Slang   Ant. Placering  

76 8 6010 Älm  76 6 6210 Lia 

42 8 6010 Älm  42 10 6210 Lia 

25 9 6010 Älm  25 10 6210 Lia 

76 10 6040 Älm  76 10 6240 Lia 

42/38 8 6040 Älm  42/38 10 6240 Lia 

25 3 6040 Älm  25 10 6240 Lia  

76 2 6030 Älm  76 8 Stn. Lia 

42 1 6030 Älm  42/38 8 Stn. Lia 

76 2 Skogsbrandsläp Älm  25 4 Stn. Lia 

42/38 10 Skogsbrandsläp Älm  63 6 6510 Här 

25 15 Skogsbrandsläp Älm  38 6 6510 Här 

110 20 Stn. Älm  25 10 6510 Här 

76/63 40 Stn. Älm  63 10 Räddningssläp Här 

42/38 40 Stn. Älm  38 10 Räddningssläp Pjä 

25 10 Stn. Älm  25 10 Räddningssläp Pjä 
Tabell: Minimum av slangtillgång inom Älmhults kommun  
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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 anspännings- 

och 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. 

 

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. 

 

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:  
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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: Enhet  

Släckning Genomföra släckinsats ut- och invändigt  
6010, 

6210  

Rökdykning Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7  
6010, 

6210  

Rökdykarledare Leda en rökdykargrupp  
6010, 

6210  

Släckning Genomföra utvändig släckning  
6310, 

6510 

Steglivräddning 

11 m  

Med utskjutsstege livrädda upp till en brösthöjd på 11 

m  

6010, 

6210  

Steglivräddning 

23 m  
Med hävare livrädda upp till brösthöjd på 23 m  6030  

Arbetsplattform 

Med hävare och utrustning göra uppgifter högt ovan 

mark, håltagning för brandgasventilering, utvändig 

släckning etc.  

6030  

Vattentransport 
Transportera vatten i tank eller container om minst 

6000 L  

6040, 

6240  

Vattenförsörjning Bygga upp slang- och pumpsystem  

6040, 

6240, 

6310, 

6510  

Ventilation Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar  
6010, 

6210  

Ledning uppgift Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.  

6010, 

6160, 

6260  

Ledning insats Göra insatsledning, att samordna enheter, 

samverkansledning m.m.  
6080  

Ledning system Genomföra systemledning, ledning på strategisk nivå.  

6080, 

1180, 

VRC, 

VB  

Akut RVR 
Genomföra akut restvärdesräddning. Ventilering av 

rök, uppsamling vatten mm. 

6010, 

6210  

Räddning-FIP 
Agera som första insatsperson och kunna göra 

inledande begränsande och livsuppehållande åtgärder. 

6160, 

6260, 

6310, 

6510 

UAV (drönare) 
Snabbt få en överblick och ge information om 

omfattning mm. (med och utan värmekamera) 
6160 

Tabell: uppgift och förmåga vid brand i byggnad kopplat till enhet  
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Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer 

vanligt förekommande till de mer sällan inträffade. 

 

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: Enhet 

Släckning Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt  
6010, 

6210  

Rökdykning Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7  
6010, 

6210 

Rökdykarledare Leda en rökdykargrupp  
6010, 

6210 

Släckning Genomföra utvändig släckning 
6310, 

6510 

Hävare 
Med hävare och utrustning göra uppgifter högt 

ovan mark  
6030  

Vattentransport 
Transportera vatten i tank eller container om 

minst 6000 L  

6040, 

6240 

Vattenförsörjning Bygga upp slang- och pumpsystem  

6040, 

6240, 

6310, 

6510   

Ventilation 
Med fläkt ventilera bort rök från exempelvis 

fordon  

6010, 

6210  

Ledning uppgift Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.  

6010, 

6160, 

6260  
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Ledning insats Göra insatsledning, att samordna enheter, 

samverkansledning m.m.  
6080  

Ledning system Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.  

6080, 

1180, 

VRC, 

VB 

Räddning-FIP 

Agera som första insatsperson och kunna göra 

inledande begränsande och livsuppehållande 

åtgärder. 

6160, 

6260, 

6310, 

6510 

Terräng 

Transportera material och personal i terräng 

utanför vägnätet med hjälp av 6 eller 4-hjuling 

med eller utan vagn 

6210  

Bandvagn 

Nyttja terränggående fordon med band för 

transport av material och personal samt släckning 

eller sjuktransport  

6151, 

6152  

UAV 
Snabbt få en överblick och ge information om 

omfattning mm. (med och utan värmekamera) 
6160 

Skogsbrandsdepå 
Två skogsbrandsdepåer med vardera tre 

containrar från MSB regional resurs  

Via 

Ljunby 

räddni

ngs-

tjänst 

Helikopterresurs 
Förstärkningsresurs från MSB. Vattenbombande 

helikoptrar 
MSB 

Flygplansresurs 
Förstärkningsresurs från MSB. Skopande 

flygplan 
MSB 

Högkapacitetspump 
Förstärkningsresurs från MSB. 15 kubik / min + 

personal 
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 

Fordon 

Avfall/återvinnig 

Gräsbrand 

Skogsbrand 

Mindre brand i föremål, enskilt fordon eller gräsbrand  

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: Enhet 

Räddning 
Göra basräddning vid trafikolycka, utsläpp, lösa 

föremål etc. 

6010, 

6210 

6310, 

6510 

Buffert Fungera som buffertfordon vid t.ex. trafikolycka  
6040, 

6240  

Losstagning låg Göra losstagning med enklare verktyg att klippa, 

bända eller kapa, hantera mindre utsläpp  

6010, 

6210,  

Losstagning medel 

Göra losstagning med verktyg för att klippa, 

bända, trycka etc.  

vid trafikolycka med personbilar eller liknande 

fordon.  

6010, 

6210  

Losstagning hög 
Göra losstagning med verktyg för att kunna 

klippa, bända och trycka vid t.ex.  trafikolycka 

med tyngre fordon.  

6010, 

6210  

Räddning tung 
Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. vid 

bussolycka.  
6210  

Jordning järnväg 
Skyddsjorda vid händelse på elektrifierad 

järnväg.  
6010  

Ledning uppgift Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.  

6010, 

6160, 

6260  

Ledning insats Göra insatsledning, att samordna enheter, 

samverkansledning m.m.  
6080  
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Ledning system Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.  

6080, 

1180, 

VRC, VB  

RVR Genomföra restvärdesräddning på väg 

6010, 

6210, 

6310, 

6510  

Räddning-FIP 

Agera som första insatsperson och kunna göra 

inledande begränsande och livsuppehållande 

åtgärder. 

6160, 

6260, 

6310, 

6510 

Räddning tung 
Utökad tyngre/högre lyft t.ex. vid 

bussolycka/lastbilsolycka 
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 

 

  

96



  Styrdokument - Samrådshandling 

 
2021-08-12  62(81) 

 

 

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: Enhet 

Släckning Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt 
6010 

6210 

Rökdykning Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7  
6010 

6210 

Rökdykarledare Leda en rökdykargrupp  
6010 

6210 

Ventilation Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar  
6010 

6210 

Livräddning 
Akut livräddande insats vid olycka med farliga 

ämnen. Kemskyddsdräkt typ 4 (stänkskydd) 

6010, 

6210 

Avspärrning  Genomföra avspärrning och varna  
6010, 

6210, 
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6310, 

6510 

Begränsning  
Inledande begränsning vid t.ex. utsläpp farligt ämne. 

Ex. tätning/sanering 

6010, 

6210 

Indikering Indikering av farliga ämnen 

6010, 

6080, 

6160, 

6210 

Ledning uppgift Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.  

6010, 

6160, 

6260 

Ledning insats Göra insatsledning, att samordna enheter, 

samverkansledning m.m.  
6080  

Ledning system Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.  

6080, 

1180, 

VRC, 

VB  

Akut RVR Genomföra akut restvärdesräddning  
6010 

6210 

Räddning-FIP 

Agera som första insatsperson och kunna göra 

inledande begränsande och livsuppehållande 

åtgärder. 

6160, 

6260, 

6310, 

6510 

UAV 
Snabbt få en överblick och ge information om 

omfattning mm. (med och utan värmekamera) 
6160 

Kemdyk Genomföra kemdykning enligt AFS 2007:7 
1010, 

2010 

Kemdykarledare Leda en kemdykargrupp 
1010, 

2010 

AI 
Förstärkning av MSB. Avancerad indikering av 

farliga ämnen från regional eller nationella resurser 
MSB 

Kemdepå 

Förstärkningsresurs från MSB. Sanering och 

hantering av ämnen från regional eller nationella 

resurser 

MSB 

Företagens kem 
Särskilt avtal med ett antal företag inom 

kemikaliesektorn 
 

Oljeskydd 

Förstärkningsresurs från MSB. Länsor och 

uppsamling för oljeskydd från regional eller 

nationella resurser 

MSB 

Tabell: uppgift och förmåga vid olycka med farliga ämnen kopplat till enhet  
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Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer 

vanligt förekommande till de mer sällan inträffade. 

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: Enhet 

Motorsåg Med motorsågsutrustning såga/nedfallna träd 

6010, 

6210, 

6310, 

6510 

Pumpning 
Med mindre och större pumpar, pumpa vatten 

(t.ex. ur källare) 

6010, 

6210, 

6310, 

6510 

Hävare 
Med hävare och utrustning göra uppgifter högt 

ovan mark  
6030  

Vattentransport 
Transportera vatten i tank eller container om minst 

6000 L  
6040  

Vattenpumpning Bygga upp slang- och pumpsystem  

6040, 

6240, 

6310, 

6510  

Räddning 
Genomföra räddning vid klämskador, nedfallna 

träd, vattenskada, lösa föremål etc.  

6010, 

6210, 

6310, 

6510  
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Räddning tung Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. större föremål.  6210  

Ledning uppgift Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.  

6010, 

6160, 

6260  

Ledning insats Göra insatsledning, att samordna enheter, 

samverkansledning m.m.  
6080  

Ledning system Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.  

6080, 

1180, 

VRC, 

VB 

Akut RVR Genomföra akut restvärdesräddning  
6010, 

6210  

Räddning-FIP 

Agera som första insatsperson och kunna göra 

inledande begränsande och livsuppehållande 

åtgärder. 

6160, 

6260, 

6310, 

6510 

Terräng 

Transportera material och personal i terräng 

utanför vägnätet med hjälp av 6 eller 4-hjuling 

med eller utan vagn 

6210  

Bandvagn 

Nyttja terränggående fordon med band för 

transport av material och personal samt släckning 

eller sjuktransport  

6151, 

6152  

UAV 
Snabbt få en överblick och ge information om 

omfattning mm. (med och utan värmekamera) 
6160 

Översvämning 

Förstärkningsresurs MSB. Barriärer, 

högkapacitetspumpar, sandsäckar, 

sandfyllningsmaskiner från regional eller 

nationella resurser 

MSB 

NUSAR 
Nationell Urban Sök och Räddning. Sök och 

räddning samt stabilisering/lyft vid ras 
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 Förmåga att: Enhet 

Räddning Göra basräddning vid trafikolycka, vattenskada, 

lösa föremål etc. 

6010,6210 

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, 

1180, 

VRC, VB 

Ytlivräddning Rädda liv genom livräddning ovan ytan eller 1 

meter under 

6010 6210 

Trailer Båt Med mindre båt som normalt sett EJ är sjösatt, 

livrädda och/eller transportera personal och 

materiel.  

6010 6210 

Räddning-FIP Agera som första insatsperson och kunna göra 

inledande begränsande och livsuppehållande 

åtgärder. 

6160, 

6260, 

6310, 

6510 

Terräng 

Transportera material och personal i terräng utanför 

vägnätet med hjälp av 6 eller 4-hjuling med eller 

utan vagn 

6210  
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Bandvagn 

Nyttja terränggående fordon med band för transport 

av material och personal samt släckning eller 

sjuktransport  

6151, 

6152  

Hjärtstartare Genomföra hjärt- och lungräddning med 

defibrillator – specifikt från räddningstjänsten  

6160 

6260, 

6310, 

6510 

UAV Snabbt få en överblick och ge information om 

omfattning mm. (med och utan värmekamera) 

6160 

Räddningsdykare Genomföra dykinsats i syfte att hitta personer långt 

under vattenytan 

Halmstad 

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 
Räddningssystem 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 snabbt 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 övertagandet. Ledningssystemet 

skall kontinuerligt ha förmåga att leverera beslutsunderlag och information till 

dabbad 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 (Larmbefäl)  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 

(Styrkeledare/Arbetsledare)  

 

Första ledningsnivå utgörs av styrkeledare SL som finns 

i 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 Räddningssystem 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 länets resurser omfördelas utifrån rådande behov. Det görs inom ramen 

Räddningssystem 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.  

                                                 
18 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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9. 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 (2003:773) 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.  
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• Fördjupad olycksundersökning – räddningstjänstens mest omfattande 

utvärdering av en olycka. I denna utreds grundligt orsaken till händelsen, 

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. 

▪ 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 

 

Kommentarer redovisas nedan: 

 

XX 
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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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   1(76) 
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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   2(76) 
Nämnd, förvaltning Datum   

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning 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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1  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-om-

skyddmot-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-2006544-

omkommuners-och-landstings_sfs-2006-544  
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2  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.  

  

 
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  

128



   13(76) 
Nämnd, förvaltning Datum   

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning 2021-08-12  

  
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.   
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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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3  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 Förmåga att: Enhet 

Släckning Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt  6010  6210  

Rökdykning Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7  6010  6210  

Rökdykarledare Leda en rökdykargrupp  6010  6210  

Steglivräddning 

11 m  

Med utskjutsstege livrädda upp till en brösthöjd på 11 m  6010  6210 

   

Steglivräddning 

23 m  

Med maskinstegeutrustning livrädda upp till brösthöjd på 23 m  6030  

  

Hävare Med hävareutrustning göra uppgifter högt ovan mark  6030   

Vattentransport Transportera vatten i tank eller container om minst 6000 L  6040  6240  

Vattenförsörjning Bygga upp slang- och pumpsystem  6040  6240  

Ventilation Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar  6010  6210  

Räddning Göra basräddning vid trafikolycka, vattenskada, lösa föremål etc.  6010  6210  

Buffert Fungera som buffertfordon vid t.ex. trafikolycka  6040  6240  

Losstagning låg 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.  

6010  6210  

Losstagning hög Göra losstagning med verktyg för att kunna klippa, bända och trycka 

vid t.ex.  trafikolycka med tyngre fordon.  

6010  6210  

  

Räddning tung Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. vid bussolycka.  6210    

Jordning järnväg Skyddsjorda vid händelse på elektrifierad järnväg.  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 Genomföra akut restvärdesräddning  6010  6210  

Ytlivräddning Rädda liv genom livräddning ovan vattenyta  6010  6210  
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Trailer Båt Med mindre båt som normalt sett EJ är sjösatt, livrädda och/eller 

transportera personal och materiel.  
6010  6210  

Räddning-FIP Agera som första insatsperson – specifikt från räddningstjänsten  6160  6260  

Frivillig-FIP Genomföra en första insats i väntan på räddningstjänst - ej 

räddningspersonal i tjänst  

6310  6510  

IVPA Kunna åka I Väntan På Ambulans eller liknande sjukvårdsuppdrag. 

(Hjärtstopp mm.)  

6060  6260  

  

Djurlivräddning Genomföra djurlivräddning på större nödställda djur  6010   

Terräng Ta sig fram i terräng utanför asfalterad väg. Ex. Jeep, fyrhjuling, 

bandvagn  

6010  6210  

Bandvagn Nyttja terränggående fordon med band för släckning eller 

sjuktransport  

6151  6152  

Hjärtstartare Genomföra hjärt- och lungräddning med defibrillator – specifikt från 

räddningstjänsten  
6160  6260  

Frivilligresurs m.  

hjärtstartare 

Genomföra hjärt- och lungräddning med defibrillator – ej 

räddningspersonal i tjänst  

6310  6510  

  

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 Förmåga att: Återfinns närmast i: 

Skärsläckare 
Utvändigt skära och släcka med högt tryck och 

abrasiv förmåga  
Värends 

Räddningsdykare 
Genomföra dykinsats i syfte att hitta personer under 

vattnet  
Halmstad/Karlskrona  

Kemdyk Genomföra kemdykning enligt AFS  

2007:7  
Ljungby/Värends 

Kemdykarledare Leda en kemdykargrupp  Ljungby/Värends 

CAFS Med tryckluftskomprimerat skum genomföra 

släckinsats 
Värends 

Hoppkudde Använda en hoppkudde  Värends 
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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 QGIS7) 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 

 

 

 

139



   24(76) 
Nämnd, förvaltning Datum   

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning 2021-08-12  

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. 

 

    

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/ 

 

69

27

4

0

20

40

60

80

0 till 10 min 10 till 30 min > 30 min

P
ro

ce
n
t 

%

Befolkningstäckning (%)

140



   25(76) 
Nämnd, förvaltning Datum   

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning 2021-08-12  

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  

  
  

  

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.  

  

ID Titel 2016 2017 2018 2019 

U07415 Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 invånare 0,68 0,62 0,66 0,55 

U07424 

U07440 

U07442 

Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra 

olyckor, antal/1000 invånare 
37,2 31,6 17,1 26,7 

Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid i minuter. 1,6 1,6 1,5 1.9 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för 

räddningstjänst, mediantid i minuter 
10,3 10,8 10,9 10.2 
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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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4  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  Värde  

Medelålder  40,9 år  

Andel utrikesfödda  

Hushållsstorlek  

Hur många procent av de folkbokförda bor själva eller 

tillsammans med andra?  

25,9 %  

2 personshushåll 27,5 %  

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. om personerna är välorienterade i lokalerna och dess utrymningsvägar.   

2. om personerna till största delen kan utrymma på egen hand.   

3. om personerna kan förväntas vara vakna.   

4. 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.  

1.  2.  3.  4.  Vk  Exempel  
Antal 

objekt i  
Älmhult  

Speciell riskbild 

        1  Industri, Kontor, Lager 103 

Industrier och lager kan hantera 

farliga ämnen, ofta hög 
brandbelastning, lägre ställda krav 

på bärighet och bitvis långa 

inträngningsvägar. 

        2A  
Samlingslokal <150 

personer 
Flertalet  

        2B  
Större samlingslokaler, dvs 

med personnantal >150 
16 

Dålig lokalkännedom, mycket 

människor och ofta stora ytor, 
personer med svårigheter att 

utrymma (barn eller äldre) 

        2C  
Personnantal >150 och där 

alkohol serveras i mer än 

begränsad utsträckning 

2 
Utrymningen är kritisk. Ofta 

många personer och alkohol 

inblandat. 

        3A  

Vanliga bostadslägenheter i 
T.ex. 

flerbostadshus eller 

småhus 

Flertalet 

Vindar, källarförråd och otäta 

trapphus/lägenheter kan leda till 

komplicerade insatser och stora 

skador. Främst flerbostadshus 

        3B  
Gemensamhetsboenden 

t.ex. HVB 
1 

Unga människor, ofta i stort behov 

av hjälp. Anlagt brand och 

utrymningsproblematik. 

        4  Hotell eller korttidsboende 8 

Sovande personer med dålig 

lokalkännedom. Ställer höga krav 

på brandavskiljning och detektion. 

Systematiskt brandskyddsarbete är 

viktigt. 
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        5A  
Dagtidsverksamhet, T.ex. 

förskola 
18 

Personer som har liten eller ingen 

möjlighet att utrymma på egen 
hand. Stort ansvar på 

utrymningsstrategi och personal. 
Byggnadstekniskt brandskydd av 

stor vikt. 

        5B  

Behovsprövade särskilda 

boenden, T.ex. 

äldreboenden 

7 

Personer som har liten eller 
ingen möjlighet att utrymma på 

egen hand. Stort 
ansvar på utrymningsstrategi och 

personal. Byggnadstekniskt 

brandskydd av stor vikt. 

        6  
Bensinstation, tyngre 

industri etc. 
9 

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 
Beskrivning Riskbild 

Hanterar 

explosivvara 
19 

Lantbruk, dagbrott, lager, skytte 

och handel som hanterar antingen: 

Sprängkapslar, tändhattar, 

sprängämnen, svartkrut, 

ammunition mm. 

Brandutsatt eller felhanterad 

explosivvara kan orsaka stor skada på liv 

eller egendom. Tryckvåg, splitter, 

strålning, giftiga gaser. 

Hanterar 

brandfarlig gas 
31 

Industrier, handel, värmeverk, 

skolor som hanterar: vätgas, 

metan, gasol, acetylen eller 

fordonsgas 

Explosiva blandningar, brand, strålning, 

BLEVE 

(Boiling Liquid 

Expanding Vapor 

Explosion) 

Hanterar 

brandfarliga 

vätskor 

38 

Industrier, handel, tankstationer 

mm. 

hanterar: bensin, diesel, 

eldningsolja, lösningsmedel, 

spillolja etc. 

Brand- och explosionsfara, 

värmestrålning, giftiga gaser och 

miljöskada vid utsläpp. 

Brandreaktiva 

ämnen 
2 

Återvinning och industri som 

hanterar organiska peroxider. 

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  2:4  Seveso  Riskbild  
anläggning  

Primagaz  Gasolcistern, 

utomhus, ovan 

mark  

Ja  Ja (lägre)  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 

AB  
Metallindustri  Ja  -  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.  
  

Anderssons Grus AB Bergtäkt 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  

Årlig Tillväxt  Årlig Tillväxt  

 2017-2040   2040-2065  

Stockholms län  1,5%  

1,2%  

0,6%  

Jönköpings län  0,8%  

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%  0,9%  

Rikssnitt  1,1%  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  

   Marktyp  Andel  

Markanvändningen inom kommunen (SCB  
2015)  

Produktiv skogsmark  72,81 %  
Improduktiv skogsmark  9,53 %  

Bebyggd mark med tillhörande mark  
4,47 %  

Övrigt (åker-, betes-, täkter mm.)  
13,19 %  

 

                                                 
10 https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2020-04-08-bedomning-av-terrorhotet-

for2020.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.  

  

  
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  
12 Översvämningskartering utmed Helge å, Rapport nr: 7, 2013-06-27  
13 https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html  
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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  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

154



   39(76) 
Nämnd, förvaltning Datum   

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning 2021-08-12  

5  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.  

  

 
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.  

  

 
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. 

  

 
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.  

  

 
Figur 28 Alla händelser 2017-2019. Fördelning uppdrag och månad.   

  

 
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.  

  

00 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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 2017-

2019.  

 
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.  

 
 

Figur 33 Fem mest frekventa händelserna 2017-2019. Fördelning uppdrag och år.  

 Händelse  Antal totalt  

Automatlarm utan brandtillbud  250st  

Trafikolycka  163st  

Felindikering automatlarm  159st  

Brand i byggnad  89st  

Brand i skog eller mark  67st  
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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.  

Tid på dygnet, Automatlarm utan 

brandtillbud, 2017 - 2019 
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Veckodag, Automatlarm utan 

brandtillbud, 2017 - 2019 

 

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.  

 

 

Figur 39 Orsak trafikolycka samt vilken hastighetsbegränsning som rådde på olyckplatsen, 2017-

2019.  

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.   

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 

Personbil singel 
81 38 

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

i fordon 

Personbil 2 fordon 
38 12 

1 rygg/nackskada, 1 instängd i 

fordon 

Personbil 3 fordon 1 1  

Personbil + 

Motorcykel 3 2 1 omkommen 

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   
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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.  

Tid på dygnet, Brand i Byggnad, 2017 - 
2019 

 

Veckodag, Brand i byggnad, 2017 - 

2019 

 

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. 

 
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.  

 

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.  
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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.  

 

 

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.  

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.  

  

 
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.  

  

 
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.  

  
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.  

 

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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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   Uppdrag  

Insats till:  Räddningstjänst  Förstärkning  
Annat 

uppdrag  
Totalsumma  

Alvesta  

Ljungby  

Markaryd  

Osby  

Tingsryd  

Värnamo  

Växjö  

Totalsumma  

8  36  2  46  

10  21  5  36  

1  4  1  6  

8  10    18  

8  10    18  

  1    1  

1  3    4  

36  85  8  129  

  

Tabell 13 Räddningstjänst från annan kommun, fördelning uppdrag till Älmhults kommun 2017 -2019  

Annan räddningstjänst   Uppdrag 

Insats till Älmhult 

från:  
Räddningstjänst  Förstärkning  Annat uppdrag  Okänd typ  Totalsumma  

Ljungby  

Markaryd  

Osby  

Värends  

Östra Kronoberg 

Totalsumma  

4  8      12  

29  17  2    48  

      34  34  

4  17      21  

4  6  3    13  

41  48  5  34  128  
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5.4. Tider  
Detta avsnitt behandlar olika aspekter av tid med koppling till insatser: larmbehandlings- 

framkörnings-, 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.  

 
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, 2017- 
2019.      
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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.  

  

 
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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6  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  Händelse  Scenario  
1A  Brand i byggnad (mest frekvent)  Soteld i en villa. Inga skadade, mindre egendomsskada.  

1B  

2  

3A  

3B  

4  

5A  

5B  

6  

Brand i byggnad (värsta troliga)  Brand i en stor samlingslokal där det vistas många personer. 

Många döda och flera skadade och stor egendomsskada.  

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.  

Trafikolycka (värsta troliga)  Kollision mellan buss och annat fordon. Enstaka döda och stor 

störning i trafiken. Komplicerad insats och bärgning.  

Olycka farligt gods  Kollision tankbil och personbil längs väg 23. Läckage skapar 

explosiv atmosfär och svår hantering. 2 personer svårt 

skadade.  

Brand i skog eller mark (mest 

frekvent)  
Brand i vegetation. Mindre omfattning och ingen 

egendomsskada.  

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.  

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  

8B  

9  

Utsläpp farligt ämne (mest 

frekvent)  
Spillolja läcker från en kran. Läckaget stoppas och begränsas 

till industritomten. Liten sanering.  

Utsläpp farligt ämne (värsta 

troliga)  
Stort dieselläckage i närhet av vattentäkt. Svår sanering, långt 

uppehåll i dricksvattenförsörjning och många drabbade.  

Flera pågående händelser  Industribrand och under tiden trafikolycka flera fordon. Stor 

egendomsskada och flera svårt skadade.  
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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    3B, 6  5B  

< 1 gång per år        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 

God 
Lång framkörning 

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 

Utmanande 

Resurskrävande 

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 

Mycket utmanande 

Stor samhällspåverkan 

Höga krav på samverkan/stab/ledning 

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 

God 
Bilar med alternativa drivmedel 

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 

God 

Fordon med alternativa drivmedel 

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 

Utmanande 

Resurskrävande 

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 

God 
Besvärlig terräng 

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 

Utmanande 

Resurs- och ledningskrävande 

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 

God 
Avstånd till drunkningsplats 

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 

God 
Stor samhällsstörning 

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 

God 
Långt till utläppsplats 

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 

Utmanande 

Stor samhällspåverkan 

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 

Utmanande 

Resurs- och ledningskrävande 

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.  

187



   72(76) 
Nämnd, förvaltning Datum   

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning 2021-08-12  

  

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  
15 https://www.msb.se/sv/publikationer/framtidsstudie-ar-2030--med-fokus-pa-

kommunalraddningstjanstorganisation-studie/  
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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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7  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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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 45 Workshop om handlingsprogram om lag om 
skydd mot olyckor 
Ärendenummer TN 2021/46 
 

Information 
2021 trädde en ny lag om skydd mot olyckor i kraft som innebär att kommunen 
måste revidera sitt handlingsprogram för plan om skydd mot olyckor under 
2021. Som en del i detta arbete genomförs en workshop tillsammans med 
tekniska nämnden inför revidering av handlingsprogrammet. 
_____ 
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Workshop Tekniska Nämnden
Handlingsprogram
Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst 
enligt Lag (2003:773) om skydd mot olyckor

2021-04-20
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Förändringar
Lagen om Skydd mot olyckor (LSO)

• Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om förändringar i lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa 
bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador 
till följd av olyckor.

• Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av 
kommunernas verksamhet, bl.a. genom en utökad 
föreskriftsrätt för MSB. MSB får genom förändringarna även 
utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera 
och fördela resurser.
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• Föreskrifter om handlingsprogram
Remisstid: 15 januari - 15 april
Remiss av stöd till föreskrifterna om handlingsprogram: 
26 februari - 15 april

Beslut prel. Maj/juni
• Föreskrifter om ledningssystem

Remisstid: 22 januari - 22 april
Beslut prel. Maj/juni
• Föreskrifter om kommunal tillsyn

Remisstid: våren 2021 
Beslut …
• Föreskrifter om undersökningsrapporter

Remisstid: 25 mars - 24 juni
Beslut …

Föreskrifter från MSB
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Risker
• 7 § Handlingsprogrammet ska innehålla en beskrivning av 

kommunens risker, i form av en sammanvägd bedömning av 
vilka händelser inom kommunens geografiska område som 
kan föranleda räddningsinsatser, sannolikheten eller 
frekvensen för att de ska hända och konsekvenserna för de 
fall att de händer
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Områden i Älmhult att beakta ur riskhänsyn

• Industrier och farlig verksamhet
• Transporter av farligt gods
• Skyddsvärd bebyggelse eller anläggning där stort antal 

personer vistas
• Äldreboenden, gemensamhetsboenden, hotell
• Kyrkor eller byggnader med stort kulturellt värde 
• Kritisk infrastruktur, bl.a. södra stambanan, RV23 m.fl.
• Samhällsviktig verksamhet
• Avsiktliga händelser och antagonism
• Skogsbränder, skyfall/stormar/höga flöden
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Räddningstjänsten Älmhult
• I snitt 200-250 uppdrag enligt LSO per år.
• Utgör ca 70% av alla uppdrag. 
• Resterande är bl.a. hjärtstoppslarm, sjukvårdsuppdrag eller 

annan hjälp till ambulans.

• 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
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• Där räddningstjänsten har längre ankomsttid så ska skyddet mot 
olyckor ändå vara likvärdigt!

 
• Kan exempelvis åstadkommas med ett utökat och riktat förebyggande arbete 

utanför tätorterna:
– Mer utbildning och information
– Fler tillsyner
– Fler hembesök
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Övergripande ledning
Systemledning GKF
Vid samverkan mellan flera räddningstjänster blir det tydligt 
att det behövs en enhetlighet när det gäller kommunernas 
ledningssystem.
Skogsbränderna sommaren 2018, SOU 2019:7

Kommunen ska ha ett ledningssystem för 
räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning ständigt 
ska upprätthållas. Den övergripande ledningen ska vid 
samverkan mellan kommuner utövas gemensamt. 
En effektivare kommunal räddningstjänst, prop. 
2019/20:176 och §16b lag om skydd mot olyckor
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Övergripande ledning
Systemledning GKF, syfte och mål
Syfte
• Öka tryggheten för de som bor och vistas i 

länen genom ett samordnat skadeavhjälpande  
arbete genom att skapa en gemensam 
systemledning för länen

• Skapa gemensamma och kända strukturer för 
snabba och samordnade insatser, beredskap 
och informationsinsatser

Mål
• Systemet ska vara i drift under år 2021 dock 

senast 1 januari 2022
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Övergripande ledning
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Förebyggande –förmåga och 
verksamhet
• 12 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan 

en olycka äger rum åstadkomma effekter genom att minska 
sannolikheten eller frekvensen för olyckan eller konsekvensen 
vid densamma. 

Utbildningar Tillsyn

Rengöring och 
brandskyddskontroll (finns avtal 

med skorstensfejarmästare)

Information och 
rådgivning
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• Översiktsplan och Fördjupning av Översiktsplan 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 krav på tillgänglighet för räddningstjänst, storlek på 
räddningsorganisation, framkomlighet och personalförsörjning av 
räddningspersonal nu och framöver!
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Mål

Nationella mål 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.
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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: 1,0
• Remisshantering och yttrande, Antal årsarbetskrafter: 0,5
• Olycksundersökning, Antal årsarbetskrafter: 0,25

• Tillsynsplan ska göras för att möta de nya 
tillsynsföreskrifterna från MSB.

Förebyggande –förmåga och 
verksamhet

Förslag
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MSB. Ny strategi mot 2030

• Högst 60 omkomna per år i bränder.
• Högst 2 500 utvecklade bostadsbränder 

årligen, kostnader för egendomsskador 
minskar.

• Minst 90 procent av hushållen har fungerande 
brandvarnare, 80 procent handbrandsläckare 
och 70 procent brandfilt.
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MSB. Ny strategi mot 2030

• I den nationella strategins nya inriktning finns 14 
åtgärder som MSB, kommuner och andra aktörer bör 
arbeta med, de har delats in i fem områden:

• Systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för 
riskutsatta.

• Riktade förebyggande kommunikationsinsatser.
• Utbildning i brandskydd i grundskolor.
• Följa upp fastighetsägares ansvar över brandskydd i 

flerbostadshus med fokus på brandvarnare.
• Verka för att kunna genomföra en första insats med kort 

responstid.
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Lokalt 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 vi ligger över snittet (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

Förslag
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Förslag
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Lokalt verksamhetsmål för räddningstjänst
 

Mål 2Följder 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 

Förslag
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Förslag
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Räddningstjänstens förmåga och 
verksamhet

Förslag

225



Räddningstjänstens förmåga och 
verksamhet

Förslag
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Räddningstjänstens förmåga och 
verksamhet

Förslag
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Räddningstjänstens förmåga och 
verksamhet

Förslag
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Likvärdigt skydd betyder inte lika, utan kan se olika ut!
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Frågeställningar för workshop
• Hur snabbt vill vi kunna nå ut till drabbade i kommunen? 

(responstiden för räddningstjänst)

• Vad gör vi för dom som bor långt ifrån räddningstjänst? 
(utbildning, hembesök, tillsyner)

• Placering av brandstationer på sikt?

• Beredskapsformer? (deltid, heltid, differentierad styrka)

• Vilka årskullar i skolorna ska få brandutbildning och hur ofta?

• Ska det finnas ett extra fokus på tillsyn hos fastighetsägare för 
flerbostadshus eller i bostäder med personer där risken är stor 
för dödsbränder? (i enlighet med vad MSB Strategi)

• Ska MSB's mål mot 2030 vara ett kommunalt mål? 
Minst 90 procent av hushållen har fungerande brandvarnare, 80 procent 
handbrandsläckare och 70 procent brandfilt?
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• Hembesök för de som bor längst ifrån räddningstjänsten
– Antal/ambition/målsättning?

• Tillsynsfokus på flerbostadshus/bostäder där risken för 
bostadsbränder/dödsbränder är störst.
– Ska tillsyn göras på samtliga?

• Utredning om framtida beredskapsformer och placeringar av 
brandstationer
– Hur ska räddningstjänsten operativt se ut i framtiden?

• I Älmhults kommun ska alla skolelever i årskurs 5 och 8 varje år få 
utbildning om skydd mot olyckor
– Hur omfattande ska utbildningen vara? 
– Skall vi även omfatta förskola också?

Frågeställningar för workshop
Förslag
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Räddningstjänsten Älmhult
Johan Karlelid
0476-642683

johan.karlelid@almhult.se
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Teknisk förvaltning 
Malin Augustsson   
Malin.augustsson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Förslag till reviderad VA-taxa 2022  
Ärendenummer TN 2020/128 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-års-
period.  

Både anläggningsavgifter (engångsavgifter) som finansierar utbyggnad av nya 
bostadsområden, och brukningsavgifter (årliga avgifter) som finansierar kapital-
tjänstkostnader, drift- och underhåll, behöver höjas för att finansiera framtida in-
vesteringar och löpande drift inom VA-verksamheten.   

Intäkter från anläggningsavgifter behöver från år 2022 höjas med i genomsnitt 
46 % medan intäkterna från brukningsavgifter behöver höjas med 38 %. Tek-
niska förvaltningen har baserat på detta tagit fram ett förslag till reviderad VA-
taxa.   

Även taxans konstruktion och sättet att fördela och beräkna avgifter föreslås 
ändras och istället utgå från Svenskt Vattens basförslag. Detta innebär att av-
giftsfördelningen för framför allt brukningsavgifter i så fall förändras. Istället för 
att den fasta avgiften idag främst baseras på vattenmätarens storlek, bestäms den 
istället utifrån antalet bostadsenheter eller storlek på lokalytor.    

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16  

 Beslut § 79 Uppdrag om taxeföreskrifter för VA-taxa, Ärendenummer TN 
2020/128, 2021-06-15 

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 
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Ärendebeskrivning 

Under 2020 och 2021 har en utredning av VA-verksamhetens kostnader genom-
förts i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och finansiering via 
VA-taxan. Utredningen visar på ett upparbetat underskott, som enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster (”vattentjänstlagen”) ska justeras inom 
en 3-årsperiod. Underskottet kan härledas till stora investeringar inom VA de se-
naste åren, vilket kraftigt har ökat kapitaltjänstkostnaderna. Kapitaltjänstkostna-
der samt drift- och underhållskostnader ska finansieras av periodiska (årliga) 
brukningsavgifter, men intäkterna har varit för låga för att täcka kostnaderna.  

Anläggningsavgifter är engångsavgifter vid framför allt nyanslutning, med syfte 
att täcka kostnader för utbyggnad av VA, till exempel i nya bostadsområden. 
Med befintlig taxa har intäkterna endast motsvarat i genomsnitt 50% av utbygg-
nadskostnaderna. Om anläggningsavgifter inte ger full kostnadstäckning kom-
mer utbyggnader istället att belasta redan anslutna kunder genom brukningsav-
giften eller orsaka ett underskott.   

För att återställa underskottet och tillse att framtida investeringar och driftskost-
nader kan finansieras, visar utredningen att både anläggnings- och brukningsav-
gifter behöver höjas. Detta föreslås ske stegvis, med en genomsnittlig höjning 
med 46% för intäkterna från anläggningsavgifter och 38% för brukningsavgif-
terna det första året 2022. För år 2023 behöver intäkterna från anläggningsavgif-
ter öka med 33% och brukningsavgifterna 12% och därefter behövs ytterligare 
en höjning av brukningsavgifterna med 5%. Inför varje höjning görs en avstäm-
ning och eventuell justering. En snabbare höjning än den föreslagna kan drabba 
enskilda fastighetsägare för hårt, medan en mer långsam höjning orsakar under-
skott i flera år framöver eller att investeringar ej kan genomföras.  

VA-huvudmannen (Älmhults kommun) ansvarar för att kraven i vattentjänstla-
gen efterlevs. Kommunfullmäktige ansvarar för att kostnaderna fördelas rättvist 
och skäligt till de som är avgiftsskyldiga, genom att besluta om kommunens VA-
taxa. En rättvis och skälig fördelning av avgifter handlar inte om exakt (subjek-
tiv) rättvisa för varje enskild fastighet, utan om en princip som ger en övergri-
pande fördelning mellan de avgiftsskyldiga.  

Nyttan bestäms utifrån en objektiv bedömning av behovet av vattentjänster, som 
grundar sig i att en fastighet med en viss storlek på tomt eller byggnad anses ha 
samma nytta av vattentjänster som en annan fastighet med liknande förutsätt-
ningar i samma kommun. I bedömningen av nyttan tas även viss hänsyn till hu-
vudmannens kostnader att tillhandahålla tjänsterna. Den största delen av kostna-
derna är fasta kostnader för exempelvis underhåll och drift, som inte påverkas av 
förbrukning. Nyttan av att vara ansluten till kommunalt VA speglas alltså inte 
bäst av konsumerad volym, utan i att ha tillgång till VA-anläggningen året om 
och ur ett långsiktigt perspektiv.   

Befintlig VA-taxa följer inte basförslaget från Svenskt Vatten (branschorganisa-
tion för Sveriges VA-organisationer). Detta innebär att den i vissa delar inte är 
juridiskt prövad om avgifterna är rättvist och skäligt fördelade. En allt för speci-
ell taxa gör dessutom handläggningen svår, då vi inte kan tillämpa praxis eller 
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får svårare att jämföra oss med andra kommuner i bedömningsfrågor, statistik 
och analys. Det nya taxeförslaget har därför baserats på basförslaget i Svenskt 
Vattens publikation P96.  

I juni 2021 släppte Svenskt Vatten ett nytt ”normalförslag” i publikation P120, 
som i stort liknar basförslaget i P96. Vissa förtydliganden har dock gjorts och 
språket har förenklats. Förtydliganden och ett enklare språk har arbetats in i för-
slaget till ny VA-taxa, men större förändringar som ännu inte har prövat juridiskt 
och dessutom skulle innebära en ökad belastning administrativt, har inte tagits 
med i förslaget. Istället följs P96 i dessa delar, då den är juridiskt väl prövad.    

Den största skillnaden mellan befintlig VA-taxa och förslaget på ny VA-taxa är 
att den största fasta avgiften i dagens brukningsavgift baseras på vattenmätarens 
storlek. I föreslagen taxa och enligt basförslaget i P96 och P120 baseras istället 
avgiftens storlek på antal bostadsenheter eller lokalyta. För verksamheter som i 
huvudsak bedrivs utomhus är det istället tomtytan som bestämmer avgiften. 
Detta anses ge en mer rättvis avgift, då en mätarbaserad taxa kan innebära att en 
villa betalar samma avgift som ett flerbostadshus med upp till 8 lägenheter.    

En ytterligare förändring i nya taxeförslaget är att avgift beräknas på särskilt sätt 
för campingfastigheter. Det har enligt tidigare basförslag funnits svårigheter i att 
beräkna nyttan och avgifter för denna verksamhetstyp, som kan se olika ut. P120 
har därför förtydligat hur nyttan av VA-tjänsterna bör bedömas och avgift beräk-
nas. Även samfälligheter särskiljs från övriga fastigheter, eftersom avgöranden i 
domstol visar att en fastighet som ingår i en samfällighet inte har samma nytta 
av VA-anläggningen och därmed ska betala lägre avgifter. 

De delar i befintlig taxa som föreslås behållas, men till viss del skrivs om, är 
vissa förtydliganden kring när förbrukning får uppskattas av VA-huvudmannen 
och på vilka grunder återbetalning vid onormalt hög förbrukning får ske. För-
brukning behöver uppskattas då exempelvis vattenmätaren stannat och grun-
derna för återbetalning baseras på rättsfall. Detta anses därför inte vara kontro-
versiellt eller strida mot vattentjänstlagen. Även avgifter för vissa tjänster har 
lagts till i prislistan i VA-taxans § 17. Detta möjliggör både P96 och P120, så 
länge det inte är straffavgifter (”böter”), utan avser de kostnader som uppkom-
mer för VA-huvudmannen då en tjänst utförs.         

I och med att taxekonstruktionen förändras kan inte alla fastighetsägare få 
samma procentuella höjning av avgifterna. Vissa typer av fastigheter kommer att 
få en procentuellt lägre höjning, medan andra får en mer genomsnittlig höjning. 
Det kan dock inte undvikas att vissa får en betydligt högre höjning, medan vissa 
istället får en sänkt avgift. Framför allt gäller detta för brukningsavgifterna. Det 
beror på att fastigheter med små lokalytor kan ha stora vattenmätare och därmed 
en hög avgift i dagsläget, medan andra har stora lokalytor men små vattenmätare 
och därmed en låg avgift i dagsläget. Generellt sett är det dock villor och flerbo-
stadshus med små mätare och låg förbrukning som får lägst höjning medan verk-
samheter med större lokalytor och små mätare får en högre höjning. Vattenmäta-
rens storlek speglar inte nödvändigtvis förbrukningen, som kan vara hög eller 
låg trots liten eller stor mätare. Vattenmätarens storlek bestäms utifrån hur stora 
flöden (l/s) av vatten som byggnaderna kan använda vid ett och samma tillfälle, 
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med hänsyn till sannolikheten. Svenskt Vatten anser istället att antalet bostads-
enheter eller lokalytornas storlek, eller tomtytan för vissa verksamheter, bättre 
speglar nyttan av tjänsterna. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
 
Malin Augustsson Anders Nyberg 
VA-ingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
VA-chef 
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Förslag till taxa för Älmhults kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx.  
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. Den av kommunfullmäktige beslutade 
VA-taxan 2018-12-17 § 267, upphör därmed att gälla 2021-12-31. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Älmhults 
kommun. 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Älmhults kommun.  
Ordförklaringar 
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). 

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning. 

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett. 

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och 
andra ytor.  

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från 
fastigheter till den allmänna VA-anläggningen.  

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna 
platser till den allmänna VA-anläggningen.  

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
Förbindelsepunkter för V, S och Df.  

Tomtyteavgift: en avgift per m2 Tomtyta.  

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av     
lägenhetsavgift.  

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för     
anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om 
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.  

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet 
eller mätställe.  
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§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Älmhults kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är 
även den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs iordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.  
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
§ 3 
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med   
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra   
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den    
huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.  
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Shoppingcentrum Serverhallar 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Verkstäder 
Industri Lagerbyggnader  
Skola Sjukvårdslokaler  

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål 
och som inte enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga 
verksamheten bedrivs utomhus.  
Exempel på sådan fastighet är: 
Hamn Obemannad bensinstation 
Fordonsuppställningsplats Kyrkogård 
Biltvätt med skärmtak Idrottsplats 
Återvinningsstation  Virkesupplag  

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men inte ännu bebyggts. 
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed 
jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som 
en lägenhet.  
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För Campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen 
anslutning till V och S som en Bostadsenhet. För övriga campingplatser och 
campingstugor, utan egen anslutning till V och S, räknas varje påbörjad 10-tal 
uppställningsplatser eller stugor som en Bostadsenhet. För övriga byggnader, 
exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som 
en Bostadsenhet. Med Campingfastighet avses fastighet som enligt beviljat 
bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål.  
Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg 
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med 
stöd av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet.      
Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. 
I denna taxa gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor.  
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvatten Ja Ja 
Df, dag- och/eller dräneringsvatten 
från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten 
från Allmän platsmark 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat      
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.  
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit   
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.  
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.  
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som 
enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, informerats om detta. 
4.4 Avgifterna ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när     
avgiftsskyldigheten inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-12) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.  
§ 5 
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet.  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska     
reducerade avgifter betalas baserat på antal servisledningar eller procentuell 
fördelning per vattentjänst. Avgift utgår per fastighet med: 

 Utan moms Med moms 

a) Servisavgift  43 500 kr 54 375 kr 

 En ledning (70%) 30 450 kr 38 062,50 kr 
 Två ledningar (85%) 36 975 kr 46 218,75 kr 
 Tre ledningar (100%) 43 500 kr  54 375 kr 

b)  Förbindelsepunktsavgift 43 500 kr 54 375 kr 

 V, Vatten (30%) 13 050 kr  16 312,50 kr 
 S, Spillvatten (50%) 21 750 kr 27 187,50 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (20%) 8 700 kr 10 875 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Tomtyteavgift 38,44 kr 48,05 kr 

 V, Vatten (30%) 11,53 kr 14,42 kr 
 S, Spillvatten (50%) 19,22 kr 24,03 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 7,69 kr 9,61 kr 

d)  Bostadsenhetsavgift  28 364 kr 35 455 kr 

 V, Vatten (30%) 8 509,20 kr 10 636,50 kr 
 S, Spillvatten (50%) 14 182 kr 17 727,50 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 5 672,80 kr 7 091 kr 

e)* Avgift för Dagvatten  
utan att förbindelsepunkt är 
upprättad 

15 224 kr 19 030 kr 

 V, Vatten (0%) - - 
 S, Spillvatten (0%) - - 
 Df, Dagvatten fastighet (100%) 15 244 kr 19 030 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 
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* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) med delen Df, 
eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.  

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
Servisavgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana 
fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör 
Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgifter enligt 5.1 b) med 75%.  
Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på 
grund av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid 
första anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en 
eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om 
avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle 
än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver 
anläggas.  
Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två 
serviser anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen 
eller avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av 
full Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften 
kommer att uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 
100% över tid får inte tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% 
av Servisavgiften.  
5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).  
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift 
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen 
godkänner. 
5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).  
5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för 
tillkommande tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte 
tidigare ska anses ha betalats.  
Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 
iakttas.  
5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven 
bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje 
tillkommande Bostadsenhet.   
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 
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§ 6 
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 
reducerade avgifter betalas baserat på antal servisledningar eller procentuell 
fördelning per vattentjänst. Avgift utgår per fastighet med:  

 Utan moms Med moms 

a) Servisavgift  43 500 kr 54 375 kr 

 En ledning (70%) 30 450 kr 38 062,50 kr 
 Två ledningar (85%) 36 975 kr 46 218,75 kr 
 Tre ledningar (100%) 43 500 kr  54 375 kr 

b)  Förbindelsepunktsavgift 43 500 kr 54 375 kr 

 V, Vatten (30%) 13 050 kr  16 312,50 kr 
 S, Spillvatten (50%) 21 750 kr 27 187,50 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (20%) 8 700 kr 10 875 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Tomtyteavgift 66,80 kr 83,50 kr 

 V, Vatten (30%) 20,04 kr 25,05 kr 
 S, Spillvatten (50%) 33,40 kr 41,75 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 13,36 kr 16,70 kr 

d)* Avgift för Dagvatten  
utan att förbindelsepunkt är 
upprättad 

15 224 kr 19 030 kr 

 V, Vatten (0%) - - 
 S, Spillvatten (0%) - - 
 Df, Dagvatten fastighet (100%) 15 244 kr 19 030 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df, 
eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. För fastigheter som tillhör 
Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 6.1 b) med 75%.  
6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med 
betalning av Tomtyteavgift för viss andel av fastighetens areal som motsvarar 
markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
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Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen. 
6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 
6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha        
betalats.  
6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).  
§ 7 
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 
Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger 
för med:  

 Bostadsfastighet Annan fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 
Förbindelsepunktsavgift 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% -  
Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 

5.1 e)* 100% 6.1 d)* 100% 

* Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) eller 6.1 
a) och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 
5.1 a) och b) eller 6.1 a) och b) med delen Df.   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortledstill den allmänna 
anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:  

 Bostadsfastighet Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% - - 

* Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket medger detta. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.  
§ 8 
8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.  
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.  
8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7 en 
etableringsavgift betalas om 30% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
§ 9 
Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala anläggningsavgift. Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 

En avgift per m2 Allmän platsmark för 
bortledning av dag- och dränvatten 

om 30 kr om 37,50 kr 

§ 10 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med 
vatten och/eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal        
genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5-7 för viss fastighet, får   
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan   
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
§ 11 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 
dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 
skett. 
11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är    
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga 
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2. 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av 
Tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger    
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade för-
hållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjs-
målsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
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§ 12 
12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt 
eller förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och 
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
överenskomna kostnader.   
12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas istället för 
redan befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att 
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas istället för och med 
annat läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling, med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13-20) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 
§ 13 
13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 
reducerade avgifter betalas baserat på procentuell fördelning per vattentjänst. 
Avgift utgår per fastighet med: 

 Utan moms Med moms 

a) Grundavgift per år 2 732 kr 3 415 kr 

 V, Vatten (41%) 1 120,12 kr 1 400,15 kr 
 S, Spillvatten (42%) 1 147,44 kr 1 434,30 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (16%) 437,12 kr 546,40 kr 
 Dg, Dagvatten gata (1%) 27,32 kr 34,15 kr 

b)  Avgift per m2 levererat vatten 33,32 kr 41,65 kr 

 V, Vatten (40%) 13,33 kr 16,66 kr 
 S, Spillvatten (60%) 19,99 kr 24,99 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Bostadsenhetsavgift per Bostadsenhet 
och år för Bostadsfastighet  

1 120 kr 1 400 kr 

 V, Vatten (41%) 459,20 kr 574 kr 
 S, Spillvatten (42%) 470,40 kr 588 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (16%) 179,20 kr 224 kr 
 Dg, Dagvatten gata (1%) 11,20 kr 14 kr 

d) Tomtyteavgift per påbörjat 100-tal m2 
Tomtyta och år för Annan fastighet 

74,68 kr 93,35 kr 

 V, Vatten (41%) 30,62 kr 38,27 kr 
 S, Spillvatten (42%) 31,37 kr 39,21 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (16%) 11,95 kr 14,94 kr 
 Dg, Dagvatten gata (1%) 0,75 kr 0,93 kr 

 
13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och har egen mätning (med 
huvudmannens mätare) reduceras Grundavgiften enligt 13.1 a) med 25 %. För 
fastighet som ingår i en Samfällighet och har gemensam mätning reduceras 
Grundavgiften enligt 13.1 a) med 50%. 
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd 
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fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) 
ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per Bostadsenhet och år. 
13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte 
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per Bostadsenhet.  
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis 
(extra servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas 
med ett belopp motsvarande 100% av Grundavgiften enligt 13.1 a).  
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.  
13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska 
huvudmannen låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt 
eller om fastighetsägaren begär det.  
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2.  
Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får 
huvudmannen uppskatta förbrukningen. Detsamma gäller om huvudmannen av 
andra skäl bedömer att mätningen är ofullständig eller inte kan anses vara 
tillförlitlig, exempelvis vid bruten plombering eller bortkopplad mätare. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen. 
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
godkänns, ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen 
har haft för prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.  
13.8 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dag-
vattenledning (kylvatten o d), ska avgift utgå med 80 % av avgiften enligt 13.1 
b). 
13.9 Fastighetsägaren kan ansöka om återbetalning av avgift enligt 13.1 b) vid 
överförbrukning på grund av vattenläcka eller dylikt. Med överförbrukning 
menas den förbrukning utöver den normala förbrukningen. Normalförbrukning 
(N) beräknas som ett genomsnitt av de senaste tre årens förbrukning, där 
förbrukning på grund av vattenläckan frånräknas. Vid avsaknad av tillräcklig 
förbrukningsstatistik eller förändrat brukningsförhållande kan huvudmannen 
uppskatta N på annat sätt.  
För att återbetalning får ske krävs att: 

 Vattenmätaren har haft fullgod funktion och uppfyller krav på 
mätnoggrannhet.  

 Läckaget ska kunna bevisas ha skett under förhållanden som 
fastighetsägaren inte rimligt har kunnat känna till, ett så kallat dolt 
läckage.   

 Tillsynen av fastigheten ej kan ifrågasättas. I normal tillsyn ingår kontroll 
av tappställen, toaletter, ventiler och andra anordningar samt kontroll av 
vattenförbrukning med 1-2 månaders intervall samt kontroll av synliga 
vattenskador på fastigheten. 
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 Överförbrukningen ska vara större än N och minst 100 m3.  
Vid överförbrukning motsvarande >1N - 5N sker återbetalning av 
överförbrukningen med 50%. För den del av överförbrukningen som överstiger 
5N betalas 100%.    
§ 14 
Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala brukningsavgift. Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 

En årlig avgift per m2 Allmän platsmark 
för bortledning av dag- och dränvatten 

0,84 kr 1,05 kr 

§ 15 
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.  
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten- och spillvatten är avsevärd. 
§ 16 
Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet enligt. 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
Grundavgiften. Följande avgift ska därvid betalas för respektive ändamål:   

  V S Df Dg 

Grundavgift per år 13.1 a) 41% 42% 16% 1% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
§ 17 
17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts 
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter:  
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 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare  800 kr 1 000 kr 
Uppsättning av vattenmätare 800 kr 1 000 kr 
Byte av vattenmätare*  2 000 kr 2 500 kr 
Avstängning av vattentillförsel 800 kr 1 000 kr 
Påsläpp av vattentillförsel 800 kr 1 000 kr 
Montering av strypbricka i vattenmätare 800 kr 1 000 kr 
Nedtagning av strypbricka i vattenmätare 300 kr 375 kr 
Undersökning av vattenmätare 1 200 kr 1 500 kr 
Länsning av vattenmätarbrunn 1 000 kr 1 250 kr 
Förgävesbesök  800 kr 1 000 kr 
Avläsning av vattenmätare 300 kr 375 kr 
Programmering eller loggning av dongel 
eller mätare 

1 000 kr 1 250 kr 

* Avgift för byte av vattenmätare på grund av t.ex. vårdslöshet, sönderfrusen eller 
borttappad mätare, eller på fastighetsägarens begäran. Avgiften avser byte av 
hushållsmätare för 1-2 Bostadsenheter. Om annan typ, storlek eller antal mätare ska 
installeras tillkommer merkostnaden för mätaren/mätarna.  

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie       
arbetstid debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp.  
§ 18 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med 
vatten och avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13-16 för viss fastighet får 
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsansvarig om avgiftens storlek. 
§ 19 
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i förskott per månad, kvartal, tertial 
eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i 
förskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.    
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska 
dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett.  
Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför varje 
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt 
minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
§ 20 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller 
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har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, 
får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  

Taxans införande 
§ 21 
De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, som är baserade på 
uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den    
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den an-
givna dagen för taxans ikraftträdande. 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen   
enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
EnviDan har fått i uppdrag att se över VA taxan för Älmhults kommun. Uppdraget har delats upp i 
fyra delar: 

1. Analys och hantering av befintlig balansräkning för VA med fondering och ackumulerade 
resultat 

2. Långsiktig ekonomisk prognos för att analysera behovet av intäkter och finansiering av de 
nödvändiga kostnaderna 

3. Analys av anläggningstaxans kostnadstäckningsgrad och anpassning till Svenskt Vattens 
basförslag 

4. Anpassning av brukningstaxan till Svenskt Vattens basförslag samt justering av 
avgiftsnivåerna för att justera upparbetat underskott och för att möta framtida kostnader. 

Syftet med denna rapport är att redogöra för arbetet med de olika momenten samt förslag till 
avgiftsparametrar inför ny VA taxa.  

1.2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, reglerar VA 
förhållandet mellan fastighetsägare inom verksamhetsområde och huvudmannen. Arbetet med de 
olika moment som beskrivs i denna rapport har utgått ifrån de krav och möjligheter som lagen 
reglerar. En redogörelse för vilka parametrar som har påverkat arbetet beskrivs under respektive 
moment. 

2. Analys av balansräkning för VA 
Enligt § 50 i vattentjänstlagen är huvudmannen för VA skyldig att upprätta en balans- och 
resultaträkning för VA-verksamheten: 

”En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning se 
till 

1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- 
och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur 
huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och 

2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.” 

Den ekonomiska redovisningen i en kommunal förvaltning styrs av Kommunallagen och Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LBKR).  Bokföringsnämnden (BFN) och Rådet för 
Kommunal redovisning (RKR) utfärdar rekommendationer som kompletterar lagstiftningen. RKR hade 
år 2006 följande motivering till varför anläggningsavgifter bör periodiseras: 

”Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka direkta kostnader som huvudmannen har för 
att ansluta en ny abonnent (normalt en ringa del av anläggningsavgiften) skall matchas mot dessa 
kostnader och följaktligen intäkts föras direkt. Den andra delen (normalt huvuddelen av 
anläggningsavgiften), vilken syftar till att bidra med finansiering av nya anläggningstillgångar, 
skall däremot periodiseras och behandlas som en förutbetald kostnad, då det är uppenbart att det 
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är frågan om en prestation som inte fullgjorts i sin helhet. För att uppnå matchning skall denna del 
av anläggningsavgiften succesivt intäkts föras i samma takt som avskrivningar görs på den 
investering som anläggningsavgiften bidragit till att finansiera.”1 

Från och med 2020 har RKR gett ut en ny rekommendation enligt följande: 

”I den mån verksamhetens avgiftsuttag uttryckligen regleras av självkostnadsprincipen och 
avgiftsuttaget överskrider självkostnaden, ska intäkten minskas och överuttaget bokföras som en 
förutbetald intäkt. Detta innebär också att s.k. anslutnings/anläggningsavgifter ska betraktas som 
lån från abonnenterna, som tas i syfte att finansiera verksamhetens tillgångar. Dessa 
anslutnings/anläggningsavgifter ska därför redovisas som skuld i balansräkningen och sedan 
succesivt intäktsföras i takt med att tillgångarna förbrukas. Skulden intäktsförs lämpligen i takt 
med den bedömda genomsnittliga nyttjandeperiod som beräknats.” 2 

Balansräkningen för VA i Älmhults kommun har analyserats tillsammans med ekonomiavdelningen. 
Sedan bokslutet för år 2020 har redovisningsprincipen för inbetalda anläggningsavgifter förändrats 
för att följa RKR:s rekommendationer, vilket påverkar det årliga resultatet bakåt i tiden och 
behovet av höjning av de totala intäkterna från brukningsavgifter framöver. Ekonomiavdelningen i 
Älmhult har dokumenterat den förändrade hanteringen i detalj i dokumentet ”Anvisning Redovisning 
VA-verksamheten” samt korrigerat balansräkningen för 2020 utifrån gällande rekommendationer.  
Konsekvensen av förändringen för driftsekonomin redovisas nedan under avsnitt 3. 

3. Långsiktig ekonomisk prognos 2021–2025 

3.1 Nödvändiga kostnader 
Enligt vattentjänstlagen får avgifterna inte överstiga de nödvändiga kostnader som krävs för att 
driva och ordna med den allmänna anläggningen. Medel får avsättas till en investeringsfond om vissa 
kriterier är uppfyllda. § 30 lyder: 

”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för 
att ordna och driva den allmänna Va-anläggningen.  

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om 

1. det finns en fastställd investeringsplan 
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd 
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen, 
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och  
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av 

avsättningens storlek.” 

Om intäkterna från avgifter är högre än vad de nödvändiga kostnaderna kräver, då har ett överuttag 
gjorts från abonnenterna. Om kostnaderna är högre än intäkterna, då har verksamheten genererat 
ett underskott. Verksamheten är då underfinansierad. VA verksamheten kan antingen finansieras 
helt med avgifter, med skattemedel eller med medel från andra vinstdrivande verksamheter. 
Avgifterna från VA kollektivet får inte finansiera något annat än de nödvändiga kostnader som krävs 
för att ordna med och driva den allmänna anläggningen.  

 
1 Redovisning av affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen, Rådet för kommunal redovisning 
2006, sid 25. 
2 Rekommendation R2, Intäkter, november 2019, bilaga 3 sid. 14 
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Enligt propositionen till LAV ska både överuttag och underskott justeras inom tre år. Underskott 
regleras genom ett motsvarande överuttag. Upparbetade underskott som är mer än tre år gamla 
anses vara finansierade på annat sätt än via avgifter, d v s skattefinansierade, om inget annat 
framgår vid fastställandet av respektive års bokslut. Syftet med generationsprincipen i 3-årsregeln 
är att varje generation av brukare ska finansiera de resurser / kostnader som de är med och 
förbrukar. Det är alltså viktigt att hantera intäkter och kostnader främst enligt rådande 
redovisningslagar, rekommendationer och god redovisningssed, men även utifrån 
generationsprincipen för att även uppfylla vattentjänstlagens krav. Om en generation av brukare 
belastas med avgifter för kostnader som avser framtida kostnader eller kostnader som skulle 
belastat tidigare generationer, då blir inte kostnaderna rättvist och skäligt fördelade.  

Ett överuttag av avgifter får enligt 30§ st. 2 avsättas till en investeringsfond för nyinvesteringar som 
kommer alla i kollektivet till godo om det handlar om en specifik investering där det finns en finns 
en fastställd plan, beräknade kostnader och en plan som visar när medlen ska tas i anspråk. 
Reinvesteringar, d v s, ersättning av redan befintliga investeringar är dock inte sådana 
nyinvesteringar som § 30 avser.  
 
2018-02-26 fattades ett beslut om att medel skulle avsättas till investeringsfond avseende 
upprustning av ett befintligt vattenverk. Det är tveksamt om en sådan avsättning uppfyller kraven i 
vattentjänstlagen, enligt ovan. Det finns inget i beslutet som beskriver hur dessa medel ska 
avsättas. Det framgår inte heller om det var bruknings- eller anläggningstaxan som skulle höjas. 
Eftersom avsättning till investeringsfond ska komma hela kollektivet tillgodo bör även det förhöjda 
avgiftsuttaget belasta hela kollektivet, d v s som ett överuttag via brukningstaxan.  
Genom att förändra redovisningsprincipen för anläggningsavgifter, har tidigare avsättning till 
investeringsfond istället redovisats som förinbetalda anläggningsavgifter i bokslutet för år 2020. I 
balansräkningen finns endast fonderade medel för Delary kvar som en avsättning till 
investeringsfond. I den fleråriga prognosen som redovisas i 3.3 nedan har den avsättningen 
analyserats som ett överuttag som kvittats mot det upparbetade underskottet, vilket är en 
konsekvens av den förändrade hanteringen av inbetalda anläggningsavgifter.  

3.2 Selvkost 
För att kartlägga behovet av framtida intäkter och finaniering har en långsiktig prognos tagits fram 
med hjälp av EnviDans verktyg Selvkost. Konsekvensen av justeringen av de historiskt inbetalda 
anläggningsavgifterna och balansräkningen för år 2020 är att VA verksamheten inför år 2021 har ett 
upparbetat underskott att hantera. Underskottet består av 14 mkr i upparbetat underskott och 9,5 
kr i överuttag som avsatts till investeringsfond. I Selvkost har dessa poster hanterats som ett 
upparbetat underskott motsvarande 4,5 mkr.  

Eftersom brukningsavgifterna inte höjts inför år 2021 är driften för år 2021 underfinansierad med 
11,8 mkr, vilket motsvarar 30 % av de budgeterade intäkterna från brukningsavgifter. För att justera 
det upparbetade underskottet från år 2020 samt för att möta de framtida kostnaderna, bör därför 
de totala intäkterna från brukningsavgifter höjas. 

3.2.1  Förutsättningar för analysen 
Älmhults kommun tillämpar SKR:s internränta för VA. För år 2021 beräknas den genomsnittliga 
räntesatsen vara 1,25 %. År 2022 och under kommande år har 1,0 % använts som kalkylränta. Befintliga 
lönekostnader har räknats upp utifrån bokslutet för år 2020 med 3 % och övriga befintliga kostnader 
har räknats upp med 1,5 %.  En prognos har sedan arbetats fram för åren 2022–2025 tillsammans med 
Älmhults kommun.  Den totala utgiften för planerade investeringar under åren 2022–2025 uppgår till 
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335 mkr och de framtida, förväntade nya anläggningsavgifterna uppgår till 72 mkr. 
Anläggningsavgifterna periodiseras under 33 år. 

Beräkningarna för framtida anläggningsavgifter baseras på nuvarande taxa. Om beslut fattas att 
justera kostnadstäckningsgraden i anläggningstaxan, bör en ny analys göras för år 2023 och framåt 
för att på sikt synkronisera hur förändringarna i balansräkningen, brukningstaxan och 
anläggningstaxan påverkar den totala ekonomin framöver.  

3.2.2 Resultat av analysen, underskott och kostnadsökning finansieras med avgifter 
För att jämna ut konsekvenserna av förändringen av balansräkningen har det upparbetade resultatet 
justerats under 4 år. Se tabell 1nedan. 

 
Tabell 1. Långsiktig ekonomisk prognos år 2020–2025 där upparbetat underskott justeras inom 4 år. 

För att möta de framtida nödvändiga kostnaderna och för att justera en del av det upparbetade 
underskottet bör brukningsavgifterna inbringa 55 000 tkr år 2022, vilket innebär en höjning med 15 
mkr, eller 38 % jämfört med de totala intäkter från brukningsavgifter som prognostiserats för år 
2021. De totala intäkterna från brukningsavgifter bör därefter höjas med ytterligare 12 % år 2023 
och 5 % år 2024 för att återställa det upparbetade underskottet inom 4 år.  

Diagrammen nedan visar framtida resultat per år och framtida ackumulerat resultat med och utan 
föreslagna höjningar av de totala intäkterna från brukningsavgifter  
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Diagram 1. Det upparbetade underskottet justeras inom 4 år med föreslagna höjningar av de totala brukningsavgifterna. 

 
Diagram 2. Resultat per år som krävs för att justera det upparbetade underskottet inom 4 år samt för att möta de framtida 
nödvändiga kostnaderna.  

3.2.3 Resultat av analysen, underskott finansieras med skattemedel 
VA-verksamheten kan finansieras med skattemedel. Tabellen nedan visar behovet av total intäkt 
från brukningsavgifter år 2022 om det upparbetade resultatet för 2020 (- 4,5 mkr) och det 
prognostiserade underskottet för år 2021 (-11,8 mkr) finansieras med ett kommunbidrag som 
motsvarar 16,3 mkr (4,5 + 11,8 mkr). I ett sådant alternativ behöver de totala intäkterna från 
brukningsavgifter höjas med 29 % eller 11,8 mkr för att få balans mellan intäkter och kostnader. 
Inför år 2023 behöver intäkterna höjas med ytterligare 6 % och inför år 2024 med 7 %. 
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Tabell 2. Långsiktig ekonomisk prognos år 2020–2025 om det ackumulerade underskottet år 2020 och det prognostiserade 
underskottet år 2021 finansieras med skattemedel istället för avgifter.  

4. Finansiering av VA verksamheten, VA taxan 

4.1 Paragrafer som generellt styr taxearbetet 
Syftet med taxearbetet är att fördela de nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt till 
de som är avgiftsskyldiga. Några paragrafer i vattentjänstlagen påverkar direkt taxearbetet. 

4.1.1 § 6 
§6 reglerar när huvudmannen är skyldig att ordna med en anslutning till den allmänna anläggningen. 
Den lyder som följer: 

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning” 

Kommunen är med andra ord skyldig att ordna med anslutningar till den allmänna VA anläggningen 
om det både finns ett behov av vattentjänster och om den samlade bebyggelsen utgör ett större 
sammanhang. Omvänt reglerar paragrafen också när kommunen inte skall ordna med en allmän 
anläggning, d v s när det inte finns något behov eller större sammanhang. Paragrafen styr på så sätt 
när kommunen är skyldig eller inte skyldig att investera i nya anslutningar och är på så sätt 
kostnadsdrivande. När kravet på behov och ett större sammanhang är uppfyllt enligt § 6 samt när 

Alla vattentjänster Älmhult 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brukningsavgift 39 458 006 40 000 000 51 689 671 54 697 008 58 609 395 61 649 630

Årlig förändring: 1 % 29 % 6 % 7 % 5 %

Övriga intäkter 1 683 106 1 614 000 1 638 210 1 662 783 1 687 725 1 713 041
Direkta intäkter 41 141 111 41 614 000 53 327 881 56 359 791 60 297 120 63 362 670

4 Kostnader/utgifter 3 442 679 2 700 000 2 740 500 2 781 608 2 823 332 2 865 682
5 Kostnader för arbetskraft 12 919 361 12 249 000 12 616 470 12 994 964 13 384 813 13 786 357
6 Övriga verksamhetskostnader 16 672 997 17 824 000 18 091 360 18 362 730 18 638 171 18 917 744
7 Övriga verksamhetskostnader, utan avskrivningar 4 443 087 4 202 000 4 265 030 4 329 005 4 393 941 4 459 850
8 Övriga intäkter och kostnader, utan räntor 4 184 346 938 259 0 0 0 0

Totala kostnader utan avskrivningar och räntor 41 662 470 37 913 259 37 713 360 38 468 307 39 240 257 40 029 633
Avskrivningskostnad - historiska avskrivningar 12 428 298 12 397 911 11 538 198 11 144 970 11 100 845 11 014 457
Avskrivningskostnad - framtida investeringer 0 777 423 2 361 866 4 303 909 6 693 899 8 404 805
Periodiserade historiska anläggningsavgifter -1 440 885 -1 436 948 -1 436 948 -1 436 948 -1 440 885 -1 436 948
Framtida anläggningsavgifter 0 0 -178 031 -680 388 -1 227 512 -1 818 646
Räntor - historiska avskrivningar 0 3 889 918 2 475 067 2 361 651 2 250 422 2 139 845
Räntor - framtida investeringer 0 490 827 1 068 151 1 895 348 2 815 639 3 559 545
Räntor - historiska anläggningsavgifter 0 -609 275 -391 814 -377 444 -363 055 -348 666
Räntor - framtida anläggningsavgifter 0 0 -57 420 -218 623 -389 138 -569 607

Avskrivningar och räntor 12 429 402 15 509 856 15 614 521 17 891 484 21 056 863 23 333 038
Totala kostnader 54 091 872 53 423 115 53 327 881 56 359 791 60 297 120 63 362 670

Underlag avgifter 52 408 766 51 809 115 51 689 671 54 697 008 58 609 395 61 649 630
Resultat -12 950 761 4 500 253 -0 0 0 -0

Upparbetat resultat IB 8 483 761 -4 467 000 0 0 0 0
+/- Resultat -12 950 761 4 500 253 -0 0 0 -0
Räntor på fond 0 -33 253 0 0 0 0

Upparbetat resultat UB -4 467 000 0 0 0 0 0
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verksamhetsområde inrättats, reglerar vattentjänstlagen relationen mellan huvudmannen och 
fastighetsägarna.  

4.1.2 §30 
Beskrivs i 3.1 ovan. 

4.1.3 §31, 1 st 
”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är 
skäligt och rättvist.” 

Arbetet med va-taxan handlar om att fördela kostnader till de avgiftsskyldiga, inte om att 
bestämma ett pris. 

4.1.4 § 27 
Enligt § 27 i vattentjänstlagen är även den som ansvarar för allmän platsmark avgiftsskyldig: 

”Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift 
för en allmän VA-anläggning, om 

1. den allmänna platsmarken finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och 
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön.  

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att 
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som 
är avgiftsskyldig om detta.”  

4.2 Vattentjänster 
Det finns fyra vattentjänster som regleras i vattentjänstlagen och som förkortas enligt följande: 

· V Vatten 
· S Spillvatten 
· Df Dagvatten fastighet 
· Dg Dagvatten gata 

4.3 Svenskt Vattens basförslag, publikation P96 
På uppdrag av Älmhults kommun har både anläggnings- och brukningstaxan anpassats till Svenskt 
Vattens basförslag, enligt publikation P96. I basförslaget fördelas de nödvändiga kostnaderna utifrån 
både kostnad och nytta av att anslutas till eller av att vara ansluten till den allmänna VA 
anläggningen. Fördelen med att tillämpa basförslaget är att taxekonstruktionen är juridiskt prövad 
och anses därför fördela de nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt. För Älmhults 
kommun innebär en anpassning till basförslaget att resonemangen kring nyttan av att ha en 
anslutning till den allmänna anläggningen värderas på samma sätt i både anläggnings- och 
brukningstaxan, till skillnad från den gällande taxan. Anläggningstaxan får en avgiftsparameter till 
för att fördela kostnaderna mer rättvist och dessutom införs en avgift för allmän platsmarkhållare, 
så som vattentjänstlagen kräver.  

Svenskt Vatten har arbetat fram ett nytt förslag till normaltaxa, publikation P120, som varit ute på 
remiss under 2020–2021. Remissvaren bearbetas fortfarande och något nytt förslag till normaltaxa 
har ännu inte publicerats. Remissversionen är endast ett arbetsmaterial och får enligt Svenskt 
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Vatten inte åberopas. Förslaget till ny normaltaxa är till största delen likt basförslaget, men med en 
separat avgift för dagvatten samt en justerad taxa för fastigheter som ingår i 
gemensamhetsanläggningar. Det finns dock inget i juridisk praxis som visar att det befintliga 
basförslaget inte är juridiskt hållbart. Därför rekommenderar EnviDan att Svenskt Vattens basförslag 
i publikation P96 används i förslaget till ny VA taxa för Älmhults kommun. Inför formuleringen av 
taxeföreskrifterna bör en diskussion föras om några av de förslag till förändringar som föreslås i det 
nya förslaget till normaltaxa ska tas med i föreskrifterna.  

4.3.1 Fastighetskategorier 
Basförslaget delar in fastigheter i olika kategorier: 

· Bostadsfastighet 

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. Exempel på byggnader där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, 
och som därmed jämställs med bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, 
förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri, sjukvård, stormarknader och sporthallar. 

· Annan fastighet 

Fastighet som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet och som är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Nyttan av att vara ansluten 
till den allmänna anläggningen för kategorin annan fastighet är beroende av tomtytan, inte 
lokalytan. 

· Obebyggd fastighet 

Fastighet som ännu inte bebyggts, men som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande. 

· Allmän platsmark 

Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg 
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.  

4.3.2 Svenskt Vattens förslag till anläggningstaxa 
Basförslaget har fyra avgiftsparametrar för bostadsfastigheter: 

· Servisavgift  

En kostnadsrelaterad avgiftsparameter som avser att spegla den genomsnittliga kostnaden för att 
anlägga en uppsättning serviser. Servisavgiften är densamma för alla fastigheter men reduktion ges 
för de vattentjänster som inte ansluts. 

· Förbindelsepunktsavgift 

En nyttorelaterad avgiftsparameter som avser att värdera nyttan av att ha en servis och 
förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är densamma för alla fastigheter men reduktion ges för de 
vattentjänster som inte ansluts.  

· Lägenhetsavgift 

En nyttorelaterad avgiftsparameter som värderar hur en fastighet nyttjas. Ju fler bostadsenheter 
eller ju större lokaler som nyttjas på fastigheten, desto större anses nyttan vara och desto fler 
lägenhetsavgifter debiteras. Lägenhetsavgiften finfördelar nyttan individuellt per fastighet till 
skillnad från förbindelsepunktsavgiften. Reduktion ges för de vattentjänster som inte ansluts. 
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· Tomtyteavgift 

En kostnadsrelaterad avgiftsparameter som fördelar högre kostnader till de fastigheter som orsakar 
högre kostnader. Generellt sett orsakar större fastigheter längre ledningsdragning förbi 
fastigheterna, vilket innebär att de orsakar högre kostnader. Och tvärtom. Mindre fastigheter 
orsakar, generellt sett, kortare ledningsdragning och orsakar därför lägre kostnader än de större 
fastigheterna. Tomtyteavgiften finfördelar kostnaderna som fastigheterna orsakar individuellt per 
fastighet till skillnad från servisavgiften. Reduktion ges för de vattentjänster som inte ansluts. 

För att inte tomtyteavgiften ska bli alltför betungande får inte den totala tomtyteavgiften för en 
fastighet överstiga summan av servisavgift, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift.  

· Dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare debiteras som en avgift per m2. 

4.3.3 Svenskt Vattens förslag till brukningstaxa  
Basförslaget har tre avgiftsparametrar för bebyggda fastigheter: 

· En fast avgift per fastighet och år 

Avgiften är densamma för alla fastigheter. Reduktion ges för de vattentjänster som inte nyttjas. 

· En avgift per lägenhet 

Avgiften är, liksom i anläggningstaxan, en nyttoparameter som värderar hur en fastighet nyttjas. Ju 
fler bostadsenheter eller ju större lokaler som nyttjas på fastigheten, desto fler lägenhetsavgifter 
debiteras. Reduktion ges för de vattentjänster som inte nyttjas. 

· En avgift per m3 levererat vatten. 
· Dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare debiteras, liksom i anläggningstaxan, som en 

avgift per m2. 

4.4 Konsekvenser, jämförelse av typhus  
Svenskt Vatten sammanställer statistik från Sveriges kommuner och deras VA taxor. Två typhus som 
jämförs mellan kommunerna i statistiken är: 

· Typhus A 

Ett bostadshus med en lägenhet och 800 m2 tomt som förbrukar 150 m3 vatten om året.  

· Typhus B 

Ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomt som förbrukar 2000 m3 vatten om året. 

Konsekvenserna för dessa typhus kommer att redovisas i tabellform nedan i analysen då gällande 
taxa jämförs med förslag till ny taxa.  
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5. Analys av anläggningstaxan samt anpassning till Svenskt Vattens 
basförslag 

Det finns ett krav i vattentjänstlagen som påverkar beräkningen av anläggningsavgifterna och som 
regleras i §32: 

”Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare 
inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-
anläggningen.” 

Anläggningsavgifterna får, generellt och totalt sett, således helt finansiera de kostnader som 
orsakas av att kommunen efterlever kraven i § 6, men inte mer. Vid beslut om anläggnings- och 
brukningstaxa bör kostnadstäckningsgraden i anläggningstaxan beaktas för att motivera att 
abonnenterna belastas med avgifter enligt vad som är rättvist och skäligt. En analys av gällande 
anläggningstaxas kostnadstäckning har levererats tidigare från EnviDan AB, se ”PM analys av 
anläggningstaxa Älmhults kommun” daterat 2020-04-06. 

5.1 Förändring av taxekonstruktion 
Konstruktionen av den gällande anläggningstaxan i Älmhults kommun följer Svenskt Vattens 
alternativförslag ”Alt A I” till anläggningstaxa, där en kombinerad avgift tas ut för servisledningar 
och förbindelsepunkter. I basförslaget debiteras istället både en servisavgift och en 
förbindelsepunktsavgift till de anslutande fastigheterna, vilket ger en större möjlighet till att 
finfördela kostnaderna på ett mer rättvis och skäligt sätt. En anpassning till basförslaget underlättar 
dessutom jämförelser med andra kommuner som tillämpar basförslaget.  
 
Det saknas en avgift i gällande anläggningstaxa för allmän platsmark. Förslaget till ny 
anläggningstaxa innehåller en sådan avgift.  

5.2 Beräkningsunderlag 
Inför beräkningen av förslag till ny anläggningstaxa har 4 nya utbyggnadsområden analyserats utifrån 
kalkyler som Älmhults kommun tagit fram. Det är Kattesjön E2 (5 fgh, 28 lgh), Västra Bökhult E2 (43 
fgh, 214 lgh), Vena Handelsområde (4 fgh, 342 lgh) och Furulund E1-E2 (129 fgh, 647 lgh). Dessutom 
har 3 områden med förtätningar tagits med i beräkningarna vid Vita korset, Gunnar Gröpe, Gladan, 
Hagahem och Plåtslagaren. Total investeringsutgift uppgår till 97 885 tkr.  

Kostnaden per lägenhet och område framgår av diagrammet nedan: 
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Diagram 3. Genomsnittlig investeringsutgift per lägenhet och område. 

Investeringsutgift per lägenhet och område varierar både uppåt och nedåt jämfört med den   
genomsnittliga investeringsutgiften per lägenhet för hela beräkningsunderlaget. EnviDan har inte 
analyserat om det finns särförhållanden i områdena som kräver att särtaxa ska utredas för något 
område. 

5.3 Kostnadstäckningsgrad gällande taxa 
Gällande taxas kostnadstäckningsgrad för områdena i diagrammet ovan är med befintligt underlag 
50 %, inklusive förtätningsområdena. Total intäkt med gällande anläggningstaxa för områdena i 
beräkningsunderlaget är 49,2 mkr. 

 
Diagram 4. Intäkt från gällande taxa i förhållande till investeringsutgift per område.  
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Om anläggningsavgifterna inte finansierar kostnaden för att ordna med nya anslutningar, innebär 
det att den förlorade kostnadstäckningen istället finansieras av brukningsavgifter från redan 
anslutna fastigheter, förutsatt att det inte är aktuellt med någon skattefinansiering. Med analyserat 
underlag innebär det att 48 700 tkr av de investeringar som krävs för att ansluta de nya 
verksamhetsområdena med befintlig anläggningstaxa kommer att finansieras av brukningsavgifter 
från befintligt VA kollektiv som redan har betalat sina anslutningar.  

5.4 Höjning i två steg 
För att uppnå full kostnadstäckning med bearbetat underlag krävs en generell höjning av intäkterna 
från anläggningsavgifterna med 100 %. Enligt praxis får anläggningstaxan inte höjas alltför mycket i 
ett steg mellan enskilda år. Det är dock inte tydligt hur stor höjning som är orimlig. Tillsammans 
med Älmhults kommun har ett förslag tagits fram där anläggningstaxan höjs i två steg för att närma 
sig full kostnadstäckningsgrad. I förslaget som redovisas nedan höjs avgiften med ungefär samma 
belopp i de båda stegen för både en villa och ett flerbostadshus med 15 lägenheter. 

5.4.1 Steg 1 

 
Tabell 3. Förslag till anläggningstaxa för bostadsfastighet enligt Svenskt Vattens basförslag i ett första steg. 

 
Tabell 4. Avgift för allmän platsmarkhållare i ett första steg. 

Eftersom konstruktionen av anläggningstaxan och avgifterna per vattentjänst förändras, får både 
förändringen och den generella höjningen av kostnadstäckningsgraden olika konsekvenser för olika 
typer av fastigheter.  

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 43 500 kr 54 375 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 43 500 kr/fgh 54 375 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Avgift per lägenhet 28 363 kr/lgh 35 454 kr/lgh 30% 50% 0% 20%
Tomtyteavgift 38,45 kr/m² 48,06 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 15 225 kr/fgh 19 031 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för 
resp ändamål:

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

Allmän plats 30 kr/m² 36,95 kr/m²
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Tabell 5. Konsekvenser per typhus till följd av förändrad taxekonstruktion. 

5.4.2 Steg 2  

 
Tabell 6. Förslag till anläggningstaxa för bostadsfastighet enligt Svenskt Vattens basförslag i ett andra steg. 

 
Tabell 7. Avgift för allmän platsmarkhållare i ett andra steg. 

Jämförelse gällande taxa 2021 och föreslagen anläggningstaxa, steg 1
Nuvarande taxa (kr inkl moms) Föreslagen ny taxa (kr inkl moms)
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDgVSDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 123 685 102 180 62 963 74 771 182 654 148 842 76 546 102 202
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 132 435 109 180 65 588 79 146 192 266 156 532 79 430 107 008
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 176 185 144 180 78 713 101 021 240 329 194 982 93 849 131 039
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 177 370 148 360 91 838 114 543 288 391 233 432 108 267 155 071
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 177 370 148 360 104 926 114 543 288 408 236 164 122 686 165 954
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 460 263 371 442 163 936 243 060 679 006 545 924 225 452 350 378
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 445 056 359 277 159 374 235 457 617 088 496 389 206 876 319 419
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 982 969 789 607 320 748 504 413 1 298 450 1 041 479 411 285 660 100
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 121 498 100 430 62 307 73 678 180 251 146 919 75 825 101 000

Förändring mot gällande taxa Förändring i kr inkl moms
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDgVSDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 48% 46% 22% 37% 58 969 46 662 13 583 27 431
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 45% 43% 21% 35% 59 831 47 352 13 842 27 862
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 36% 35% 19% 30% 64 144 50 802 15 136 30 018
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 63% 57% 18% 35% 111 021 85 071 16 429 40 528
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 63% 59% 17% 45% 111 038 87 803 17 760 51 411
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 48% 47% 38% 44% 218 744 174 482 61 516 107 318
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 39% 38% 30% 36% 172 031 137 112 47 502 83 962
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 32% 32% 28% 31% 315 481 251 872 90 537 155 687
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 48% 46% 22% 37% 58 753 46 489 13 518 27 323

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 58 000 kr 72 500 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 58 000 kr/fgh 72 500 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Avgift per lägenhet 37 817 kr/lgh 47 271 kr/lgh 30% 50% 0% 20%
Tomtyteavgift 51,27 kr/m² 64,09 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 20 300 kr/fgh 25 375 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för 
resp ändamål:

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

Allmän plats 39,42 kr/m² 49,27 kr/m²
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Tabell 8. Konsekvenser per typhus till följd av förändrad taxekonstruktion. 

Inför utformning av taxeföreskrifter och beslut om taxa bör en diskussion föras hos Älmhults 
kommun om något i det nya förslaget till normaltaxa ska tas med. T e x avsteg från basförslaget när 
det gäller samfälligheter, dagvattenavgift, campingar och mindre lägenheter eller lagerlokaler.  

 

6. Anpassning av brukningstaxan till Svenskt Vattens basförslag 
samt justering av intäktsnivå 

6.1 Förändring av taxekonstruktion 
Älmhults brukningstaxa för VA följer inte något av Svenskt Vattens förslag. I Älmhults gällande 
brukningstaxa värderas nyttan av att ha en allmän VA anslutning utifrån den kapacitet som finns 
tillgänglig för fastigheterna istället för hur de nyttjas. EnviDan känner inte till något juridiskt 
avgörande som fastställer om en sådan konstruktion är juridiskt hållbar eller inte. I Svenskt Vattens 
kommande förslag till normaltaxa, P120, finns inget förslag där brukningsavgifterna baseras utifrån 
mätarstorlek och kapacitet. Budgeterad intäkt för år 2021 med befintlig brukningstaxa är 40 mkr. 

Förslaget till ny brukningstaxa följer basförslaget och genererar en total intäkt av 55 mkr under år 
2022 med befintligt abonnentregister. Anpassningen till basförslaget kommer att ge olika 
konsekvenser för olika typfastigheter.   

6.2 Beräkningsunderlag 
Den sammanfattande beräkningsstatistiken har tagits fram av Älmhults kommun och baseras på 
befintligt abonnentregister. 

  

Jämförelse gällande taxa steg 1 och föreslagen anläggningstaxa, steg 2
Taxa steg 1 (kr inkl moms) Föreslagen ny taxa (kr inkl moms)
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 182 654 148 842 76 546 102 202 243 541 198 458 102 062 136 271
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 192 266 156 532 79 430 107 008 256 359 208 712 105 908 142 679
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 240 329 194 982 93 849 131 039 320 446 259 982 125 134 174 723
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 288 391 233 432 108 267 155 071 384 534 311 252 144 360 206 767
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 288 408 236 164 122 686 165 954 384 543 314 884 163 586 221 271
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 679 006 545 924 225 452 350 378 905 339 727 896 300 602 467 169
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 617 088 496 389 206 876 319 419 822 793 661 859 275 838 425 896
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 1 298 450 1 041 479 411 285 660 100 1 731 300 1 388 665 548 390 880 150
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 180 251 146 919 75 825 101 000 240 337 195 895 101 101 134 668

Förändring mot taxa steg 1 Förändring i kr inkl moms
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDgVSDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 33% 33% 33% 33% 60 888 49 616 25 516 34 069
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 64 093 52 180 26 478 35 671
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 80 118 65 000 31 285 43 684
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 96 143 77 820 36 093 51 696
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 96 135 78 721 40 900 55 318
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 33% 33% 33% 33% 226 333 181 972 75 150 116 791
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 33% 33% 33% 33% 205 705 165 470 68 962 106 478
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 33% 33% 33% 33% 432 850 347 186 137 105 220 050
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 33% 33% 33% 33% 60 086 48 975 25 276 33 668
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Tabell 9. Totalt antal fastigheter och lägenheter med varje kombination av vattentjänster. 

 

 
Tabell 10. Total uppskattad förbrukning per helår. 

För att de nödvändiga kostnaderna skall fördelas till de avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt 
sätt, krävs att varje vattentjänsts andel av de totala kostnaderna kartläggs. Grundtanken är att 
abonnenterna endast skall belastas med avgifter för kostnader som orsakas av de vattentjänster som 
nyttjas. Abonnenter som endast nyttjar vatten skall inte finansiera spillvattenhanteringen eller 
tvärtom. 
 
Fördelningen av kostnaderna mellan vattentjänsterna har uppskattats tillsammans med Älmhults 
kommun. För de kostnader som i redovisningen eller i anläggningsregistret inte har särredovisats till 
någon vattentjänst, har fördelningsnycklar använts. För att på sikt få en mer korrekt bild av 
kostnadsfördelningen mellan vattentjänsterna, behöver de löpande kostnaderna i driften bokföras per 
vattentjänst, investeringsprojekten redovisas per vattentjänst och fördelningen av de gemensamma 
kostnaderna ses över. Kostnaderna under år 2020 har tillsammans med Älmhults kommun fördelats 
enligt tabellen nedan. 

Antal fastigheter och lägenheter per kombination av vattentjänster

Vattentjänster Antal fastigheter Antal lägenheter
V,S,Df,Dg 2 807                 13 236                     
V,S,Df, 72                      193                         
V,S,Dg 300                    423                         
V,S 522                    889                         
V 25                      35                           
S 12                      13                           
V, Df, Dg 1                        1                             
V, Dg 1                        1                             
S, Df, Dg 5                        3                             
S, Df 1                        1                             
S, Dg 1                        1                             
Df, Dg 2                        1                             

3 749                 14797

Vattentjänster Prognostiserad förbrukning, helår
V & S 822 457              kbm
V   3 139                 kbm
S 2 791                 kbm

Total 828 387             kbm
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Tabell 11. Totala intäkter och kostnader för VA verksamheten år 2020, fördelad per vattentjänst.  

Den procentuella fördelningen mellan vattentjänsterna har använts i beräkningen av taxa för år 2022.  

I beräkningen av ny brukningstaxa fördelas 50 % av de totala kostnaderna via de fasta 
avgiftsparametrarna och 50 % via den rörliga avgiften. 

Kostnaderna som dagvattenhanteringen uppskattas orsaka fördelas ut till de avgiftsskyldiga utifrån de 
ytor som är avvattnade för dagvatten innanför verksamhetsområde. Älmhults kommun har beräknat 
de ytor som är avvattnade för dagvatten och ytorna fördelas enligt figuren nedan. 

  
Figur 1. Fördelningen av ytor som är avvattnade för dagvatten.  

Avgiften för Df och Dg till fastigheter debiteras i basförslaget som en del av den fasta avgiften och 
lägenhetsavgiften. Avgiften till allmän platsmarkhållare debiteras som en avgift per m2.   

2020
Alla 

vattentjänster 
Älmhult

Vatten 
Älmhult

Spillvatten 
Älmhult

Dagvatten 
Älmhult

Avgift 39 458 006 15 082 341 21 246 802 3 128 862
Övriga intäkter 1 683 106 517 212 1 007 192 158 702

Direkta intäkter 41 141 111 15 599 553 22 253 994 3 287 564
4 Kostnader/utgifter 3 442 679 1 748 048 1 331 639 362 992
5 Kostnader för arbetskraft 12 919 361 3 837 050 7 893 730 1 188 581
6 Övriga verksamhetskostnader 16 672 997 7 104 752 7 489 662 2 078 583
7 Övriga verksamhetskostnader, utan avskrivningar 4 443 087 1 252 041 2 662 646 528 401
8 Övriga intäkter och kostnader, utan räntor 4 184 346 1 898 845 1 988 087 297 414

Totala kostnader utan avskrivningar och räntor 41 662 470 15 840 736 21 365 763 4 455 971
Avskrivningskostnad - historiska avskrivningar 12 428 298 5 846 904 5 887 246 694 148
Periodiserade historiska anläggningsavgifter -1 440 885 -427 943 -880 381 -132 561

Avskrivningar och anläggningsavgifter 10 987 413 5 418 961 5 006 865 561 586
Avskrivningar och räntor 12 429 402 5 746 946 5 846 859 835 596
Totala kostnader 54 091 872 21 587 683 27 212 623 5 291 567

Underlag avgifter 52 408 766 21 070 471 26 205 431 5 132 864
Resultat -12 950 761 -5 988 130 -4 958 629 -2 004 002
Upparbetat resultat IB 8 483 761 3 270 097 4 544 377 669 286

+/- Resultat -12 950 761 -5 988 130 -4 958 629 -2 004 002
Upparbetat resultat UB -4 467 000 -2 718 033 -414 251 -1 334 716

39,9 % 50,3 % 9,8 %
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6.3 Förslag till ny brukningstaxa med oförändrad intäkt för år 2022 
Anpassningen av taxekonstruktionen till Svenskt Vattens basförslag innebär förändringar i avgift för 
olika typfastigheter. Orsaken är att basförslaget fördelar kostnaderna på ett annat sätt än i gällande 
taxa och konstruktionen är juridiskt prövad. Förslaget till ny brukningstaxa år 2022 innebär både en 
förändring av hur kostnaderna fördelas till de avgiftsskyldiga och en generell höjning av den totala 
intäkten från brukningsavgifterna. Nedan visas först en anpassning till basförslaget med oförändrad 
total intäkt för år 2022 jämfört med budget år 2021. 

 

 
Tabell 12. Förslag till ny brukningstaxa som inbringar 40 mkr med befintligt abonnentregister. 

 

 
Tabell 13. Konsekvenser för olika typfastigheter med ny konstruktion och oförändrad total intäkt. 

Fastigheter med små vattenmätare och stora lokaler får den största höjningen, till förmån för villor 
och mindre flerbostadshus som får en lättnad i avgift. Gällande taxekonstruktion gynnar fastigheter 
med små mätare och stora lokaler eller många bostadslägenheter.  

Konsekvenserna mellan de olika kombinationerna av vattentjänster beror på att fördelningen av 
kostnaderna för varje vattentjänst har förändrats jämfört med nuvarande taxa. 

Förslag till brukningsavgifter 2022, bebyggd 
fastighet

Rörlig avgift Exkl. moms Inkl. moms Följande avgift ska erläggas per ändamål:
V S Df Dg

Avgift per kubikmeter 24,23 kr/m³ 30,29 kr/m³ 40% 60% 0% 0%

Fast avgift
Fast avgift per fastighet 1 985 kr/fgh 2 481 kr/fgh 41% 42% 16% 1%
Lägenhetsavgift 815 kr/lgh 1 019 kr/lgh 41% 42% 16% 1%

Dagvattenavgift Allmän platsmark 0,62 kr/m² 0,77 kr/m²
Tomyteavgift / varje 100-tal m2 Annan fastighet 54,33 kr 68,24 kr

Nuvarande taxa 
(kr)

Föreslag
en ny 

taxa (kr)
Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S

Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm 9 132 8 113 3 425 4 689 8 043 7 441 3 249 4 192
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm 7 623 6 604 2 821 3 783 6 528 5 926 2 643 3 284
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm 84 976 83 958 27 377 46 837 78 338 75 283 31 495 43 788
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm 63 845 62 826 26 310 34 158 52 043 49 864 20 931 28 933
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 13 786 12 641 5 236 7 406 13 605 12 828 5 483 7 345
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 10 526 6 604 2 821 3 783 25 882 21 952 10 559 11 393

Procentuell 
skillnad

Skillnad 
i kronor 

(inkl. 
moms)

Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm -12% -8% -5% -11% -1 089 -672 -176 -496
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm -14% -10% -6% -13% -1 094 -677 -178 -499
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm -8% -10% 15% -7% -6 638 -8 674 4 118 -3 049
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm -18% -21% -20% -15% -11 802 -12 962 -5 379 -5 226
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 -1% 1% 5% -1% -182 186 247 -60
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 146% 232% 274% 201% 15 356 15 348 7 738 7 610

Jämförelse gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl. moms)

Procentuell jämförelse mellan gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl moms)
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6.4 Förslag till ny brukningstaxa inklusive 38 % höjning av total intäkt från 
brukningsavgifter 

Nedan redovisas avgiftsparametrar och konsekvenser enligt basförslaget, beräknade utifrån att den 
totala avgiften från brukningsavgifter år 2022 ska inbringa 55 mkr med befintligt abonnentunderlag. 

 

 
Tabell 14.  Förslag till ny brukningstaxa som inbringar 55 mkr med befintligt abonnentregister. 

 

 
Tabell 15. Konsekvenser för olika typfastigheter med ny konstruktion och 38 % höjning av de totala intäkterna från 
brukningsavgifter. 

Fastigheter med små vattenmätare och stora lokaler får den största höjningen, till förmån för villor 
och mindre flerbostadshus som inte får en lika hög höjning. 

Om den totala intäkten från brukningsavgifter höjs enligt redovisad långsiktig prognos skulle 
avgiften för Typhus A och Typhus B utvecklas enligt tabellen nedan med ny taxekonstruktion: 

 
Tabell 16. Avgift för Typhus A och Typhus B med ny taxekonstruktion enligt redovisad ekonomisk prognos. 

 

 

Förslag till brukningsavgifter 2022, bebyggd 
fastighet

Rörlig avgift Exkl. moms Inkl. moms Följande avgift ska erläggas per ändamål:
V S Df Dg

Avgift per kubikmeter 33,32 kr/m³ 41,65 kr/m³ 40% 60% 0% 0%

Fast avgift
Fast avgift per fastighet 2 729 kr/fgh 3 411 kr/fgh 41% 42% 16% 1%
Lägenhetsavgift 1 120 kr/lgh 1 401 kr/lgh 41% 42% 16% 1%

Dagvattenavgift Allmän platsmark 0,85 kr/m² 1,06 kr/m²
Tomyteavgift / varje 100-tal m2 Annan fastighet 74,70 kr 93,82 kr

Nuvarande taxa 
(kr)

Föreslagen 
ny taxa (kr)

Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm 9 132 8 113 3 425 4 689 11 059 10 231 4 467 5 764
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm 7 623 6 604 2 821 3 783 8 976 8 149 3 634 4 515
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm 84 976 83 958 27 377 46 837 107 715 103 514 43 306 60 209
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm 63 845 62 826 26 310 34 158 71 558 68 563 28 780 39 783
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 13 786 12 641 5 236 7 406 18 706 17 638 7 538 10 099
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 10 526 6 604 2 821 3 783 35 588 30 183 14 518 15 665

Procentuell 
skillnad

Skillnad i 
kronor (inkl. 

moms)
Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S

Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm 21% 26% 30% 23% 1 927 2 118 1 042 1 076
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm 18% 23% 29% 19% 1 354 1 545 813 732
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm 27% 23% 58% 29% 22 738 19 557 15 929 13 372
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm 12% 9% 9% 16% 7 713 5 736 2 471 5 624
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 36% 40% 44% 36% 4 920 4 997 2 303 2 694
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 238% 357% 415% 314% 25 062 23 580 11 697 11 882

Jämförelse gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl. moms)

Procentuell jämförelse mellan gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl moms)

Avgift alla vattentjänster, inkl. moms 2021 2022 2023 2024
Typhus A 9 132                   11 059        12 403        13 073            
Typhus B 84 976                 107 715      120 813     127 332          
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7. Sammanfattning 
Balansräkningen för VA verksamheten har analyserats och justerats vid utgången av år 2020. Tack 
vare justeringen hanteras inbetalda anläggningsavgifter framöver enligt rådande rekommendationer 
och ger en mer hållbar ekonomisk styrning av verksamheten.  

En konsekvens av justeringen av balansräkningen är att verksamheten kommer att redovisa ett 
upparbetat underskott vid utgången av 2021 som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom 3 år för 
att inte anses vara skattefinansierat. Med hjälp av EnviDans verktyg Selvkost har en långsiktig 
ekonomisk prognos tagits fram där hänsyn tas till det upparbetade underskottet, befintlig 
verksamhet, framtida investeringar och framtida anläggningsavgifter. Prognosen visar, förutsatt att 
skattefinansiering inte är aktuellt, att den totala intäkten från brukningsavgifter bör höjas med 38% 
inför år 2022, 12 % inför år 2023 och 5 % inför år 2024 för att hantera det upparbetade underskottet 
enligt vattentjänstlagens krav samt för att möta framtida kostnader. Den prognostiserade höjningen 
innebär att brukningstaxan genererar 15 mkr mer under år 2022 än under år 2021 eftersom 
prognosen för år 2021 visar på en underfinansiering med 11,8 mkr.  

Ett alternativ till att kraftigt höja avgifterna är att skattefinansiera det upparbetade underskottet 
år 2020 och det prognostiserade underskottet år 2021. Ett sådan scenario skulle istället kräva 29 % i 
höjd total intäkt för år 2022, vilket motsvarar 11,8 mkr. 

Kostnadstäckningsgraden i befintlig anläggningstaxa är 50 % utifrån bearbetat beräkningsunderlag. 
Anläggningstaxan föreslås att höjas i två ungefär lika stora steg för att närma sig full 
kostnadstäckningsgrad och för att inte drabba anslutande fastigheter alltför hårt enskilda år.  

Befintlig VA taxas konstruktion följer inte något av Svenskt Vattens förslag till VA taxa helt och 
hållet. Förslaget till ny anläggnings- och brukningstaxa har anpassats till Svenskt Vattens basförslag 
som är juridiskt prövat och anses vara en taxekonstruktion som fördelar kostnaderna på ett skäligt 
och rättvist sätt enligt vattentjänstlagens krav. Förändringen av brukningstaxans konstruktion ger 
konsekvenser för olika typer av fastigheter. Villor får en lättnad i form av en lägre höjning jämfört 
med gällande taxa, medan fastigheter med små mätare och stora lokaler eller många 
bostadslägenheter får en högre höjning. 

  

 

273

www.envidan.se


 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 79 Uppdrag om taxeföreskrifter för VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram taxeföreskrifter i enlighet med 

Svenskt Vattens basförslag och att taxan höjs i enlighet med vad som föreslås 
i rapporten om översyn av VA-taxa. Förslag till taxeföreskrifter ska redovisas 
för tekniska nämnden i september 2021. 

2. Överlämna förslaget till budgetberedning att ta hänsyn till för budget 2022. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens Va-taxa. Utredningen har visat att Va-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.  
Både anläggningstaxan (som finansierar utbyggnad av nya bostadsområden) och 
brukningstaxan (som finansierar investering och drift av alla Va-anläggningar, t. 
ex vattenverk och reningsverk) behöver höjas för att finansiera framtida 
investeringar och löpande drift inom Va-verksamheten.  
Anläggningstaxa behöver fr. o. m 2022 höjas med i genomsnitt 46 % och fr. o. m 
2023 med i genomsnitt 33 %.  
Intäkterna från brukningstaxan behöver fr. o. m 2022 höjas med i 38 %, 12 % 
inför 2023 och 5 % inför 2024.  
Den nya taxan bör baseras på Svenskt vattens (branschorganisation för Sveriges 
VA-organisationer) basförslag som är juridiskt prövad.      
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 

 Utredning om översyn av VA-taxan daterad 2021-04-14  

 Tekniska nämnden § 66/2021 – Information om Va-taxa 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tekniska nämnden § 46/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 

 Tekniska nämnden § 32/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 
 

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 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
För kännedom 
Budgetberedningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(2) 

Tekniska förvaltningen  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
delegeringsordningen för tekniska nämnden  
Ärendenummer TN 2021/81 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har fått befogenhet att besluta i vissa frågor av 
kommunfullmäktige genom reglemente. Tekniska nämnden kan i sin tur 
delegera möjligheten att besluta till tekniska förvaltningen och har gjort så i en 
delegeringsordning.  
Tekniska förvaltningen föreslår att delegeringsordningen revideras med flera 
föreslagna ändringar. 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 

 Förslag till reviderad delegeringsordning daterad 2021-08-19 

 Fastställd delegeringsordning för tekniska nämnden daterad 2021-03-05 
 
Ärendeberedning 
Tekniska förvaltningen föreslår att delegation för yttrande om ansökan enligt 
ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter införs i delegeringsordningen för 
att möjliggöra att tekniska förvaltningen kan yttra sig om torghandel till polisen.  
I tidigare versioner av delegeringsordningen har saknats delegering för 
avdelningschefer att utse sina ställföreträdare under semesterperioder. 
Delegationen tekniska förvaltningen nu föreslår begränsas till att utse 
ställföreträdare för fem veckor. Övriga beslut om ställföreträdande 
avdelningschefer tas av förvaltningschef.  
VA-avdelningen har saknat delegation att ingå avtal utanför verksamhetsområde 
som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. Detsamma gäller för avtal 
om annan än fastighetsägaren ska ha betalningsansvar. För att arbetet inom VA-
avdelningen ska vara så effektivt som möjligt föreslås att denna delegationsrätt 
införs i delegeringsordningen. 
Skogsansvarig på tekniska förvaltningen har saknat fullmakt att företräda 
tekniska förvaltningen i frågor om skogsförvaltning så även denna delegation 
föreslås införas i delegeringsordningen. Delegationen är viktig i kontakten med 
myndigheter och andra organisationer. 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  2(2) 

Förändringar i delegeringsordningen är markerad med röd text i dokumentet 
”Förslag till reviderad delegeringsordning daterad 2021-08-19”. 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
 Antar reviderad delegeringsordning daterad 2021-08-19.  
 
 
 
Christoffer Mowide  
Nämndsekreterare  
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga avdelningschefer 
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ss   2021-08-19  1(19) 

Tekniska nämnden 
 

 

 
 
 
 
  

 
Delegeringsordning för tekniska 
nämnden 
Ärendenummer TN 2021/48 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Tekniska nämnden, XXXX § XX 

Gäller från och med 2021-09-07 

Implementeras av Tekniska nämnden 

Ersätter Delegeringsordning för tekniska nämnden antagen 2021-04-20  

Framtaget av Henrik Dahlström, utredare och Matilda Dunfjäll, utredare, reviderad av 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare  
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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 
Förvaltningschef får 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.  
 

Ersättare för delegat 
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice 
ordförande automatiskt in i hens ställe. 
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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 hen 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 delegaten själv eller dennes 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,  

 hen 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 hen själv är knuten 
till, 

 hen 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 hens 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: 

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.  
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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. 
Delegeringsbesluten måste registreras i protokollet så att individuella beslut 
enkelt kan identifieras. Nämnden har inte rätt att i samband med anmälan göra 
ändringar i besluten. 
I nämndens protokoll skall besluten dokumenteras skriftligt så att följande 
framgår 

 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll 

 vem som har fattat beslut med stöd av delegering 

 datum för beslut 
 
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 beslutets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka 
personuppgifter som kan framgå av beslutet 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 ska 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 vanligen 
ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 
Undantag finns dock – överklagande av tilldelning av kontrakt enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling och andra lagar på upphandlingsområdet 
måste i regel göras inom 10 dagar efter tillkännagivande. 
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska 
skriftligt överklagande ha inkommit inom tre veckor från att nämndens protokoll 
med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. 
 

Definitioner 
Inom tekniska förvaltningens verksamheter finns Avdelningschefer: 

 Fastighetschef 

 Kostchef 

 Räddningschef 

 VA-chef 

 Produktionschef 
Räddningschef i beredskap är ordinarie räddningschef eller den person som 
räddningschefen har utsett att vara det. Ett särskilt schema för vem som för 
närvarande är räddningschef i beredskap beslutas av räddningschefen. Enligt 
denna delegeringsordning har räddningschef i beredskap rätt att fatta vissa beslut 
utöver vad som tillkommer räddningsledare enligt lag. 
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Delegerade ärendetyper 
1. Allmänna ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
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 
Teknisk chef 
Nämndsekreterare 
Registrator 
Kommunjurist 

Avdelningschef 

Offentlighets- 
och 
sekretesslagen 
6 kap 3 § 

Kammarrätten Formellt beslut 
behöver endast 
fattas vid vägran 
eller utlämnande 
med förbehåll.1 
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 
Teknisk chef 
Nämndsekreterare 
Registrator 

Flera lagrum, 
bland annat: 

Förvaltnings-
lagen 45 § 

Förvaltningsrätten Gäller överklagande 
enligt förvaltnings-
lagen. 

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

Ordförande 
Teknisk chef 

 

Kommunallagen 
6 kap 15 §  

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Gäller inom 
respektive nämnds i 
reglemente 
definierade ansvars- 
och verksamhets-
område. 

 
1 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. 
 
För handlingar som omfattas av försvarssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 15 kap 
2 § finns ett särskilt diarium med begränsad tillgång. Prövning av utlämnande av sådan handling 
ska i första hand göras av den person som både är behörig att ta del av handlingens innehåll och 
kan bedöma sakinnehållet. Själva beslutet kan dock vid behov fattas av annan delegat. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
1.5 Yttrande, remissvar och 

framställningar angående 

a) remisser från polis med flera i 
räddningstjänstfrågor. 

b) bygglov och fastighetsbildning med 
mera i anslutning till kommunens 
mark  

c) bygglov och fastighetsbildning med 
mera som berör kommunala VA-
anläggningar. 

 
d) ärenden om anordnande av offentlig 
tillställning och sammankomst. 

 
 
 
 
e) Granneyttrande enligt plan- och 
bygglagen (PBL) där kommunen är 
granne i form av markägare 
 
 
f) Granneyttrande enligt PBL där 
kommunen är sakägare  
 
 
g) Granneyttrande enligt Miljöbalken 
där kommunen är granne i form av 
markägare  
 
 
h) Granneyttrande enligt Miljöbalken 
där kommunen är sakägare  
 
 
i) Yttrande till annan myndighet som 
granne 

 

j) Ansökan/anmälan om 
värmepumpar, miljöfarlig verksamhet, 
vattenverksamhet, åtgärder inom 
vattenskyddsområden med mera enligt 
miljöbalken  

 

k) yttrande till polisen gällande 
upplåtelse av offentlig plats. 

 

 

 

 

 

 
a) Räddningschef 
    Brandingenjör 

b) Teknisk chef 
 
 

c) Teknisk chef 
VA-ingenjör 
 
 
d)Administratör 
projekt- och 
planeringsfunktionen 

 
 
 
e) Teknisk chef 
 
 
 
 
 
f) Teknisk chef 
 
 
 
g) Teknisk chef 
 
 
 
 
h) Teknisk chef 
 
 
 
i) Teknisk chef 
 
 
 
j) VA-ingenjör 
 

 

 

 

k)  
Administratör 
projekt- och 
planeringsfunktionen 
VA-chef 
VA-ingenjör 
Räddningschef 
Brandingenjör 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Får vidaredelegeras 

Yttranden till 
fullmäktige får inte 
delegeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se även punkt 7.12. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
 

l) Yttrande till polisen om ansökningar 
om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala ordningsföreskrifter.  

 

 

 

m) Yttrande om transportdispens för 
transport som kör genom flera 
kommuner 

 
 
l)  
Administratör, 
projekt och 
planeringsfunktionen 
 
 
 
 
m) 
Gatuingenjör/utredni
ngsingenjör 

1.6 Teckna avtal avseende 

a) parkeringsköp 

b) insamlings- och återvinningssystem 
för avfall (med materialbolag). 

 

a) Teknisk chef 

b) Teknisk chef 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Fler avtalstyper 
finns delegerade 
under respektive 
sakområde, se 
avsnitt 4 och 6–. 

1.7 Omprövning/rättelse av 
delegeringsbeslut. 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Förvaltnings-
lagen §§ 36–39 

Beror på beslutstyp  

1.8 Rättelse av skrivfel. Ordförande 

 

Förvaltnings-
lagen § 36 

Kan inte 
överklagas 

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

Bestämmelsen 
gäller endast beslut 
som kan överklagas 
genom 
förvaltningsbesvär. 

Rättelse av 
delegerings-beslut 
görs vid behov av 
delegat enligt 1.8. 

1.9 Överklaga beslut från domstol eller 
annan myndighet. 

Ordförande Flera Beror på beslutstyp Gäller inom 
respektive nämnds i 
reglemente 
definierade ansvars- 
och verksamhets-
område. 

Yttranden avseende 
ett överklagat beslut 
som fattats av 
nämnden i dess 
helhet eller 
fullmäktige ska 
beslutas av 
nämnden. Punkt 1.1 
i denna delegerings-
ordning är dock 
tillämplig. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
1.10 Göra framställningar och utfärda 

skrivelser i nämndens namn. 
Ordförande  Förvaltningsrätten 

(laglighetsprövnin
g) 

Inskränks av bland 
annat 
kommunallagen 6 
kap 38 § 

1.11 Organisationsförändring inom 
förvaltning. 

Teknisk chef  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

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

Förändringar som 
berör flera 
förvaltningar 
beslutas av 
kommunstyrelsen.  

Större och 
genomgripande 
förändringar av 
förvaltnings-
organisationen ska 
alltid godkännas av 
fullmäktige. 

1.12 Utse dataskyddsombud Teknisk chef Dataskydds-
förordningen, 
artikel 37 

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

 

1.13 Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal Teknisk chef 
Avdelningschef 

Dataskydds-
förordningen, 
artikel 28 

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Avdelningschefens 
delegering gäller 
respektive 
verksamhets-område 

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

Ordförande  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Generella regler om 
ersättningar till 
förtroendevalda 
regleras i särskilt 
reglemente 

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

Ordförande  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Utöver vad som 
finns fastställt i 
kommunens 
styrdokument 

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

Ordförande    

1.17 Ge uppdrag och instruktioner till 
förvaltningen, i den utsträckning 
reglementet medger detta. 

Presidiet    

1.18 Revidera gallringstider i tekniska 
nämndens dokumenthanteringsplan 

Teknisk chef 

Nämndsekreterare 

Arkivlag § 10  Större förändringar 
av 
dokumenthanterings
planen ska 
godkännas av 
respektive nämnd. 
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2. Ekonomiska ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
2.1 Utse beslutsattestanter med ersättare. Ordförande 

Teknisk chef 
 Förvaltningsrätten 

(laglighetsprövning) 
Nämnden beslutar 
om attesträtt för 
ordförande. 

Ordföranden 
beslutar om attesträtt 
för förvaltnings-
chef. 

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

Teknisk chef  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 

Gäller ej VA-
ärenden, se punkt 
2.3. 

2.3 Godkänna överenskommelse om 
reglering av skador i VA-ärenden då 
ersättningen inte överstiger  
 
a) Fem prisbasbelopp 

b) Tio prisbasbelopp 

 
 
 

a) VA-chef 

b) Teknisk chef 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 

 

 
 
3. Personalärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
3.1 Inrättande av ny tjänst inom 

budgetram. 
Teknisk chef    

3.2 Besluta om anställning av 

a) Avdelningschef  

b) Andra anställda 

 

a) Teknisk chef 

b) Närmast 
överordnad chef 

   

3.3 Fördela2 arbetsuppgifter avseende 
arbetsmiljö och brandskydd till 

a) Förvaltningschef  

b) Annan chef 

 

 

 
a) Ordförande 

b) Närmast 
överordnad chef 

 

AFS 2001:1, 6 §3   

3.4 a) Samråd och förhandlingar på 
nämndens vägnar vad gäller 11–14 
§§ och 38 § i lagen om 
medbestämmande i arbetslivet. 

Teknisk chef 
Fastighetschef  
Kostchef 
Räddningschef 
VA-chef 
Produktionschef 
 

  Beslut enligt denna 
punkt avser i första 
hand att för 
arbetsgivarens 
räkning träffa 
överenskommelser 
och avtal i samband 
med förhandlingar 
och samråd. 

 
2 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl 
redovisas som delegeringsbeslut. 
3Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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3.5 Besluta om entledigande med 
ålderspension. 

HR-chef    

3.6 Besluta om avslut med förmåner 
utöver lag eller avtal.  

Teknisk chef   Beslut fattas i 
samråd med HR-
chef. 

3.7 Besluta om disciplinpåföljd, 
uppsägning, avsked. 

Teknisk chef   Beslut fattas i 
samråd med HR-
chef. 

Kommunchefen 
fattar beslut som rör 
teknisk chef, vid 
fråga om avsked 
efter dialog med 
presidiet i nämnden. 

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

Teknisk chef   Beslut fattas i 
samråd med HR-
chef. 

Kommunchefen 
fattar beslut som rör 
teknisk chef 

3.9 Besluta om förmåner vid fritidsstudier. Teknisk chef   Riktlinjer finns. 

3.10 Utse ställföreträdande avdelningschef 
för maximalt 5 veckor. 

Respektive 
avdelningschef 

   

 
 
4. Upphandlings- och försäljningsärenden 
LOU = Lag om offentlig upphandling 
LUF = Lag om upphandling inom försörjningssektorerna 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
4.1 Godkänna förfrågningsunderlag för 

belopp överstigande 50 prisbasbelopp 
som inte beslutats i upphandlingsplan. 

Presidiet   Huvudsakligen i 
brådskande fall – 
besluten bör i normala 
fall fattas av nämnden. 

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

Förfrågningsunderlag 
för ramavtal som 
omfattar flera nämnder 
beslutas av kommun-
styrelsens arbetsutskott 
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4.2 Direktupphandling för värde över 
100 000 kr per inköpstyp och 
kalenderår, samt rätt att teckna avtal 
för sådan. 

 

Teknisk chef 

 

  Inköps- och 
upphandlingsrutiner, 
LOU, LUF och 
gällande styrsystem 
ska följas. 

Övre tillåtna gränsen 
för direktupphandling 
är 28 procent av 
beslutat tröskelvärde. 

Direktupphandling för 
värden mindre än 
100 000 kr anses som 
verkställighet. 

4.3 Tilldelningsbeslut inom ramen för 
budget för respektive upphandling 

Teknisk chef 
Upphandlings-
samordnare 
Upphandlare 

LOU 16 kap 1 §, 
med flera 

Förvaltningsrätten Fristen för 
överklagande 
(avtalsspärr) är 
vanligen 10 dagar från 
fattat beslut. 

4.4 Teckna avtal vid upphandling över 
direktupphandlingsgränsen 

 

Teknisk chef 

 

  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 10 i detta 
dokument. 

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente 
definierade 
ansvarsområde 
beslutas i första hand 
av förvaltningschef. 

Avtal som nyttjas av 
flera nämnder skrivs 
tecknas via delegering 
från kommunstyrelsen 
och beslutas av 
kommunchef. 

4.5 Teckna övriga leverantörsavtal  Teknisk chef 

 

  Gäller utöver det som 
betraktas som 
verkställighet. 

4.6 Utse personer som får föra nämndens 
talan vid överprövningsärenden 
gällande LOU. 

Teknisk chef 
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5. Beredskaps- och räddningstjänstärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
5.1 Genomföra tillsyn med rätt till till-

träde samt de handlingar och upp-
lysningar som erfordras för till-synens 
genomförande samt meddela 
föreläggande och förbud i enlighet 
med lag om skydd mot olyckor 5 kap 
1–2 §§ samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor 21–25 §§ och därtill 
hörande förordningar och föreskrifter. 

Räddningschef 
Tillsynsförättare 

 Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.2 Besluta om förbud helt eller delvis 
mot eldning utomhus samt liknande 
åtgärder mot brand. 

Räddningschef i 
beredskap 

Förordning om 
skydd mot 
olyckor 2 kap 7 § 

Länsstyrelsen  

5.3 Besluta om kontroll från brand-
skyddssynpunkt i särskilda fall. 

Räddningschef 
Tillsynsförättare 

Förordning om 
skydd mot 
olyckor 
3 kap 1 § 2 st 

Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.4 Utfärda tillstånd, besluta om nya eller 
ändrade villkor för tillstånd, återkalla 
tillstånd samt avsyna och utfärda 
drifttillstånd enligt lag om 
brandfarliga och explosiva varor 16–
20 §§ med tillhörande förordningar 
och föreskrifter. 

Räddningschef 
Tillsynsförättare 

 Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.5 Medge tillstånd till rengöring av fasta 
förbränningsanordningar 
(egensotning). 

Räddningschef Lag om skydd 
mot olyckor 
3 kap 4 § 2 st 

Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.6 Föreläggande och förbud (inte vite) i 
samband med brandskyddskontroll 
eller verkställande av åtgärd på den 
försumliges bekostnad. 

Skorstens-
fejarmästare,  
enligt avtal 

Lag om skydd 
mot olyckor 
5 kap 2 § 

 Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.7 Ansvara initialt för de åtgärder som 
måste vidtas på grund av uppstådd 
krissituation till dess kommunens 
krisorganisation har etablerats (se 
krisplan för Älmhults kommun). 

Räddningschef i 
beredskap 

   

 
 
6. Mark-och fastighetsärenden4 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
6.1 Besluta om köp, försäljning, byte, 

gåva, fastighetsreglering, av fastighet 
eller fastighetsdel där värdet i varje 
enskilt fall är under 50 prisbasbelopp. 

Teknisk chef 

Fastighetschef 

   

 
4 VA-chefens och gatuingenjör/utredningsingenjöreras beslutsrätt gäller allmän platsmark. 
Fastighetschefens beslutsrätt gäller lokaler eller fastigheter avsedda för lokaler. 
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6.2 Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till 
förmån för eller som belastar 
kommunens fastigheter. 

Teknisk chef 

VA-chef 

 

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör 

   

6.3 Utarrendera, uthyra eller på annat sätt 
upplåta fastighet som tillhör 
kommunen, varvid upplåtelserna inte 
får stå i strid med 
internhyressystemet. 

Teknisk chef 

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör 
VA-chef 

   

6.4 Arrendera, hyra eller på annat sätt 
tillförsäkra kommunen behovet av 
fastigheter och lokaler, varvid 
tillförsäkran inte får stå i strid med 
internhyressystemet. 

Teknisk chef 

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör 
VA-chef 

   

6.5 Utse ombud för entreprenader. Teknisk chef    

 
 

7. Ärenden avseende gator, vägar och trafik 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
7.1 Lokala trafikföreskrifter Gatuingenjör/utred

ningsingenjör 
Trafikförordning 
10 kap 3 § 

Länsstyrelsen  

7.2 Tillfälliga trafikföreskrifter med 
särskilda trafikregler för väg eller viss 
vägsträcka 

Gatuingenjör 
/utredningsingenjö
r 

Trafikförordning 
10 kap 3 § 

Länsstyrelsen  

7.3 Besluta om förbud eller inskränkning 
av trafik med motordrivna fordon på 
enskilda vägar utan statsbidrag inom 
kommunens fastigheter. 

 

Produktionschef 

Trafikförordning 
10 kap 10 §  

Länsstyrelsen  

7.4 Undantag från föreskrift som 
meddelats med stöd av 
trafikförordningen 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

Trafikförordning 
13 kap 3 § 

Länsstyrelsen  

7.5 Övriga frågor av tillfällig natur som 
avses i lag om nämnder för vissa 
trafikfrågor. 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 Beroende på ärende  

7.6 Flyttning av fordon enligt lagen om 
flyttning av fordon i vissa fall. 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 Får inte överklagas  

7.7 Meddela föreskrifter för vägarbete 
och liknande arbete. 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

Trafikförordning 
10 kap 14 § 

Länsstyrelsen  

7.8 Granska trafikanordningsplaner enligt 
av kommunfullmäktige fastställd 
”Handbok Arbete på väg” 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 

 

7.9 Förordna parkeringsvakter att sköta 
parkeringsövervakning på offentlig 
yta och gatuutrymme 

 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 

Lag om 
kommunal 
parkerings-
övervakning 
m.m. § 6 

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 
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7.10 Beslut om parkeringstillstånd för 
rörelse-hindrade 

 

Teknisk chef 

Trafikförordning 
13 kap 8 § 

Länsstyrelsen  

7.11 Tillstånd att disponera vägar med 
mera för motortävling 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

  Länsstyrelsen är 
tillståndsmyndighet 
för själva tävlingen. 

7.12 Besluta om upplåtelse av offentlig 
plats för tillfälliga och permanenta 
matvagnar i Älmhults tätort.  

 

 
Teknisk chef 
 
 

 

  Enligt fastställd taxa  

7.13 Besluta om tillstånd för grävning i 
allmän mark 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

  Enligt prislista 

7.14 Besluta om bidrag till enskild 
väghållning (underhållsbidrag). 

 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

  Enligt fastställda 
normer. 

7.15 Besluta om transportdispens för 
transport som endast förekommer 
inom kommunen 

 Trafikförordning
en 13 kap. 3 §. 

Länsstyrelsen  

 
8. Renhållning 

Ärendegrupp Delegat Lagrum 
m.m. 

Överklagan Anmärkning 

8.1 Besluta om avslag för ansökan om 
delning av fyrfacksabonnemang. 

Teknisk chef 

 

Miljöbalken 15 
kap. 38-39, 41 
§§. 
Avfallsförordni
ngen 74-75 §§ 

Tekniska nämnden i 
Älmhult 

 

8.2 Besluta om avslag för ansökan om 
uppehåll i sophämtning. 

Teknisk chef 

 

Miljöbalken 15 
kap. 38-39, 41 
§§. 
Avfallsförordnin
gen 74-75 §§ 

Tekniska nämnden i 
Älmhult 

 

8.3 Besluta om avslag för ansökan om 
utsträckt hämtningsintervall. 

Teknisk chef Miljöbalken 15 
kap. 38-39, 41 
§§. 
Avfallsförordnin
gen 74-75 §§ 

Tekniska nämnden i 
Älmhult 
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9. Vatten och avlopp 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
9.1 Ingå avtal om VA-anslutning utanför 

verksamhetsområde eller utifrån lagen 
om allmänna vattentjänster 
(2006:412) 

VA-chef Lagen om 
allmänna 
vattentjänster 
(2006:412) 
5,22,38 §§ 

Förvaltningsbesvä
r för beslut enligt 
lag och 
laglighetsprövning 
för beslut utanför 
ramen för lagen. 

 

9.2 Ingå avtal med annan än 
fastighetsägaren om betalningsansvar 
för tjänster inom vatten- och avlopp 

VA-ingenjör Lagen om 
allmänna 
vattentjänster 
(2006:412) 5 § 

Förvaltningsbesvä
r för beslut enligt 
lag och 
laglighetsprövning 
för beslut utanför 
ramen för lagen. 

 

 
10. Övriga ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
10.1 Utarrendera jakt. Teknisk chef   Taxa, rutin och policy 

(skogspolicy) finns. 

10.2 Fördela arbetsuppgifter5 avseende 
elsäkerhet (eldriftansvarig) till 

a) Avdelningschef 

b) Annan anställd 

 

 

 
a) Teknisk chef 

b) Närmast 
överordnad chef 

 

   

10.3 Utse föreståndare för 
biogasanläggning, och eventuell 
ställföreträdare för föreståndaren. 

Teknisk chef 

 
 

 

Lag om 
brandfarliga eller 
explosiva varor, 
9 § 

  

10.4 Fullmakt att företräda tekniska 
förvaltningen i frågor om 
skogsförvaltning. 

Skogsansvarig    

  

 
5 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl 
redovisas som delegeringsbeslut. 
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11. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av 
handlingar med mera (ej delegering enligt kommunallagen) 
Rätten att underteckna handlingar enligt nedanstående förteckning jämställs med rätten att teckna 
kommunens firma på respektive handlingstyper.6 

Uppdrag/uppgift Utförare/undertecknare Handlingar 
kontrasigneras 
(vid behov) av  

Anmärkning 

11.1 Underteckna avtal gällande 
upphandling enligt antagen  
inköps- och upphandlingspolicy 

Anders Nyberg, teknisk chef 

Ylva Thomander, 
upphandlingschef 

Heike Philipsson, upphandlare 

Veronica Bertilsson, 
upphandlare 

 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. 

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente 
definierade ansvars- och 
verksamhetsområde 
skrivs i första hand 
under av 
förvaltningschef. 

Upphandlings-
samordnare och 
upphandlare skriver 
huvudsakligen under 
avtal som nyttjas av 
flera nämnder. 

 

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

Respektive delegat enligt 
delegeringsordning i avsnitt 1–4 

  

11.3 Underteckna avtal, 
ansökningshandlingar, 
fullmakter och andra handlingar 
inom ramen för ren 
verkställighet 

Utifrån respektive 
tjänstebeskrivning 

 Dokumenteras och 
hanteras i enlighet med 
gällande 
dokumenthanteringsplan 

 
6 Ibland efterfrågas i samband med att avtal, ansökningar och enklare fullmakter ska 
undertecknas bevis på vem som tecknar kommunens firma. Om detta kan följande sägas.  
 
Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande personer som utsetts av styrelsen 
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen 
och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. 
Vem som företräder en kommun i till exempel avtalsrättsliga sammanhang avgörs i stället av 
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning. 
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11.4 Underteckna handlingar som inte 
ryms i uppräkningen ovan för 
tekniska nämndens räkning. 

Roland Johansson, ordförande 

eller, vid förfall för honom: 

Helen Bengtsson,  
vice ordförande 

Anders Nyberg, teknisk 
chef  

eller, vid förfall för 
honom 

Lars Nilsson, 
räddningschef 

Till exempel avtal eller 
yttranden  

11.5 Ta emot och kvittera 
värdeförsändelser för tekniska 
nämndens räkning 

Roland Johansson, ordförande 

Anders Nyberg, teknisk chef  

Christoffer Mowide, 
nämndsekreterare 

Anette Andersson, administratör 

Catarina Håkansson, 
handläggare 

 

 Två i förening 

11.6 Ta emot delgivning på tekniska 
nämndens vägnar. 

Roland Johansson, ordförande 

Anders Nyberg, teknisk chef 

 Var och en för sig 

11.7 Infrastrukturförvaltare för 
kommunens sidospår och 
spårverksamhet. 

Anders Nyberg, teknisk chef 

Ted Marthell, driftchef 
produktionsavdelning 
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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 
Förvaltningschef får 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.  
 

Ersättare för delegat 
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice 
ordförande automatiskt in i hens ställe. 
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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 hen 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 delegaten själv eller dennes 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,  

 hen 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 hen själv är knuten 
till, 

 hen 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 hens 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: 

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.  
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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. 
Delegeringsbesluten måste registreras i protokollet så att individuella beslut 
enkelt kan identifieras. Nämnden har inte rätt att i samband med anmälan göra 
ändringar i besluten. 
I nämndens protokoll skall besluten dokumenteras skriftligt så att följande 
framgår 

 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll 

 vem som har fattat beslut med stöd av delegering 

 datum för beslut 
 
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 beslutets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka 
personuppgifter som kan framgå av beslutet 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 ska 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 vanligen 
ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 
Undantag finns dock – överklagande av tilldelning av kontrakt enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling och andra lagar på upphandlingsområdet 
måste i regel göras inom 10 dagar efter tillkännagivande. 
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska 
skriftligt överklagande ha inkommit inom tre veckor från att nämndens protokoll 
med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. 
 

Definitioner 
Inom tekniska förvaltningens verksamheter finns Avdelningschefer: 

 Fastighetschef 

 Kostchef 

 Räddningschef 

 VA-chef 
Räddningschef i beredskap är ordinarie räddningschef eller den person som 
räddningschefen har utsett att vara det. Ett särskilt schema för vem som för 
närvarande är räddningschef i beredskap beslutas av räddningschefen. Enligt 
denna delegeringsordning har räddningschef i beredskap rätt att fatta vissa beslut 
utöver vad som tillkommer räddningsledare enligt lag. 
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Delegerade ärendetyper 
1. Allmänna ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
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 
Teknisk chef 
Nämndsekreterare 
Registrator 
Kommunjurist 

Avdelningschef 

Offentlighets- 
och 
sekretesslagen 
6 kap 3 § 

Kammarrätten Formellt beslut 
behöver endast 
fattas vid vägran 
eller utlämnande 
med förbehåll.1 
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 
Teknisk chef 
Nämndsekreterare 
Registrator 

Flera lagrum, 
bland annat: 

Förvaltnings-
lagen 45 § 

Förvaltningsrätten Gäller överklagande 
enligt förvaltnings-
lagen. 

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

Ordförande 
Teknisk chef 

 

Kommunallagen 
6 kap 15 §  

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Gäller inom 
respektive nämnds i 
reglemente 
definierade ansvars- 
och verksamhets-
område. 

 
1 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. 
 
För handlingar som omfattas av försvarssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 15 kap 
2 § finns ett särskilt diarium med begränsad tillgång. Prövning av utlämnande av sådan handling 
ska i första hand göras av den person som både är behörig att ta del av handlingens innehåll och 
kan bedöma sakinnehållet. Själva beslutet kan dock vid behov fattas av annan delegat. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
1.5 Yttrande, remissvar och 

framställningar angående 

a) remisser från polis med flera i 
räddningstjänstfrågor. 

b) bygglov och fastighetsbildning med 
mera i anslutning till kommunens 
mark  

c) bygglov och fastighetsbildning med 
mera som berör kommunala VA-
anläggningar. 

 
d) ärenden om anordnande av offentlig 
tillställning och sammankomst. 

 
 
 
 
e) Granneyttrande enligt plan- och 
bygglagen (PBL) där kommunen är 
granne i form av markägare 
 
 
f) Granneyttrande enligt PBL där 
kommunen är sakägare  
 
 
g) Granneyttrande enligt Miljöbalken 
där kommunen är granne i form av 
markägare  
 
 
h) Granneyttrande enligt Miljöbalken 
där kommunen är sakägare  
 
 
i) Yttrande till annan myndighet som 
granne 

 

j) Ansökan/anmälan om 
värmepumpar, miljöfarlig verksamhet, 
vattenverksamhet, åtgärder inom 
vattenskyddsområden med mera enligt 
miljöbalken  

 

k) yttrande till polisen gällande 
upplåtelse av offentlig plats. 

 

 

 

 

 

 
a) Räddningschef 
    Brandingenjör 

b) Teknisk chef 
 
 

c) Teknisk chef 
VA-ingenjör 
 
 
d)Administratör 
projekt- och 
planeringsfunktionen 

 
 
 
e) Teknisk chef 
 
 
 
 
 
f) Teknisk chef 
 
 
 
g) Teknisk chef 
 
 
 
 
h) Teknisk chef 
 
 
 
i) Teknisk chef 
 
 
 
j) VA-ingenjör 
 

 

 

 

k)  
Administratör 
projekt- och 
planeringsfunktionen 
VA-chef 
VA-ingenjör 
Räddningschef 
Brandingenjör 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Får vidaredelegeras 

Yttranden till 
fullmäktige får inte 
delegeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se även punkt 7.12. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
l) Yttrande om transportdispens för 
transport som kör genom flera 
kommuner 

 
l) 
Gatuingenjör/utredni
ngsingenjör 

1.6 Teckna avtal avseende 

a) parkeringsköp 

b) insamlings- och återvinningssystem 
för avfall (med materialbolag). 

 

a) Teknisk chef 

b) Teknisk chef 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Fler avtalstyper 
finns delegerade 
under respektive 
sakområde, se 
avsnitt 4 och 6–. 

1.7 Omprövning/rättelse av 
delegeringsbeslut. 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Förvaltnings-
lagen §§ 36–39 

Beror på beslutstyp  

1.8 Rättelse av skrivfel. Ordförande 

 

Förvaltnings-
lagen § 36 

Kan inte 
överklagas 

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

Bestämmelsen 
gäller endast beslut 
som kan överklagas 
genom 
förvaltningsbesvär. 

Rättelse av 
delegerings-beslut 
görs vid behov av 
delegat enligt 1.8. 

1.9 Överklaga beslut från domstol eller 
annan myndighet. 

Ordförande Flera Beror på beslutstyp Gäller inom 
respektive nämnds i 
reglemente 
definierade ansvars- 
och verksamhets-
område. 

Yttranden avseende 
ett överklagat beslut 
som fattats av 
nämnden i dess 
helhet eller 
fullmäktige ska 
beslutas av 
nämnden. Punkt 1.1 
i denna delegerings-
ordning är dock 
tillämplig. 

1.10 Göra framställningar och utfärda 
skrivelser i nämndens namn. 

Ordförande  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Inskränks av bland 
annat 
kommunallagen 6 
kap 38 § 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
1.11 Organisationsförändring inom 

förvaltning. 
Teknisk chef  Förvaltningsrätten 

(laglighetsprövnin
g) 

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

Förändringar som 
berör flera 
förvaltningar 
beslutas av 
kommunstyrelsen.  

Större och 
genomgripande 
förändringar av 
förvaltnings-
organisationen ska 
alltid godkännas av 
fullmäktige. 

1.12 Utse dataskyddsombud Teknisk chef Dataskydds-
förordningen, 
artikel 37 

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

 

1.13 Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal Teknisk chef 
Avdelningschef 

Dataskydds-
förordningen, 
artikel 28 

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Avdelningschefens 
delegering gäller 
respektive 
verksamhets-område 

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

Ordförande  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Generella regler om 
ersättningar till 
förtroendevalda 
regleras i särskilt 
reglemente 

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

Ordförande  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövnin
g) 

Utöver vad som 
finns fastställt i 
kommunens 
styrdokument 

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

Ordförande    

1.17 Ge uppdrag och instruktioner till 
förvaltningen, i den utsträckning 
reglementet medger detta. 

Presidiet    

1.18 Revidera gallringstider i tekniska 
nämndens dokumenthanteringsplan 

Teknisk chef 

Nämndsekreterare 

Arkivlag § 10  Större förändringar 
av 
dokumenthanterings
planen ska 
godkännas av 
respektive nämnd. 
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2. Ekonomiska ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
2.1 Utse beslutsattestanter med ersättare. Ordförande 

Teknisk chef 
 Förvaltningsrätten 

(laglighetsprövning) 
Nämnden beslutar 
om attesträtt för 
ordförande. 

Ordföranden 
beslutar om attesträtt 
för förvaltnings-
chef. 

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

Teknisk chef  Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 

Gäller ej VA-
ärenden, se punkt 
2.3. 

2.3 Godkänna överenskommelse om 
reglering av skador i VA-ärenden då 
ersättningen inte överstiger  
 
a) Fem prisbasbelopp 

b) Tio prisbasbelopp 

 
 
 

a) VA-chef 

b) Teknisk chef 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 

 

 
 
3. Personalärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
3.1 Inrättande av ny tjänst inom 

budgetram. 
Teknisk chef    

3.2 Besluta om anställning av 

a) Avdelningschef  

b) Andra anställda 

 

a) Teknisk chef 

b) Närmast 
överordnad chef 

   

3.3 Fördela2 arbetsuppgifter avseende 
arbetsmiljö och brandskydd till 

a) Förvaltningschef  

b) Annan chef 

 

 

 
a) Ordförande 

b) Närmast 
överordnad chef 

 

AFS 2001:1, 6 §3   

3.4 a) Samråd och förhandlingar på 
nämndens vägnar vad gäller 11–14 
§§ och 38 § i lagen om 
medbestämmande i arbetslivet. 

Teknisk chef 
Fastighetschef  
Kostchef 
Räddningschef 
VA-chef 
Produktionschef 
 

  Beslut enligt denna 
punkt avser i första 
hand att för 
arbetsgivarens 
räkning träffa 
överenskommelser 
och avtal i samband 
med förhandlingar 
och samråd. 

 
2 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl 
redovisas som delegeringsbeslut. 
3Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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3.5 Besluta om entledigande med 
ålderspension. 

HR-chef    

3.6 Besluta om avslut med förmåner 
utöver lag eller avtal.  

Teknisk chef   Beslut fattas i 
samråd med HR-
chef. 

3.7 Besluta om disciplinpåföljd, 
uppsägning, avsked. 

Teknisk chef   Beslut fattas i 
samråd med HR-
chef. 

Kommunchefen 
fattar beslut som rör 
teknisk chef, vid 
fråga om avsked 
efter dialog med 
presidiet i nämnden. 

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

Teknisk chef   Beslut fattas i 
samråd med HR-
chef. 

Kommunchefen 
fattar beslut som rör 
teknisk chef 

3.9 Besluta om förmåner vid fritidsstudier. Teknisk chef   Riktlinjer finns. 

 
 
4. Upphandlings- och försäljningsärenden 
LOU = Lag om offentlig upphandling 
LUF = Lag om upphandling inom försörjningssektorerna 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
4.1 Godkänna förfrågningsunderlag för 

belopp överstigande 50 prisbasbelopp 
som inte beslutats i upphandlingsplan. 

Presidiet   Huvudsakligen i 
brådskande fall – 
besluten bör i normala 
fall fattas av nämnden. 

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

Förfrågningsunderlag 
för ramavtal som 
omfattar flera nämnder 
beslutas av kommun-
styrelsens arbetsutskott 
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4.2 Direktupphandling för värde över 
100 000 kr per inköpstyp och 
kalenderår, samt rätt att teckna avtal 
för sådan. 

 

Teknisk chef 

 

  Inköps- och 
upphandlingsrutiner, 
LOU, LUF och 
gällande styrsystem 
ska följas. 

Övre tillåtna gränsen 
för direktupphandling 
är 28 procent av 
beslutat tröskelvärde. 

Direktupphandling för 
värden mindre än 
100 000 kr anses som 
verkställighet. 

4.3 Tilldelningsbeslut inom ramen för 
budget för respektive upphandling 

Teknisk chef 
Upphandlings-
samordnare 
Upphandlare 

LOU 16 kap 1 §, 
med flera 

Förvaltningsrätten Fristen för 
överklagande 
(avtalsspärr) är 
vanligen 10 dagar från 
fattat beslut. 

4.4 Teckna avtal vid upphandling över 
direktupphandlingsgränsen 

 

Teknisk chef 

 

  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 10 i detta 
dokument. 

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente 
definierade 
ansvarsområde 
beslutas i första hand 
av förvaltningschef. 

Avtal som nyttjas av 
flera nämnder skrivs 
tecknas via delegering 
från kommunstyrelsen 
och beslutas av 
kommunchef. 

4.5 Teckna övriga leverantörsavtal  Teknisk chef 

 

  Gäller utöver det som 
betraktas som 
verkställighet. 

4.6 Utse personer som får föra nämndens 
talan vid överprövningsärenden 
gällande LOU. 

Teknisk chef 
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5. Beredskaps- och räddningstjänstärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
5.1 Genomföra tillsyn med rätt till till-

träde samt de handlingar och upp-
lysningar som erfordras för till-synens 
genomförande samt meddela 
föreläggande och förbud i enlighet 
med lag om skydd mot olyckor 5 kap 
1–2 §§ samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor 21–25 §§ och därtill 
hörande förordningar och föreskrifter. 

Räddningschef 
Tillsynsförättare 

 Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.2 Besluta om förbud helt eller delvis 
mot eldning utomhus samt liknande 
åtgärder mot brand. 

Räddningschef i 
beredskap 

Förordning om 
skydd mot 
olyckor 2 kap 7 § 

Länsstyrelsen  

5.3 Besluta om kontroll från brand-
skyddssynpunkt i särskilda fall. 

Räddningschef 
Tillsynsförättare 

Förordning om 
skydd mot 
olyckor 
3 kap 1 § 2 st 

Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.4 Utfärda tillstånd, besluta om nya eller 
ändrade villkor för tillstånd, återkalla 
tillstånd samt avsyna och utfärda 
drifttillstånd enligt lag om 
brandfarliga och explosiva varor 16–
20 §§ med tillhörande förordningar 
och föreskrifter. 

Räddningschef 
Tillsynsförättare 

 Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.5 Medge tillstånd till rengöring av fasta 
förbränningsanordningar 
(egensotning). 

Räddningschef Lag om skydd 
mot olyckor 
3 kap 4 § 2 st 

Länsstyrelsen Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.6 Föreläggande och förbud (inte vite) i 
samband med brandskyddskontroll 
eller verkställande av åtgärd på den 
försumliges bekostnad. 

Skorstens-
fejarmästare,  
enligt avtal 

Lag om skydd 
mot olyckor 
5 kap 2 § 

 Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

5.7 Ansvara initialt för de åtgärder som 
måste vidtas på grund av uppstådd 
krissituation till dess kommunens 
krisorganisation har etablerats (se 
krisplan för Älmhults kommun). 

Räddningschef i 
beredskap 

   

 
 
6. Mark-och fastighetsärenden4 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
6.1 Besluta om köp, försäljning, byte, 

gåva, fastighetsreglering, av fastighet 
eller fastighetsdel där värdet i varje 
enskilt fall är under 50 prisbasbelopp. 

Teknisk chef 

Fastighetschef 

   

 
4 VA-chefens och gatuingenjör/utredningsingenjöreras beslutsrätt gäller allmän platsmark. 
Fastighetschefens beslutsrätt gäller lokaler eller fastigheter avsedda för lokaler. 
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6.2 Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till 
förmån för eller som belastar 
kommunens fastigheter. 

Teknisk chef 

VA-chef 

 

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör 

   

6.3 Utarrendera, uthyra eller på annat sätt 
upplåta fastighet som tillhör 
kommunen, varvid upplåtelserna inte 
får stå i strid med 
internhyressystemet. 

Teknisk chef 

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör 
VA-chef 

   

6.4 Arrendera, hyra eller på annat sätt 
tillförsäkra kommunen behovet av 
fastigheter och lokaler, varvid 
tillförsäkran inte får stå i strid med 
internhyressystemet. 

Teknisk chef 

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör 
VA-chef 

   

6.5 Utse ombud för entreprenader. Teknisk chef    

 
 

7. Ärenden avseende gator, vägar och trafik 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
7.1 Lokala trafikföreskrifter Gatuingenjör/utred

ningsingenjör 
Trafikförordning 
10 kap 3 § 

Länsstyrelsen  

7.2 Tillfälliga trafikföreskrifter med 
särskilda trafikregler för väg eller viss 
vägsträcka 

Gatuingenjör 
/utredningsingenjö
r 

Trafikförordning 
10 kap 3 § 

Länsstyrelsen  

7.3 Besluta om förbud eller inskränkning 
av trafik med motordrivna fordon på 
enskilda vägar utan statsbidrag inom 
kommunens fastigheter. 

 

Produktionschef 

Trafikförordning 
10 kap 10 §  

Länsstyrelsen  

7.4 Undantag från föreskrift som 
meddelats med stöd av 
trafikförordningen 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

Trafikförordning 
13 kap 3 § 

Länsstyrelsen  

7.5 Övriga frågor av tillfällig natur som 
avses i lag om nämnder för vissa 
trafikfrågor. 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 Beroende på ärende  

7.6 Flyttning av fordon enligt lagen om 
flyttning av fordon i vissa fall. 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 Får inte överklagas  

7.7 Meddela föreskrifter för vägarbete 
och liknande arbete. 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

Trafikförordning 
10 kap 14 § 

Länsstyrelsen  

7.8 Granska trafikanordningsplaner enligt 
av kommunfullmäktige fastställd 
”Handbok Arbete på väg” 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 

 

7.9 Förordna parkeringsvakter att sköta 
parkeringsövervakning på offentlig 
yta och gatuutrymme 

 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

 

Lag om 
kommunal 
parkerings-
övervakning 
m.m. § 6 

Förvaltningsrätten 
(laglighetsprövning) 
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7.10 Beslut om parkeringstillstånd för 
rörelse-hindrade 

 

Teknisk chef 

Trafikförordning 
13 kap 8 § 

Länsstyrelsen  

7.11 Tillstånd att disponera vägar med 
mera för motortävling 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

  Länsstyrelsen är 
tillståndsmyndighet 
för själva tävlingen. 

7.12 Besluta om upplåtelse av offentlig 
plats för tillfälliga och permanenta 
matvagnar i Älmhults tätort.  

 

 
Teknisk chef 
 
 

 

  Enligt fastställd taxa  

7.13 Besluta om tillstånd för grävning i 
allmän mark 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

  Enligt prislista 

7.14 Besluta om bidrag till enskild 
väghållning (underhållsbidrag). 

 

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör 

  Enligt fastställda 
normer. 

7.15 Besluta om transportdispens för 
transport som endast förekommer 
inom kommunen 

 Trafikförordning
en 13 kap. 3 §. 

Länsstyrelsen  

 
8. Renhållning 

Ärendegrupp Delegat Lagrum 
m.m. 

Överklagan Anmärkning 

8.1 Besluta om avslag för ansökan om 
delning av fyrfacksabonnemang. 

Teknisk chef 

 

Miljöbalken 15 
kap. 38-39, 41 
§§. 
Avfallsförordni
ngen 74-75 §§ 

Tekniska nämnden i 
Älmhult 

 

8.2 Besluta om avslag för ansökan om 
uppehåll i sophämtning. 

Teknisk chef 

 

Miljöbalken 15 
kap. 38-39, 41 
§§. 
Avfallsförordnin
gen 74-75 §§ 

Tekniska nämnden i 
Älmhult 

 

8.3 Besluta om avslag för ansökan om 
utsträckt hämtningsintervall. 

Teknisk chef Miljöbalken 15 
kap. 38-39, 41 
§§. 
Avfallsförordnin
gen 74-75 §§ 

Tekniska nämnden i 
Älmhult 

 

 
9. Övriga ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
9.1 Utarrendera jakt. Teknisk chef   Taxa, rutin och policy 

(skogspolicy) finns. 
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9.2 Fördela arbetsuppgifter5 avseende 
elsäkerhet (eldriftansvarig) till 

a) Avdelningschef 

b) Annan anställd 

 

 

 
a) Teknisk chef 

b) Närmast 
överordnad chef 

 

   

9.3 Utse föreståndare för 
biogasanläggning, och eventuell 
ställföreträdare för föreståndaren. 

Teknisk chef 

 
 

 

Lag om 
brandfarliga eller 
explosiva varor, 
9 § 

  

  

 
5 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl 
redovisas som delegeringsbeslut. 
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10. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av 
handlingar med mera (ej delegering enligt kommunallagen) 
Rätten att underteckna handlingar enligt nedanstående förteckning jämställs med rätten att teckna 
kommunens firma på respektive handlingstyper.6 

Uppdrag/uppgift Utförare/undertecknare Handlingar 
kontrasigneras 
(vid behov) av  

Anmärkning 

10.1 Underteckna avtal gällande 
upphandling enligt antagen  
inköps- och upphandlingspolicy 

Anders Nyberg, teknisk chef 

Ylva Thomander, 
upphandlingschef 

Heike Philipsson, upphandlare 

Veronica Bertilsson, 
upphandlare 

 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. 

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente 
definierade ansvars- och 
verksamhetsområde 
skrivs i första hand 
under av 
förvaltningschef. 

Upphandlings-
samordnare och 
upphandlare skriver 
huvudsakligen under 
avtal som nyttjas av 
flera nämnder. 

 

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

Respektive delegat enligt 
delegeringsordning i avsnitt 1–4 

  

10.3 Underteckna avtal, 
ansökningshandlingar, 
fullmakter och andra handlingar 
inom ramen för ren 
verkställighet 

Utifrån respektive 
tjänstebeskrivning 

 Dokumenteras och 
hanteras i enlighet med 
gällande 
dokumenthanteringsplan 

 
6 Ibland efterfrågas i samband med att avtal, ansökningar och enklare fullmakter ska 
undertecknas bevis på vem som tecknar kommunens firma. Om detta kan följande sägas.  
 
Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande personer som utsetts av styrelsen 
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen 
och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. 
Vem som företräder en kommun i till exempel avtalsrättsliga sammanhang avgörs i stället av 
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning. 
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10.4 Underteckna handlingar som inte 
ryms i uppräkningen ovan för 
tekniska nämndens räkning. 

Roland Johansson, ordförande 

eller, vid förfall för honom: 

Helen Bengtsson,  
vice ordförande 

Anders Nyberg, teknisk 
chef  

eller, vid förfall för 
honom 

Lars Nilsson, 
räddningschef 

Till exempel avtal eller 
yttranden  

10.5 Ta emot och kvittera 
värdeförsändelser för tekniska 
nämndens räkning 

Roland Johansson, ordförande 

Anders Nyberg, teknisk chef  

Christoffer Mowide, 
nämndsekreterare 

Anette Andersson, administratör 

Catarina Håkansson, 
handläggare 

 

 Två i förening 

10.6 Ta emot delgivning på tekniska 
nämndens vägnar. 

Roland Johansson, ordförande 

Anders Nyberg, teknisk chef 

 Var och en för sig 

10.7 Infrastrukturförvaltare för 
kommunens sidospår och 
spårverksamhet. 

Anders Nyberg, teknisk chef 

Ted Marthell, driftchef 
produktionsavdelning 
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 Förteckning   

 2021-08-31  1(21) 

 Tekniska nämnden 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut 
 

Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

3.17 Lars Nilsson Attestlista för budget fr o m 2021-08-12 
drift- och investeringsbudget avseende 
Tekniska förvaltningen 

2021-08-12 15 Delegeringspärm 2021 

7.10 Anders Nyberg Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Avslag Lars Nilsson 

2021-01-29 470109-2779 Personakt arkivet plan 2 
Diarium ”PR-kort” 

7.10 Anders Nyberg Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Avslag Marina Lilja 

2021-03-17 630622-4301 Personakt arkivet plan 2 
Diarium ”PR-kort” 

7.10 Anders Nyberg Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Avslag Irma Feldt 

2021-05-11 271120-2800 Personakt arkivet plan 2 
Diarium ”PR-kort” 

7.10 Anders Nyberg Utfärdade parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad under perioden  
2020-03-01--2020-06-21 

2021-06-21  Personakt arkivet plan 2 
Diarium ”PR-kort” 

 
 

 

1 Utifrån vilken punkt i delegeringsordningen är beslutet fattat? 
2 Från exempelvis ett verksamhetssystem. Om beslutet finns ordnat i pärm är det viktigt att det anges i pärmen hur den är sorterad. 
3 Var förvaras beslutet? Det är vanligt att handlingar bevaras i verksamhetssystem eller i pärm..2.2 
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Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

Prkort nr 01170 KB 
Prkort nr 01171 MW 
Prkort nr 01172 HB 
Prkort nr 01174 ME 
Prkort nr 01175 KM 
Prkort nr 01177 GG 
Prkort nr 01178 AN 
Prkort nr 01180 JÅ 
Prkort nr 01181 SW 
Prkort nr 01182 SB 
Prkort nr 01184 SC 
Prkort nr 01185 MK 
Prkort nr 01187 MP 
Prkort nr 01188 AA 
Prkort nr 01189 BS 
Prkort nr 01190 HJ 
Prkort nr 01191 SU 
Prkort nr 01192 LN 
Prkort nr 01193 SS 
Prkort nr 01194 RN 
Prkort nr 01195 AG 
Prkort nr 01196 SÅ 
Prkort nr 01197 MO 
Prkort nr 01198 MH 
Prkort nr 01199 UO 
Prkort nr 01200 AA 
Prkort nr 01201 GH 

317



 Förteckning   

 2021-08-31  3(21) 

Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

Prkort nr 01202 SJ 
Prkort nr 01203 AE 
Prkort nr 01204 BL 
Prkort nr 01205 GA 
Prkort nr 01206 FA 
Prkort nr 01207 BT 
Prkort nr 01208 KM 
Prkort nr 01209 ME 
Prkort nr 01210 JF 
Prkort nr 01211 RE 
Prkort nr 01212 EJ 

7.10 Anders Nyberg Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Avslag Irma Feldt 

2021-08-12 271120-2800 Personakt arkivet plan 2 
Diarium ”PR-kort” 

6.3 VA-chef, Kristin 
Täljsten 

Avtal om nyttjande av VA-anläggning för 
placering av fiberutrustning- Elmnet, 
Avtalsnr: ELM-00001, ELM-00002, ELM-
00003, ELM-00004, ELM-00005, ELM-
00006 

2021-07-12  Pärm VA-avdelningen  

3.2 VA-chef, Kristin 
Täljsten 

Anställningsavtal vid rekrytering av 
driftchef 

2021-06-07  Pärm på VA-avdelningen 

6.2 VA-chef, Kristin 
Täljsten 

Servitut för pumpstation på fastigheten 
Älmhult Kulla 2:1 

2021-06-13  Pärm på VA-avdelningen 

1.5 VA-ingenjör, 
Hjalmar Larsson 

Bygglovsansökan Pumpstation Kattesjön 
B-2021-424 

2021-06-21 B-2021-424 Hos bygglovsavdelningen 
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Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

1.5 Johan Karlelid Byggprocess. Yttrande inför tekniskt 
samråd, Yttrande byggprocessen,  

2021-05-05 2021-000045 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, Augusts 
Restaurang & Bar 

2021-05-07 2021-000041 Daedalos 

1.5 Johan Karlelid Byggprocess. Yttrande inför tekniskt 
samråd, Yttrande byggprocessen,  

2021-05-07 2021-000045 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, Augusts 
Restaurang & Bar 

2021-05-12 2021-000041 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, Urania 2021-05-14 2021-000026 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, Eneborg 2021-05-25 2021-000050 Daedalos 

1.5 Johan Karlelid Byggprocess. Yttrande inför tekniskt 
samråd, Yttrande byggprocessen,  

2021-05-26 2021-000045 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, Diö Ishall 2021-05-26 2021-000025 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, Diö Skola 2021-05-27 2021-000054 Daedalos 

1.5 Johan Karlelid Serveringstillstånd, Remissvar, Älmhults 
Golfklubb 

2021-05-31 2021-000062 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, Balders 
Hage Nöje AB 

2021-06-07 2021-000042 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, 
Blohméhuset 

2021-06-07 2021-000055 Daedalos 
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beslut 

Internt 
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Förvaras3 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, 
Blohméhuset 

2021-06-08 2021-000055 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, 
Blohméhuset 

2021-06-09 2021-000055 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, 
Blohméhuset 

2021-06-09 2021-000055 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillstånd Brandfarlig vara, Tillståndsbeslut, 
Froafälle 2 1 

2021-06-10 2021-000059 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillstånd Explosiv vara - Nytt tillstånd, 
Tillståndsbeslut, Hans Jönsson 

2021-06-16 2021-000056 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LSO 2:2, Föreläggande, The 
International School of Älmhult 

2021-06-17 2021-000058 Daedalos 

5.1 Johan Karlelid Tillsyn LBE, Föreläggande, Einarsson Bil 
AB 

2021-06-23 2021-000043 Daedalos 

1.5 Johan Karlelid Remiss gällande Begagnade av allmän plats 
, Remissvar, Motorrally 

2021-06-28 2021-000069 Daedalos 

7.2 Emelie Lindholm Lokal trafikföreskrift 
Högsta tillåtna hastighet på Hallandsvägen/ 
väg 120 
Gäller fr o m 2021-06-15 

2021-05-10 0765 2021:7 Pärm gatuingenjör 

7.2 Emelie Lindholm Lokal trafikföreskrift 
Högsta tillåtna hastighet i Älmhult 
Gäller fr o m 2021-06-15 

2021-05-10 0765 2021:8 Pärm gatuingenjör 
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beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

7.2 Emelie Lindholm Upphävande av lokal trafikföreskrift 0765 
2020:00145 
Högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt 
område i Älmhult 
Beslutet upphävs fr o m 2021-06-15 

2021-05-10 0765 2021: Pärm gatuingenjör 

7.12 Elinor Johansson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Uppsättning av reklamskylt Sibylla 
Plats: Älmhult Slätthult 11:1 
Tidpunkt: 2021-05-21--tills vidare 

2021-05-21 ÖVR2021:020 Pärm administratör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Adven Energilösningar AB 
Plats: Paradisvägen 15 
Tidpunkt: 2021-05-24--2021-06-30 
Arbete: Fjärrvärmearbete 

2021-05-24 GT2021:053 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Adven Energilösningar AB  
Plats: Västra Stallgatan 6 
Tidpunkt: 2021-05-24--2021-06-30 
Arbete: Fjärrvärmearbete 

2021-05-24 GT2021:054 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun, 
Produktionsavdelningen 
Plats: Rosengatan 
Tidpunkt: 2021-05-24--2021-05-26 
Arbete: Byte av servisventil 

2021-05-24 TA2021:050 Pärm utredningsingenjör 
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Internt 
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Förvaras3 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Bo Ahlquist Maskin AB 
Plats: Ljungbyvägen/Astrakanvägen 
Tidpunkt: 2021-05-27--2021-06-29 
Arbete: Ny gc-väg i grus 

2021-05-25 TA2021:051 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun, 
Produktionsavdelningen 
Plats: Baldersgatan 1 till 6 
Tidpunkt: 2021-05-25--2021-06-18 
Arbete: Byte av huvudledning, spill-, dag- 
och vattenledning 

2021-05-25 TA2021:052 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Peab Asfalt AB 
Plats: Delaryvägen, Norregårdsgatan-
Kyrkogatan 
Tidpunkt: Gatan fräses den 2021-05-27 och 
asfalteras den 2021-06-02 
Arbete: Fräsning och asfaltering 

2021-05-26 TA2021:053 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Peab Asfalt AB 
Plats: Skånevägen, rondell Skånevägen- 
Södra Ringvägen 
Tidpunkt: Rondellen fräses den 2021-05-27 
och asfalteras den 2021-06-03 
Arbete: Fräsning och asfaltering 

2021-05-26 TA2021:054 Pärm utredningsingenjör 
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Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Peab Asfalt AB 
Plats: Västra Ringvägen, väg 120-
Liljegatan 
Tidpunkt: Gatan fräses den 2021-05-27 och 
asfalteras den 2021-06-03 
Arbete: Fräsning och asfaltering 

2021-05-26 TA2021:055 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Adven Energilösningar AB  
Plats: Kungsgatan 18 
Tidpunkt: 2021-05-27--2021-07-30 
Arbete: Fjärrvärmearbete 

2021-05-26 GT2021:055 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun, 
Produktionsavdelningen Plats: Furugatan 
13, 12 till Furugatan 7 
Tidpunkt: 2021-05-31--2021-06-04 
Arbete: Byte huvudventil plus rivning av 
ventilstång 

2021-05-26 TA2021:056 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
ElmNet AB 
Plats: Generell TA-plan 
Tidpunkt: 2021-05-27--2022-05-26 
Arbete: Potthål, längsgående schakt och 
tvärgående schakt för förläggning av 

2021-05-27 TA2021:057 Pärm utredningsingenjör 
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Internt 
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optokanalisation och optokabel/-skåp/-
brunn 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Liljegatan 7 
Tidpunkt: 2021-05-17--2021-05-21 
Arbete: Längdschakt 

2021-05-27 GT2021:056 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Idrottsgatan 1 
Tidpunkt: 2021-05-17--2021-06-04 
Arbete: Längdschakt 

2021-05-27 GT2021:057 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Mistelvägen 
Tidpunkt: 2021-05-17--2021-06-25 
Arbete: Potthål/längdschakt 

2021-05-27 GT2021:058 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Sparvgatan 20 
Tidpunkt: 2021-05-17--2021-05-31 
Arbete: Längdschakt 

2021-05-27 GT2021:059 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Lupinvägen 3 

2021-05-27 GT2021:060 Pärm utredningsingenjör 
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Internt 
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Tidpunkt: 2021-05-17--2021-05-31 
Arbete: Potthål 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Eriksgatan 
Tidpunkt: 2021-05-24--2021-06-18 
Arbete: Längdschakt/övergrävning för 
inkoppling fiber 

2021-05-27 GT2021:061 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Gamla Slätthultsvägen 3 
Tidpunkt: 2021-05-24--2021-06-18 
Arbete: Längdschakt för inkoppling av 
fiber 

2021-05-27 GT2021:062 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Storgatan 8 
Tidpunkt: 2021-05-26--2021-06-26 
Arbete: Grävning för fiber 

2021-05-27 GT2021:063 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Nybyggarvägen 7 
Tidpunkt: 2021-05-26--2021-06-26 
Arbete: Grävning för fiber 

2021-05-27 GT2021:064 Pärm utredningsingenjör 
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Internt 
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7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Fjällgatan 7 
Tidpunkt: 2021-06-07--2021-07-09 
Arbete: Längdschakt 

2021-05-27 GT2021:065 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB  
Plats: Sockertoppsvägen 12, Diö 
Tidpunkt: 2021-05-31--2021-06-26 
Arbete: Längdschakt 

2021-05-27 GT2021:066 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ONE Nordic AB 
Plats: Bäckgatan 26 
Tidpunkt: 2021-06-07--2021-07-09 
Arbete: Byte befintligt kabeskåp 

2021-05-28 GT2021:067 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Feringe HRA 
Plats: Danska vägen och Torngatan, från 
rondell vid Maxi till Handelsvägen 
Tidpunkt: 2021-09-11 kl 07.00-19.00  

2021-05-31 TA2021:058 Pärm utredningsingenjör 

7.12 Elinor Johansson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Rallytävling Silverratten 
Plats: Millebygden, Länshult-Osnaköp, 
Sjuhult västra Göteryds vsf, Eriksholm-

2021-05-31 ÖVR2021:021 Pärm administratör 
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beslut 

Internt 
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Bårshult, Stenbrohult östra, Lekarekulla 
Tidpunkt: 2021-09-18 

7.12 Elinor Johansson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Älmhult Street Legal Race & Utställning & 
Cruise  
Plats: Danska vägen och Torngatan, från 
rondell vid Maxi till Handelsvägen 
Tidpunkt: 2021-09-11 kl 10.00-24.00 

2021-05-31 ÖVR2021:022 Pärm administratör 

7.12 Elinor Johansson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Biltävling South Swedish Rally 
Plats: Biabacken, Vashult, Millebygden, 
Gränsholmen 
Tidpunkt: 2021-08-26--2021-08-28 

2021-05-31 ÖVR2021:023 Pärm administratör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Transtema Network Services 
Plats: Norra Ringvägen 
Tidpunkt: förlängning t o m 2021-07-30 
Arbete: Längsgående schakt för utbyggnad 
av Skanovas fibernät 

2021-06-17 GT2021:068 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Adven Energilösningar AB 
Plats: Fabriksgatan 
Tidpunkt: 2021-06-02--2021-07-30 
Arbete: Fjärrvärmearbete akut läckage 

2021-06-02 GT2021:069 Pärm utredningsingenjör 
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7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Adven Energilösningar AB 
Plats: Gärdesgatan 5 
Tidpunkt: 2021-06-05--2021-07-30 
Arbete: Fjärrvärmearbete 

2021-06-01 GT2021:070 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Adven Energilösningar AB 
Plats: Vinbärsvägen 2 
Tidpunkt: 2021-06-05--2021-07-30 
Arbete: Fjärrvärmearbete 

2021-05-26 GT2021:071 Pärm utredningsingenjör 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Informationshubbar angående Covid-
vaccination, Region Kronoberg 
Plats: Stortorget 
Tidpunkt: 2021-06-23 

2021-06-04 ÖVR2021:024 Pärm administratör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Tele2 Sverige AB 
Plats: Norra Brunnsgatan/Baldersgatan 
Tidpunkt: 2021-08-08--2021-09-02 
Arbete: Sättning av 2 st optobrunnar över 
befintlig kanalisation samt schakt mellan 
brunnar, läggning av 2 st 40/32 slangar 

2021-06-04 GT2021:072 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Norra Gamla vägen 

2021-06-09 GT2021:073 Pärm utredningsingenjör 
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Tidpunkt: 2021-06-08--2021-06-15 
Arbete: Anslutning fiber till pumpstation  

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Lupinvägen 
Tidpunkt: 2021-06-08--2021-06-30 
Arbete: Anslutning fiber  

2021-06-09 GT2021:074 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Transtema Network Services/Skanova 
Plats: Skånevägen 22-26 
Tidpunkt: 2021-06-11--2021-06-22  

2021-06-10 TA2021:059 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Transtema Network Services 
Plats: Skånevägen 22-26 
Tidpunkt: 2021-06-11--2021-06-28 
Arbete: Subkanalisering i Telias befintliga 
rör. Endast schaktgropar vid stopp. Görs då 
Pictura ska byta fiberleverantör.  

2021-06-10 GT2021:075 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
One Nordic 
Plats: Gamla Slätthultsvägen 
Tidpunkt: 2021-07-01--2021-09-20 
Arbete: Nyanslutning  

2021-06-14 GT2021:076 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 

2021-06-17 GT2021:077 Pärm utredningsingenjör 
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Plats: Köpmangatan/Prinsgatan 
Tidpunkt: 2021-06-15--2021-07-29 
Arbete: Grävning för fiberanslutning  

7.4 Elinor Johansson Tillstånd att föra fordon på gång- och 
cykelväg på Vallgatan, Älmhult 
Sökande: Södra Smålands Avfall & Miljö 
Fordon: GRH 56Z 
Giltighet: 2021-06-17--2022-12-31 

2021-06-17 ÖVR2021:025 Pärm administratör 

7.4 Elinor Johansson Tillstånd att föra fordon på gång- och 
cykelväg på Vallgatan, Älmhult 
Sökande: Södra Smålands Avfall & Miljö 
Fordon: NCY 13R 
Giltighet: 2021-06-17--2022-12-31 

2021-06-17 ÖVR2021:026 Pärm administratör 

7.14 Elinor Johansson Ansökan om kommunalt driftbidrag till 
icke statsbidragsberättigad enskild väg   
Sökande: Ann-Kristin Magnusson  
Fastighet: Kimmelsbygd 1:7, Hallaryd  
Beslut: Kommunalt driftbidrag och 
iståndsättningsbidrag (engångsbelopp) 
beviljas enligt ansökan från och med år 
2021 tills vidare, gällande underhåll för 
1700 meter väg 
 

2021-06-18 ÖVR2021:027 Aktmapp arkivet 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Gamlegårdsvägen, Diö 

2021-06-22 GT2021:078 Pärm utredningsingenjör 
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Tidpunkt: 2021-06-21--2021-06-25 
Arbete: Grävning för anslutning av 
pumpstation  

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: GoC Noregårdstunneln 
Tidpunkt: 2021-06-28--2021-07-16 
Arbete: Grävning för fiber till pumpstation  

2021-06-23 GT2021:079 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Fiskevägen 
Tidpunkt: 2021-06-23--2021-06-30 
Arbete: Grävning för anslutning 
pumpstation  

2021-06-23 GT2021:080 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Elmevägen 
Tidpunkt: 2021-06-28--2021-07-30 
Arbete: Grävning för fiberanslutning 
pumpstation  

2021-06-23 GT2021:081 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Köpmannatunneln 
Tidpunkt: 2021-06-28--2021-07-23 
Arbete: Grävning fiber till pumpstation  

2021-06-23 GT2021:082 Pärm utredningsingenjör 

7.14 Elinor Johansson Ansökan om kommunalt driftbidrag till 
icke statsbidragsberättigad enskild väg   

2021-06-24 ÖVR2021:028 Aktmapp arkivet 
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Sökande: Jan Åke Johannesson  
Fastighet: Stenbrohults-Lindhult 1:40  
Beslut: Kommunalt driftbidrag och 
iståndsättningsbidrag (engångsbelopp) 
beviljas enligt ansökan från och med år 
2021 tills vidare, gällande underhåll för 740 
meter väg 
 

7.14 Elinor Johansson Ansökan om kommunalt driftbidrag till 
icke statsbidragsberättigad enskild väg   
Sökande: Göran Gustafsson  
Fastighet: Bisterhult 1:4, Stenbrohult  
Beslut: Kommunalt driftbidrag och 
iståndsättningsbidrag (engångsbelopp) 
beviljas enligt ansökan från och med år 
2021 tills vidare, gällande underhåll för 
1900 meter väg 
 

2021-06-24 ÖVR2021:029 Aktmapp arkivet 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Transtema Veka Maskin AB 
Plats: Baldersgatan, Norra Krongatan 
Tidpunkt: 2021-08-16--2021-09-03  

2021-06-29 TA2021:060 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Transtema Bo Ahlqvist Maskin AB 
Plats: Västra Björkgatan 7  
Tidpunkt: 2021-07-05--2021-07-18  

2021-07-01 TA2021:061 Pärm utredningsingenjör 
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7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Boklidsvägen 7-9, Liatorp 
Tidpunkt: 2021-07-13--2021-07-23 
Arbete: Grävning för fiber  

2021-07-13 GT2021:083 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Virdavägen, Liatorp 
Tidpunkt: 2021-07-13--2021-07-23 
Arbete: Grävning fiber till pumpstation  

2021-07-13 GT2021:084 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Köpmangatan/Prinsgatan 
Tidpunkt: 2021-06-28--2021-08-31 
Arbete: Grävning fiber till pumpstation  

2021-07-13 GT2021:085 Pärm utredningsingenjör 

7.12 Elinor Johansson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
SM-tävling i rally 
Plats: Millebygden 2:1 med start och mål 
vid Pictura i Älmhult, 
Drivågatan/Skånevägen 
Tidpunkt: 2021-07-16 

2021-07-14 ÖVR2021:030 Pärm administratör 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Två dansföreställningar vid nya lekplatsen 
på Stortorget i Älmhult 
Plats: Stortorget Älmhult, grönytan väster 
om Stortorget Älmhult 3:1, enligt bilagd 

2021-08-10 ÖVR2021:031 Pärm administratör 
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 Förteckning   

 2021-08-31  19(21) 

Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

kartskiss 
Tidpunkt: 2021-08-14 kl 10.30-16.00 

3.2 Lars Nilsson Timanställa Insatsledare/Brandingenjör 2021-05-03  Kommunens 
personalhanteringssystem 

3.2 Lars Nilsson  Timanställa Insatsledare 2021-05-03  Kommunens 
personalhanteringssystem 

3.2 Lars Nilsson Visstid anställa Brandingenjör 2021-05-03  Kommunens 
personalhanteringssystem 

3.2 Lars Nilsson Tillsvidareanställa 
Tillsynsförättare/utbildare 

2021-06-24  Kommunens 
personalhanteringssystem 

Beslut TN  
2021-06-15 
§76 

Lars Nilsson Teckna samverkansavtal om övergripande 
lednings kapacitet  

2021-06-23   Arkiv Räddningstjänsten  

3.2 Lars Nilsson Visstidsanställa RIB Rasmus Nyh 2021-07-26  Kommunens 
personalhanteringssystem 

3.2 Lars Nilsson Visstidsanställa RIB Viktor Bengtsson 2021-07-26  Kommunens 
personalhanteringssystem 

3.2 Lars Nilsson Visstidsanställa RIB David Schutz 2021-07-26  Kommunens 
personalhanteringssystem 

1.5a Lars Nilsson Remissvar avseende sökt 
offentligtillställning folkrace Steningeboda 
1:7 

2021-07-30 2021-000083 Daedalos 
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 Förteckning   

 2021-08-31  20(21) 

Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

5.4 Lars Nilsson Tillstånd hantering av brandfarliga varor 
oljeschejkerna, Stenbrohult-Värpeshult 5:1 

2021-07-29 2021-000068 Daedalos  

1.5 a Åsa Andersson Remissvar avseende 
brandskyddsbeskrivning för nybyggnad av 
småhus, flerbostadshus och punkthus, Röret 
1. 

2021-05-10 2021-000065 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Föreläggande enligt LBE (Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor) mot 
AB Pictura på AB Pictura, Hyvlaren 4. 

2021-05-11 2021-000047 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Föreläggande enligt LSO (Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor) mot AB Pictura på 
AB Pictura, Hyvlaren 4. 

2021-05-11 2021-000046 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Föreläggande enligt LSO (Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor) mot Backemarks 
Grafiska AB på AB Pictura, Hyvlaren 4. 

2021-05-11 2021-000046 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Föreläggande enligt LBE (Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor) mot 
Älmhults kommun på Klöxhultsskolan, 
Floran 1. 

2021-05-14 2021-000051 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Föreläggande enligt LSO (Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor) mot Älmhults 
kommun på Klöxhultsskolan, Floran 1. 

2021-05-18 2021-000051 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Genomförd tillsyn enligt LSO (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor) på 
IKEA Varuhus, Köpmannen 1. 

2021-05-18 2021-000061 Daedalos 
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 Förteckning   

 2021-08-31  21(21) 

Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

5.1 Åsa Andersson Genomförd tillsyn enligt LSO (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor) på The 
International School of Älmhult, Täppan 1. 

2021-05-18 2021-000058 Daedalos 
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 Rapport   

 2021-08-31  1(1) 

Kommunledningsförvaltningen  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Rapport om meddelanden till tekniska nämnden 
2021-09-07  
Ärendenummer TN 2021/7 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas tekniska nämnden för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Kommunstyrelsen § 125/2021 – Delårsrapport 1 
2. Kommunfullmäktige § 88/2021 – Val till uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden efter Staffan Wyke (M) 
3. Kommunfullmäktige § 90/2021 – Revidering av resepolicy samt 

antagande av riktlinjer för resor i tjänsten 
4. Kommunfullmäktige § 93/2021 – Delårsrapport 1 
5. Kommunfullmäktige § 97/2021 – Svar på motion om att utveckla 

laddinfrastrukturen i Älmhult 
6. Kommunstyrelsen § 150/2021 – Uppföljning av verksamhetsplan för att 

stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-08-31 
 
 
 
 
Christoffer Mowide  
Nämndsekreterare  
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