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Sammanträdesprotokoll

2019-12-16 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 219 Fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/20

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige bordlägger valet av ersättare i kommunstyrelsen efter 

Selin Hult (C) till kommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Selin Hult (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen och bordlade fyllnadsvalet 2019-11-
25, § 194.
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Valberedningens protokoll 2019-12-16, § 5

 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 194
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-16 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 216 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
utbildningsnämnden
Ärendenummer KS 2019/58

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beviljar Petra Karlssons (S) avsägelse från uppdraget 

som ledamot i utbildningsnämnden.

 Kommunfullmäktige utser Tommy Sahlberg (S), Växjövägen 328, 343 71 
Älmhult till ny ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Petra Karlsson (S) avsäger sig i skrivelse inkommen 2019-11-22 uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden.
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Petra Karlssons avsägelse inkommen 2019-11-22

 Valberedningens protokoll 2019-12-16, § 2
_____

Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Petra Karlsson
Tommy Sahlberg
Matrikel kanslienheten
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From:                                 Eva-Marie Ballovarre
Sent:                                  Wed, 11 Dec 2019 10:17:06 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Cc:                                      Stefan Jönsson;Helen Bengtsson

Hej!
 
Jag vill avsäga mig uppdraget som ledamot i Överförmyndarnämnden.
Tacksam om det kan tas upp på fullmäktige på måndag då tanken är att Stefan Jönsson går in som 
ordinarie och jag blir ersättare.
 
Hälsningar
Eva 

6



Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för del av Bökhult 2:1 

(Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun och skickar 
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för del av 
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun, 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. 
Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

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

7



Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-20
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 180
 Plankarta daterad 2019-12-11
 Planbeskrivning daterad 2019-12-11
 Samrådsredogörelse daterad 2019-10-11

_____

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
Miljö- och byggförvaltning
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-17 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för del av Bökhult 2:1 

(Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun och skickar 
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för del av 
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun, 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. 
Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

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

2019-12-17 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

_____
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Tjänsteskrivelse

Datum 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan 
arpine.minasyan@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse KS Planärenden 
Ärendenummer KS 2017/89

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
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Tjänsteskrivelse

Datum 2(2)

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för Del av Bökhult 2:1 

(Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun och skickar 
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- 
och bygglagen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen för Del av 
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhult, Älmhults kommun, 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § Miljöbalken. 
Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Arpine Minasyan Susann Pettersson
Stadsarkitekt Kommunchef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
Miljö- och byggförvaltning
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ANTAGANDEHANDLING

Ärendenummer                       2017/89
2019-12-11 1(40)

Kommunledningsförvaltningen

Arpine Minasyan

0476-551 54

Arpine.minasyan@almhult.se

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

Planbeskrivning 
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PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 2(40)
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PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 3(40)
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PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 4(40)

Inledning

Orienteringskarta

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa 
möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, 
återvinningsstation, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar och 
tekniska aläggningar.
Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån.  
Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. 
Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska 
vara välfungerande samtidigt som det redan idag finns behov av liknande funktioner i den 
västra delen av Älmhult.
Norra Ringvägen ska trafikförsörja den nya stadsdelen i nordvästra Älmhult väster om vägen 
samt bostadsområdet Paradiset och skola/förskola öster om vägen. Den kommer att avlasta 
Ljungbyvägen mot centrum. Norra Ringvägens anslutning till väg 120 kommer att vara en 
port västerifrån till tätorten och därför är trafiksäkerheten och tillgängligheten viktiga frågor 
när det gäller utformningen av anslutningen. 
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PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 5(40)

Uppdrag
Kommunstyrelsen gav 2015-11-10 § 220 miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för Västra Bökhult, som omfattar ett bostadsområde, skola och förskola. 
Kommunstyrelsen tog 2016-08-16 § 151 ett beslut om komplettering av planuppdrag. 
Uppdraget kompletterades med det aktuella området för att möjliggöra utbyggnaden av Norra 
Ringvägen samt för att skapa möjlighet för ovannämnda markanvändningar. 
Miljö- och byggnämnden tog 2017-04-10 § 41 ett beslut om att förslaget ska skickas ut på 
samråd.
2019-01-01 övertog kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden. (Kommunstyrelsen reglemente daterat 2018-11-15 fastställt i 
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 272).
Kommunstyrelsen tog 2019-10-15 §197 ett beslut om att förslaget ska skickas ut på 
granskning och att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

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

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Handlingar 
Planhandlingar

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

på grund av personuppgiftslagen)
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PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 6(40)

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

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

03-09.
 Rapport, Teknisk PM geoteknik. Tyréns, 2016-03-09.
 Rapport, övergripande dagvattenutredning Bökhult/Hökhult. Tyréns, 2015-12-21.
 Översiktligt planeringsunderlag/geoteknik, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 

2019-05-06.
 Sammanfattande VA-utredning för projekt: Västra Bökhult etapp 2, Paradiset  3 

samt del av Bökhult 2:1, Tyréns, 2017-08-23.
 Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 

2019-05-09.
 Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens 

förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF Infrastructure, ljud Vibrationer, 
Växjö 2019-09-13.

 Verksamhetsbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra 
Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF Infrastructure, ljud 
Vibrationer,Växjö 2019-12-05.

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

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

2019-12-11 7(40)

 Utsnitt från Översiktsplan Älmhults kommun (Nordvästra del)                        

Planområdet
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PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 8(40)

Fördjupade översiktsplanen (samrådsförslag, ej antagen)

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

Planområdet
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PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 9(40)

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

Idéskiss, Vena storområde, 2019-05-16

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

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

Planområdet
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Området har utökat ca 4 ha efter samrådet då parkområde ”aktivitetspark” och bostäder 
tillkommit. 

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

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

          

Geotekniska och hydrologiska förhållanden 

   

Naturvärdeklass 3

Högsta cirka +170

lägsta cirka +156

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

Utsnitt från ”Inventering och bedömning 
av naturvärde, Tyréns, 2016-03-02”  
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Höjdkarta (Tyréns 2015)

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

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

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

Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader är riktvärdena för 
trafikbuller 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad och 50 dBA ekvivalent 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. 
Planen möjliggör även kontorslokaler, tillfälligt vistelse som saknar krav på ljudnivå vid 
fasad. Däremot finns gällande krav på inomhusvärden för buller, vilket regleras i bygglovet.

Farligt gods
Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods. 

Radon 
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet enligt SGU:s kartunderlag. 
Markstrålningen (gammastrålningen) är direkt förknippad med uranhalten i berggrunden och 
därmed också radon. Uranhalten tyder på att planområdet är ett normalriskområde vad gäller 
radon. Förenklat kan man säga att uraninnehållet i berggrunden sönderfaller till bly, radium 
och slutligen radon. Det är därför vi kan se ett samband mellan uran och radon. 
Särskilda åtgärder krävs därmed ej.

      
       

Skred- och rasrisk

PLANOMRÅDET

Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten
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Inom området föreligger ingen generell skred- eller rasrisk.

Markföroreningar
Planområdet innehåller ingen förorenad mark. Tidigare markanvändning ger ingen anledning 
att tro att marken skulle vara förorenad. 

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

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

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

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

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

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

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

- VÄG = Vägområde för trafik mellan olika områden inom tätorten. Vägen omfattar 
förlängning av Norra Ringvägen. Anslutningen med väg 120 utformas med en 
cirkulationsplats. Vägområdet innefattar en separerat gång- och cykelväg. Plantering 
kan finnas inom vägområdet. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet. 

- VÄG = Landsväg (LV 120).
- GATA = en huvudgata som kommer att fortsätta vidare genom Vena område, binda 

ihop lokalgator inom en stadsdel och ha karaktär av en stadsgata. Gatuområdet 
innefattar en separerat gång- och cykelväg med en trädplantering. Annan plantering 
kan finnas inom vägområdet som ett komplement till trädplanteringen. Hållplats med 
väderskydd kan ingå i vägområdet. (se sektionen GATA a)

- GATA1 = en lokalgata avsedd främst för trafik som har sitt mål vid gatan och har 
karaktär av en stadsgata. Gatuområdet innefattar en separerat gång- och cykelväg med 
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en trädplantering. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet. (se sektioenn 
Gata1 d)

- GATA2 = en gata för målpunktstrafik. 
- NATUR = ett naturområde som planeras söder om Vena mosse för att möjliggöra 

grönt stråk och rekreation längs med Vena mosse. Komplement anläggningar för 
naturområdets användning, som till exempel gång- och cykelvägar, gångstigar, 
motionsslingor, utrymmen för omhändertagande av dagvatten samt mindre byggnader 
som behövs för platsens skötsel och bruk kan finnas. Inom naturområdet får 
byggnader för teknisk försörjning uppföras.

- NATUR1 = ett brett naturområde som planeras i mitten av planområdet och som 
möjliggör fördröjning och infiltration av dagvatten. Komplementanläggningar för 
naturområdets användning, som till exempel gångstigar, motionsslingor samt mindre 
byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk kan finnas. Inom naturområdet 
får byggnader för teknisk försörjning uppföras.

- PARK1 = Anlagt parkområde för aktivitetspark som kräver skötsel. Inom 
aktivitetsparken ska det finnas kullar i olika höjder och utformningar. Massorna som 
återstår efter massbalansering inom planområdet kan användas för att skapa dessa 
kullar. Lekplats kan finnas inom parkområdet. Komplementanläggningar som behövs 
för platsens skötsel och bruk som förvaringsmöjligheter kopplat till parkens service- 
och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre ytor för idrott, scener, 
kiosker, toaletter med mera kan ingå i användningen park.

- ÅTERVINNING = Återvinningsstation, som tillämpas för lokalt behov för sortering 
av återvinningsmaterial. Området ska inte färdigställas och ska vara naturmark så 
länge det inte finns behov för en återvinningsstation. 
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Användning av kvartersmark
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En kvartersmark betyder mark som enligt detaljplanen inte är allmän plats eller 
vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål. 
Följande användningar finns inom kvartersmark. 
- B = Bostäder som innefattar boende med varaktig karaktär. I användningen ingår 

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

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

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

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

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

- Z = Verksamheter som omfattar serviceverksamheter (till exempel fordonservice med 
bilförsäljning), lager, lättare verkstadsaktivitet, tillverkning med tillhörande 
försäljning, lager och verkstäder, verksamheter med behov av lokaler för material eller 
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster 
ingår och andra verksamheter av likartad karaktär. I användningen ingår även 
komplement till verksamheten så som kontor, gator, anläggning för teknisk 
försörjning. Verksamheterna ska ha en begränsad omgivningspåverkan. Det innebär 
att verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller 
andra typer av störningar kan lokaliseras här. Verksamheterna får inte ge upphov till 
olägenhet för boende. Verksamheter med större påverkan som kräver tillstånd enligt 
miljöbalken ska inte lokaliseras inom området för verksamheter planområdet. 
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- H = Detaljhandel innefattar handel med varor och tjänster till framförallt 
privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och 
sällanköpshandel. Till tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå men även service 
och hantverk av olika slag till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. I 
användningen ingår, förutom butiksytan, tillhörande kontor, personalrum, 
personalrestaurang och lager för handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och 
kundvagnsgarage ingår. 

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

- G1= Vägrestaurang kan finnas inom kvartersmark.

- E = Tekniska anläggningar för spillvattenpumpstation. 

- E1 = Teknisk anläggning för tryckstegringsstation.

- E2 = Teknisk anläggning för dricksvattenkiosk.

- P = Parkering omfattar självständig markparkering.

- P1= Parkering omfattar självständigt parkeringshus.

Egenskapsbestämmelser
Allmän platsmark
Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyddas.
Utformning 
c-plats1   
damm1 
parkering1 
dike1 
plantering1

kvartersmark
Utnyttjandegrad
e1 = utnyttjandegraden regleras i planen som ”högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per 
fastighetsarea”. 
e4 och e5 = reglerar lägsta byggnadshöjden.

Begränsningar i markens utnyttjade
Prickmark = innebär att byggnader inte får uppföras. Generellt är det 4 meter från gatumark.
Korsmark = innebär att bara komplementbyggnader får uppföras.

Placering
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p1 = Huvudbyggnad ska placeras i linje med prickmark och parallellt med gatan. 
p2 = Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.

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

Placering
p1 = Huvudbyggnad ska tangentera inre egenskapslinje för prickmark som vetter mot gata. 
p2 = Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.

Utförande
b1 = innebär att minst 25% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig för vatten. 

Markens anordnande och vegetation
n1 = Markytan får inte användas för parkering.
n2 = Markytan får inte hårdgöras.

Höjd på byggnader 
Höjd på byggnader regleras med byggnadshöjd. 

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

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik med en trädplantering planeras längs med alla gator.  Norra Ringvägen 
omfattar också en separerat gång- och cykelväg. Tillgängligheten inom gång- och 
cykelområdet som till ex. viloplatser ska beaktas.

Kollektivtrafik
Längs med Västra Ringvägen finns det anlagda busshållplatser. Hållplats med väderskydd kan 
ingå i gatuområdet.
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Biltrafik
Kommunen är huvudman för allmänna gator inom planområdet. Området ska trafikmatas via 
Norra Ringvägen, som binder ihop Ljungbyvägen med väg 120. Anslutningen med väg 120 
utformas med en cirkulationsplats (se Norra Ringvägens anslutning till väg 120).
För att möjliggöra framtida expansion av västra Älmhult planeras en stadsgata genom 
planområdet. Denna gata kommer att fortsätta i östvästlig riktning genom 
exploateringsområdet och vidare västerut till ett framtida exploateringsområde Vena. En gata 
inom planområdet planeras för att möjliggöra VA-anslutningar och effektivare 
fastighetsindelningar. En gata för målpunktstrafik har också planerats.

Parkering
Gällande parkeringsnorm för Älmhults kommun ska tillämpas om ingen annan utredning eller 
mobilitetsåtgärder redovisas. Parkering ska i första hand ordnas inom den egna fastigheten.

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

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

Bedömningen är att Norra Ringvägen ska anslutas till väg 120 med cirkulationsplats med 
tre ben utifrån samhällsekonomiska, fördelnings och transportpolitiska mål.

Övriga åtgärder som kommer att hanteras utanför detaljplanen
Möjligheten för en trafiksäker cykelpassage provas i senare skede.
Justering av hastighetsgräns från cirkulationsplats till nästa skyltad hastighet prövas i särskild 
ordning.
Cirkulationsplats möjliggör ett eventuellt fjärde ben för direkt anslutning till väg 120 från 
området söder om väg 120. Detta kommer att vara en framtidsfråga.  
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Åtgärd som inte innebär byggande av väg (typfall 1)
Väglagen har olika krav på hur den fysiska planläggningen ska genomföras, beroende på 
åtgärdens storlek, möjlighet till alternativa lokaliseringar, omgivningspåverkan, 
miljöpåverkan med mera. 
En åtgärd innebär inte byggande av väg i lagens mening om den är liten och okomplicerad på 
en befintlig anläggning, medför marginell ytterligare påverkan på omgivningen och om 
marken kan tas i anspråk frivilligt. Det behövs därför ingen vägplan för sådan åtgärd och kan 
anpassas typfall 1.

Om åtgärden avser befintlig väg och är liten och okomplicerad
Planområdet ligger i direkt anslutning till en statlig väg 120. Norra Ringvägen är en 
kommunal huvudgata som långsiktigt ska trafikförsörja nordvästra Älmhults utbyggnad som 
även innefattar planområdet. 

Utsnitt från Fördjupade Översiktsplanen Älmhults tätort (Samrådsförslag)

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

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

Mark som inte ägs av kommunen

Mark som ägs av kommunen

Mark som ägs av kommunen

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

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

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

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

Teknisk försörjning

El

Mark som inte ägs 
av kommunen

VA-ledning
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E.on har områdeskoncession för området. För områdets elförsörjning kommer nya 
matarkablar förläggas. Nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, 
samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. Ett minsta 
avstånd på 5 meter ska upprätthållas mellan transformation och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska följa ”Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun”. Avfallshantering 
ska ske inom fastigheten. En återvinningsstation möjliggörs inom planområdet.

Fjärrvärme
Diskussion ska inledas med E.on om möjligheten till fjärrvärme inom området.

Elektroniska kommunikationer
Elektroniska kommunikationer kommer att anordnas inom området.

Vatten och avlopp
Kommunen är huvudman för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten inom området. Ny 
bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
Spillvatten och dricksvatten ska anslutas till befintligt VA i väg 120 (Hallandsvägen). VA 
ledningar dimensioneras inte bara för vattenförbrukning inom planområdet utan också för 
framtida expansion nordväst om planområdet.   
Planområdet ligger i en svacka i närheten av Vena mossen. Marken stiger mot ”Vena 
området” och mot väg 120, vilket gör att det inte är möjligt att avleda spillvattnet med 
självfall. Därför behöver en spillvattenpumpstation anläggas. Kommunen planerar att anlägga 
en tryckstegringsstation som försörjer planområdet när behov uppstår.     
All anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för brukande av 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). Sprinkler får inte kopplas direkt till 
kommunalt dricksvatten.
Se även Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 2019-
05-09. 

Dagvattenhantering
Planområdet ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar. Dämningsnivå för 
dagvattensystemet är 0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkten.

System för dränering av husgrunder skall anläggas så att dämning mot husgrund inte kan ske 
när dagvattensystemets kapacitet överskrids. Höjdsättning av färdigt golv måste anpassas så 
att tillräckligt skydd erhålls. Höjdsättning av färgigt golv behandlas i bygglovsprocessen. 

En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns som utreder 
påverkan på miljökvalitetsnormerna på recipienten Möckeln och vilka åtgärder som ska 
vidtas.
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Utsnitt från Teknisk PM-VA, som redovisar dagvattenledningar med ljusgröna linjer, flödesriktning med 
flödespilar och fördjupade diken med oranga linjer.

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

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

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

Konsekvenser

Behovsbedömning
Graden av miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan kan komma att medföra ska 
alltid bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser 
göras.

Miljöbedömning
Utifrån föreliggande planbeskrivning och bifogad behovsbedömning anses planen inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) att upprättas, utan miljöpåverkan kommer att redovisas inom denna planbeskrivning i 
enlighet med 4 kap. 33 § första stycket 4, plan- och bygglagen.

Miljökonsekvenser för natur och vattenområden
Riksintressen och skyddade områden
Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
De miljökvalitetsnormer som finns för yt- och grundvatten ska beaktas vid planering av ny 
bebyggelse. Kommunen är huvudman för vatten och avlopp inklusive dagvatten.
Den största risken för förorening av dagvatten kommer från det planerade 
verksamhetsområdet samt möjlighet till drivmedelsförsäljning inom planområdet. Det är av 
största vikt att föroreningar inte når sjön Möckeln, som är en dricksvattentäkt (lst 2017). 
Kommunen planerar åtgärder inom planområdet och Norra ringvägens förlängning, för att 
inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. Dessa åtgärder beskrivs i avsnittet ”Dagvatten”.
Se även ”En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns”
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Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen Nej

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

Miljögifter Ja

Försurning Ja

Morfologiska förändringar och kontinuitet Ja

Annat betydande miljöproblem Ej klassad
Miljöproblem Möckeln enligt VISS

Kvalitetskrav Kommentar

God ekologisk status 2021 Vattenförekomsten uppnår ej god ekologisk status då 
gränsvärdet för det särskilt förorenande ämnet arsenik 
överskrids.

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

Kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar

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

Bromerade difenyleter Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 
Miljökvalitetsnormer och kvalitetskrav enligt VISS

Kommunen har det övergripande ansvaret för dagvattenhanteringen i Älmhults tätort och kan 
vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas, såväl från befintliga områden som det nu 
planerade. Enligt kommunens policy för fordonstvättar är det oacceptabelt att, för egna 
privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet, tvätta med 
rengöringsmedel eller avfettningsmedel på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande 
hårdgjord yta, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, annat ytvatten eller förorena 
vattentäkt. 

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt Fornminnesregistret (FMIS). 
Den norra delen av området är i närheten av den kända fornlämningen L1953:578 / Raä 
Stenbrohult 44:1, fossil åkermark. Denna fornlämning förundersöktes emellertid delvis 
nyligen inom ramen för ärende 431-3563-2018. Resultatet av denna motiverade inte fortsatta 
insatser i området och den bedömdes i förundersökningen som väl avgränsad.
Topografin är inte heller sådan att Länsstyrelsen ser anledning till ytterligare antikvariska 
insatser i området. Skulle man dock under grävning i området påträffa fornlämningar, skall 
arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

42



PLANBESKRIVNING 

2019-12-11 31(40)

Hälsa och säkerhet
Buller
Då bostäder tillkommit i planförslaget efter samrådet gjorde kommunen en bullerutredning 
”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning 
i Älmhult Älmhults kommun”.
Bullerberäkningen av vägtrafikbuller uppretades efter trafikutredningen för framtida prognos 
för biltrafiken för 2040. Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde. 
Alla bostäder har möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett 
område där riktvärden inte överskrids. Se även ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del 
av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF 
Infrastructure, ljud Vibrationer, Växjö 2019-09-13”.

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

Ljudutbredningskarta 1,5 meter övan mark, maximal ljudnivå, vägtrafik -Prognos 2040
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Farligt gods
SWECO ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder 
för farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. 
Avståndet mellan vägbanekant för Hallandsväg och område som ger byggrätt är 30 meter. Ett 
dike längs Hallandsvägen kan samla upp vätskeutsläpp och ger avledningsmöjlighet, för att 
undvika att vätskeutsläpp rinner i riktning mot fasad. 

Vid planering tekniska anläggningar och parkeringar ska det finnas 10 meter skyddsavstånd 
från väg 120 om platsanpassad riskutredning inte görs för området och inga riskreducerande 
åtgärder redovisas. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt. Detta säkerställdes i planen 
genom prickmark (marken får inte förses med byggnad) och med bestämmelse n1 (marken för 
inte användas för parkering).

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

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

Området möjliggörs för bland annat drivmedelförsäljning. Närmsta tillfälligt vistelse som 
hotell ligger på ett avstånd om 25 meter från området där drivmedelförsäljning tillåts. 
Boverket skriver i publikationen Bättre plats för arbete att avståndet bör vara 100 meter där 50 
meter motiveras av riskhänsyn och resterande skyddsavstånd beror på buller, lukt, 
ljusstörningar och luftföroreningar. Hur stort skyddsavstånd som behövs beror bl.a. på lokala 
förutsättningar. Sprängämnesinspektionens författningssamling innehåller allmänna råd om 
hur föreskrifterna av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid bensinstationer. 
Sprängämnesinspektionen rekommenderar ett skyddsavstånd på 25 meter från lossningsplats 
för bensintankfordon till bostad, samlingslokal, kontor, servering med mera.

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

Sociala konsekvenser 
Förslaget ger möjlighet för fler arbetsplatser samt mötesplatser som aktivitetspark. Området 
kommer att vara centralt när stadsdelen Västra Älmhult byggs och här finns möjligheten till 
kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Området har utvecklat gång- och 
cykelnät och möjlighet till kollektivtrafik. 

Jämställdhets- och barnperspektivet i planeringen
Den fysiska planeringen ska ge förutsättningar för att uppnå likvärdiga förutsättningar för alla. 
Funktioner som, parkområde med aktiviteter och lekplats, service, verksamheter, skola och 
förskola finns på tryggt och trafiksäkert gång- eller cykelavstånd. Vid Norra Ringvägen och 
vid huvudgatan planeras busshållplatser. Kollektivtrafiken kan öka tillgängligheten till olika 
målpunkter. Planförslaget möjliggör bra gång- och cykelkopplingar till framtida 
exploateringsområden och till centrum. Dessa ska vara attraktiva och belysta för att upplevas 
som trygga av både kvinnor och män. Blandad bebyggelse med flera användningar gör 
området aktivt under större del av dygnet och bidrar till social kontroll och ökad trygghet. 
Aktivitetsparken kan vara en mötesplats för alla och ska gestaltas så att det ska finnas 
möjligheter till olika funktioner (aktiviteter) ungdomar av båda könen.
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Beskrivning av genomförandet
Organisatoriska frågor

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

Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för genomförandet/ utbyggnaden av de delar av detaljplanen som utgör 
allmän platsmark. Respektive exploatör ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs 
av kvartersmark. Kommunen ansvarar genom tekniska förvaltningen för att tillsammans med 
exploatör samordna frågor om markköp, fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal. Nya 
fastigheter kan anslutas till dricksvattennätet när kapaciteten för dricksvatten är tillräckligt. 

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

Medfinansierings och samverkansavtal
Innan detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal mellan kommun och Trafikverket tecknas 
som reglerar finansiering, genomförande och framtida drift och underhåll av Norra 
Ringvägens anslutning till väg 120.

Fastighetsfrågor 
Kommunen och exploatörer ska efter planen vunnit laga kraft ansöka om fastighetsbildning.  
Inom kvartersmark bildas nya fastigheter genom avstyckning och fastighetsreglering. Den 
mark som ska ingå i allmän platsmark ska tillhöra kommunen ägd park- eller 
gatumarksfastighet. 
Planområdet omfattar även en del av fastigheten Klöxhult 16:1 (norr om väg 120), som inte 
ägs av kommunen (se kartbilaga till fastighetsförteckning).  Kommunen avser att 
fastighetsreglera genom byte av mark så att den delen av fastigheten Klöxhult 16:1 som är 
inom planområdet förs över till fastigheten Bökhult 2:1. Lika stor del av Bökhult 2:1 reglera 
till Klöxhult 16:1, söder om RV 120.

Fastighetsindelning
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser.
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför 
planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna 
genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området.
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Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska

Inom planområdet, 
mark som äger 
kommunen

Älmhult Bökhult 2.1
Älmhult Bökhult 3:1
Älmhult Klöxhult 15:1
Älmhult Klöxhult 16:1
Älmhult Majtorp 1:1
Älmhult Svanaboda 3:1
Älmhult Svanaboda 4:1

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

Anläggandet av 
gator, grönområdet, 
ledningar, dagvatten

Inom planområdet, 
mark som inte äger 
kommunen

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

Utanför planområdet

Älmhult Kapellet 1 Påverkas inte Påverkas inte Påverkas inte

Älmhult Paradiset 1 Påverkas inte Påverkas inte Påverkas inte

Ekonomiska frågor 

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

Tekniska frågor 

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

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

Kommunledningsförvaltning
11 december 2019

Paul Robertsson Arpine Minasyan
Planeringschef Stadsarkitekt
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Behovsbedömning

Behovsbedömning
Detaljplan för Pumpen 1

Berörs 
ej

Påverkan Kommentarer

Ingen Liten Måttlig Stor

Riksintressen

Naturvård X

Rörligt friluftsliv X

Kulturmiljövård X

Naturvårdsintressen

Naturreservat X

Natura 2000 X

Biotopskydd X

Natur

Kronobergs natur X

Ängs- och hagmarksinv. X

Våtmarksinventering X

Sumpskogsinventering X

Nyckelbiotopsinventering X

Växt- och djurliv X

Strandskydd X

Påverkan på vatten

Grundvatten X

Ytvatten X

Dricksvattentäkt X

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

Kulturmiljö och 
landskapsbild

Fornminnen X

Kulturmiljöprogram X

Kulturhistorisk miljö X
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Landskapsbild X Ny exploatering 
innebär förändring på 
landskapsbild.

Hälsa

Buller X Planen ger upphov till 
trafik.

Föroreningar luft, mark, 
vatten

X

Lukt X

Radon X

Strålning X

Kraftledningar X

Säkerhet

Trafik X Liten trafikökning

Explosion X

Översvämning X

Ras och skred X

Trygghet X

Miljö

Miljökvalitetsnormer X Motverkar inte

Miljömål X

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

Kommunens bedömning

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

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

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

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Huvudgata

GATA

Lokalgata

GATA

1

Gata för målpunktstrafik
GATA

2

Väg

VÄG

Landsväg
VÄG

1

Gångväg

GÅNG

Aktivitetspark

PARK

1

NaturområdeNATUR

Naturområde för dagvattenfördröjning och infiltration
NATUR

1

Återvinningsstation

ÅTERVINNING

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

Pumpstation

E

1

Tryckstegringsstation

E

2

DricksvattenkioskE

3

Drivmedelsförsäljning

G

Vägrestaurang

G

1

Detaljhandel

H

KontorK

Tillfällig vistelse

O

Parkering

P

Parkeringshus

P

1

Besöksanläggningar

R

Icke störande verksamheterZ

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

plantering

1

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

parkering

1

Parkering ,  4 kap 5 § 2

c-plats

1

Cirkulationsplats ,  4 kap 5 § 2

dike

1

Dagvattendike med en bredd av 10 meter och ett djup av 0.5 meter ,

4 kap 5 § 2

damm

1

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

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,

4 kap 11 § 1

e

2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,

4 kap 11 § 1

e

3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 60 %,

4 kap 11 § 1

e

4

Lägsta byggnadshöjd i meter är 23,  4 kap 11 § 1

e

5

Lägsta byggnadshöjd i meter är 26 ,  4 kap 11 § 1

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

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

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Huvudbyggnad ska placeras i linje med prickmark och parallellt med

gatan ,  4 kap 16 § 1

p

2

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4

kap 16 § 1

Utformning

f

1

På entrévåning ska rumshöjden mellan golv och tak vara minst 2.70

meter

,  4 kap 16 § 1

f

2

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3.5 meter

,  4 kap 16 § 1

f

3

Balkong får finnas,  4 kap 16 § 1

Utförande

b

1

Minst 25% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte användas för parkering,  4 kap 13 § 3

n

2

Markytan får inte hårdgöras,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

Skala: 1:2000

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

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

Älmhults kommun Kronobergs län

Upprättad Reviderad 2019-12-11

Arpine Minasyan

Stadsarkitekt

Paul Robertsson

Planeringschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram

200 meter18016014012080 1006040200

Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000

Fastighetsredovisning aktuell 2019-10-15

Mats Jeppsson

Lantmäteriingenjör

Vattendrag

Löv- respektive barrskog

Sankmark

Ägoslagsgräns

Vägkant, gångbana

Slänt

1

1

1

Nivåkurva med höjdvärde

111,1

Markhöjd

Rutnät med koordinat

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Öppen mark

Belysningsstolpe

Löv- respektive barrträd

N=111100

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnad

ALEN 1

Angivna bestämmelser har stöd i plan- och bygglagen 2010:900
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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i Älmhult har 
varit på samråd från 12 juni till 14 augusti 2017. Under samrådet gavs myndigheter, 
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planförslaget möjlighet att 
komma in med synpunkter.  Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i den här 
samrådsredogörelsen. Efter granskning antas detaljplanen av kommunfullmäktige. 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande. 
 
Detaljplanen är nu i granskningsskedet. Syftet med granskningen är att återigen ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Granskningsförslaget kungörs eftersom förslaget har ändrats 
väsentligt. 

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

 
Med synpunkter 
 
Namn Inkommit 

Länsstyrelsen 2017-08-03 

Lantmäteriet 2017-07-05 

Trafikverket 2017-08-14 

Region Kronoberg 2017-07-05 

Skogsstyrelsen 2017-06-22 

Tekniska förvaltning 
(räddningstjänsten) 

2017-06-20 

Socialnämnden 2017-07-03 

Telia Company AB (Skanova) 2017-06-12 

E-ON Energidistribution AB 2017-07-07 

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

- Planbeskrivning kompletterades med text kring förändring av landskaps- och 
stadsbild. Hänvisningar gjordes till kommunens pågående arbete med den fördjupade 
översiktsplanen för Älmhult tätort. 

- Kollektivtrafik och gång- och cykelväg avses hanteras i planförslaget. Plankarta och 
planbeskrivning uppdateras. Text kring områdets koppling till tätorten uppdaterades. 
Interna gator ändras till allmän platsmark GATA. Plankarta och planbeskrivning 
uppdaterades. 

- En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns som utreder 
påverkan på miljökvalitetsnormerna på recipienten Möckeln och vilka åtgärder som 
ska vidtas. Hanteringen av vattenfrågan samt dess påverkan på Vena mosse 
kompletterades. Kompletteringen innefattar både hantering av vattenmängder, 
föroreningar/näringsämnen samt bedömda effekter på Vena mosse vid ledning av 
vatten från området. En egenskapsbestämmelse som reglerar markens 
genomsläpplighet infördes på plankartan. Planbeskrivning kompletteras med att död 
ved kan med fördel placeras kring mossen.  

- Massor som återstår efter massbalansering inom planområdet kan användas för att 
anlägga kullar i olika höjder och utformning inom aktivitetsparken. Höjder och 
utformning av kullar kommer att projekteras i samband med projekteringen av 
planområdet.     

- Då bostäder tillkommit i planförslaget efter samrådet gjorde kommunen en 
bullerutredning ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra 
Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun”. Beräkningar visar att 
ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla 
kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden inte överskrids. 

- Planbeskrivningen kompletterades med text under rubriken Farligt gods. ”SWECO 
ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. Planerade verksamheter ligger utanför 
rekommenderade skyddsavstånd men för kontorsbyggnader och centrumbebyggelse 
som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt längs med väg 120 ska 
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byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad 
bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse. 

 
Lantmäteriet 
Planbeskrivning:  
T1 är inte allmänna platser utan är enskild kvartersmark. Ska gatorna vara allmänna eller 
enskilda? Blir inte samstämmigt mellan plankarta och beskrivning. 
 
För som det är nu får man bilda gemensamhetsanläggning för gatorna med deltagande 
fastigheterna som bildas inom kvartersmarken enligt plankartan. Och beskrivning i 
fastighetsrättsligafrågor saknas för gemensamhetsanläggningen. 
 
Saknas gör även förklaring att allmän platsmark kan lösas in för Klöxhult 16:1 på begäran av 
kommun eller fastighetsägare. 
 
Se över formulering "inom planområdet, mark som äger kommunen". 
 
Plankarta: 
Fastighetsbeteckningarna bör förtydligas i grundkartan. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentarer: 

- Gator ska vara allmän platsmark. Plankartan och planbeskrivningen uppdaterades till 
granskningen. 

- Fastighetsbeteckningarna förtydligades i grundkartan. 
- Planområdet omfattar även en del av fastigheten Klöxhult 16:1 (norr om väg 120), 

som inte ägs av kommunen. Planbeskrivningens genomförandefrågor kompletterades 
med text om att kommunen avser att fastighetsreglera genom byte av mark så att den 
delen av fastigheten Klöxhult 16:1 som är inom planområdet förs över till fastigheten 
Bökhult 2:1. Lika stor del av Bökhult 2:1 reglera till Klöxhult 16:1, söder om RV 120. 

 
Trafikverket 
Sammanfattning  
För att i detaljplanen klargöra hur Norra Ringvägen kan anslutas till väg 120 föreslår 
Trafikverket en gemensam åtgärdsvalsstudie innan granskningsskedet. Planen bör också 
säkerställa GC-vägar till området.  
Med föreslagen verksamhet ska planen kompletteras med buller- och riskutredningar.  
 
Byggnadsfritt avstånd  
Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 120. För att långsiktigt säkra funktionen har 
Länsstyrelsen beslutat att minsta byggnadsfria avstånd för väg 120 är 30 m från vägområdet. 
Vi bedömer att planen uppfyller detta avstånd.  
 
Risker  
Väg 120 är rekommenderad för transporter med farligt gods. I planbeskrivningen hänvisas till 
RIKTSAM och rapport från länsstyrelsen i Stockholm. Med tanke på att bl a verksamhet med 
tillfällig vistelse tillåts inom kvartersmark utan restriktioner i planen är det svårt att följa ert 
resonemang om att rekommendat10ner i de rapporter ni hänvisar till  
uppfylls.  
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Trafikverket anser att en riskanalys bör tas fram som visar på nödvändiga åtgärder för att 
hantera risksituationen och att nödvändiga åtgärder ska säkerställas i planbestämmelser. I det 
arbetet bör kommunen inhämta och beakta Länsstyrelsens och Räddningstjänstens 
synpunkter. Underlag och bedömning bör ingå i planbeskrivningen. Eventuella åtgärder 
säkras med planbestämmelse.  
 
Gång och cykel  
Planområdet ligger strax väster om Älmhults tätort. I samband med att området planläggs bör 
kommunen planlägga gång- och cykelvägar, dels norrut längs Norra Ringvägen mot Bökhult 
och dels österut längs väg 120 mot Älmhults centrum.  
 
Anslutning  
Detaljplanen förutsätter en anslutning till väg 120. I detaljplaneprocessen tar Trafikverket 
ställning till anslutningens placering samt val av korsningstyp. Planförslaget är fortfarande 
öppet vad gäller anslutningspunkt, vilket måste låsas inför granskningsskedet. Möjlighet att 
ansluta, korsningsval och andra åtgärder som påtagligt berör funktionen i det statliga 
infrastruktursystemet ska föregås av en åtgärdsvalsstudie där berörda aktörer deltar. Berörs 
järnväg och större vägar bör studien drivas av Trafikverket med aktiv medverkan från 
kommunen.  
 
Väg 120 är utpekat i det funktionellt prioriterade vägnätet. Här menar Trafikverket att 
nationell och regional framkomlighet väger tyngre än lokal tillgänglighet. I ert förslag 
förlängs Norra Ringvägen ner till väg 120, i planbeskrivningen föreslås en cirkulation. 
Trafikverket har tydligt påtalat att en cirkulation är en trafiklösning som vi inte anser lämplig 
för en viktig väg med värnad framkomlighet. Kommunen har här en annan syn och ser till den  
lokala nyttan.  
 
För att klargöra vad som är en rimlig avvägning mellan lokal utveckling och övergripande 
framkomlighet föreslår vi en åtgärdsvalsstudie som klargör placering och korsningsval, denna 
studie ska göras innan granskningsskedet. Behov av vägplan för genomförande av anslutning 
är beroende av vald korsningstyp. Innan detaljplanen antas måste ett genomförandeavtal 
tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Av avtalet ska ansvarsgränser avseende ägande, 
drift och underhåll klargöras. Åtgärder kopplat till exploatering ska finansieras av 
kommunen/exploatören.  
 
I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna 
detaljutformningen för anslutningen. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri 
och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för 
genomförande gällande VGU (Vågar och gators utformning).  
 
Kontakt med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, 
som du finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken 
detaljplan anslutningen tidigare behandlats. Det måste också framgå av planhandlingarna för 
den nu aktuella detaljplanen att ansökan om anslutning måste ske inför genomförandeskedet 
för anslutningen.  
 
Buller  
Planförslaget omfattar även tillfällig vistelse som möjliggör hotell och vandrarhem, konferens 
etc. Samma riktvärden som gäller för bostäder bör för hotell gälla inomhus i enlighet med SS 
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25268. En bullerutredning för år 2040 måste därlör tas fram. Om utredningen visar att det 
behövs åtgärder för att klara bullersituationen ska detta regleras i  
planbestämmelser. Trafikverket menar också att det i planbestämmelserna måste vara helt 
klart att det inte kan bli permanenta bostäder. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av exploatören och/eller kommunen. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentarer: 

- Då bostäder tillkommit i planförslaget efter samrådet gjorde kommunen en 
bullerutredning ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra 
Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun”. Beräkningar visar att 
ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla 
kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden inte överskrids. 

- Planbeskrivningen kompletterades med text under rubriken Farligt gods. ”SWECO 
ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. Planerade verksamheter ligger utanför 
rekommenderade skyddsavstånd men för kontorsbyggnader och centrumbebyggelse 
som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt längs med väg 120 ska 
byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad 
bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse. 

- Avståndet mellan vägbanekant för Hallandsväg och område som ger byggrätt är 30 
meter. Vid planering av tekniska anläggningar och parkeringar ska det finnas 10 
meter skyddsavstånd från väg 120 om platsanpassad riskutredning inte görs för 
området och inga riskreducerande åtgärder redovisas. Detta säkerställdes i planen 
genom prickmark (marken får inte förses med byggnad) och med bestämmelse n1 
(marken för inte användas för parkering). 

- Gång- och cykelväg avses hanteras inom planområdet. Plankarta och planbeskrivning 
kompletterades kring frågan. Text kring områdets koppling till tätorten uppdaterades. 

- Planbeskrivningen kompletterades med en rubrik ”Norra Ringvägens anslutning till 
väg 120” som sammanfattar åtgärdsvalsstudien som Trafikverket tagit fram och 
anpassningen av typfall 1.  

- Planbeskrivningen kompletterades med text angående genomförandeavtal. 
 

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

- Kollektivtrafiken samt gång- och cykelväg avses hanteras inom planområdet. 
Plankarta och planbeskrivning kompletterades kring frågan. Text kring områdets 
koppling till tätorten uppdaterades.   

- Planbeskrivningen kompletterades med planförslagets framtida sociala effekter samt 
jämställdhets- och barnperspektivet. Planområdet nyttjas inte idag i någon större 
kapacitet av allmänheten, därmed sker ingen betydande påverkan på dagens nyttjande 
av naturen. 

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

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

- Planområdet kommer att exploateras år 2021. Planbeskrivningen kompletterades med 
en text ”Nya fastigheter kan anslutas till dricksvattennätet när kapaciteten för 
dricksvatten är tillräckligt” 

- Planbeskrivningen uppdaterades med en text så som föreslagits under rubriken 
”Vattenförsörjning och avlopp” och ”Dag- och dräneringsvatten” förutom 
nivåskillnaden mellan färdigt golv och marknivån vid förbindelsepunkten.  

- Kommunen tagit fram VA utredning ”Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra 
Ringvägens förlängning, Tyréns, 2019-05-09”. Dagvattendammar dimensionerades 
för 100-års regn och utsläppskravet från dammarna är bestämt till 3,5 l/s och ha.  

- Massor som återstår efter massbalansering inom planområdet kan användas för att 
anlägga kullar i olika höjder och utformning inom aktivitetsparken. Höjder och 
utformning av kullar kommer att projekteras i samband med projekteringen av 
planområdet.     
 

Räddningstjänsten 
Bakgrund  
Miljö-och byggförvaltningen i Älmhults kommun har begärt yttrande rörande planförslag för 
Del av Bökhult 2: 1 (samrådshandling), daterad 2017-03-30. Mot bakgrund härav inkommer 
Älmhults kommuns räddningstjänst med yttrande enligt nedan.  
 
Yttrande  

66



  PLANBESKRIVNING  
 

 2019-10-15  14(15) 

 
I gällande översiktsplan för Älmhults kommun (ÖP2016) anges att Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, förkortat RIKTSAM, ska vara vägledande för planering och byggande 
längs leder för farligt gods.  
 
Vid fastställande av skyddsavstånd till transportvägar för farligt gods har man sedan tidigare 
inom Älmhults kommun använt sig av RIKTSAM. Det förefaller inkonsekvent att använda 
olika riktlinjer för olika detaljplaner inom samma kommun och tätort.  
 
Med anledning av ovan anser Älmhults kommuns räddningstjänst att man i planförslaget ska 
applicera skyddsavstånd enligt RIKTSAM. I det fallet medges följande användning av 
kvartersmark. 
 
30-70 meter från farligt godsled 
• H -Handel (sällanköpshandel) 
• J -Industri 
• G -Bilservice 
• U -Lager (utan betydande handel) 
• E -Tekniska anläggningar 
• P -Parkering 
 
70-150 meter från farligt godsled 
• B -Bostäder (småhusbebyggelse) 
• H -Handel (övrig handel) 
• K -Kontor (i ett plan, dock ej hotell) 
• U -Lager (även med betydande handel) 
• Y -Idrotts-och sportanläggningar (utan betydande åskådarplats) 
• C-Centrum 
• R-Kultur 
 
Mer än 150 meter från farligt godsled 
• B -Bostäder (flerbostadshus i flera plan) 
• K -Kontor (i fler plan, inkl. hotell) 
• D-Vård 
• S-Skola 
• Y -Idrotts-och sportanläggningar (med betydande åskådarplats) 
 
Önskas avsteg från skyddsavstånden enligt från RIKTSAM ska dessa analyseras  
genom en riskanalys, där det tydligt framgår att risknivåerna för både individ- och 
samhällsrisk hamnar på en tolerabel nivå, detta oavsett om riskreducerande åtgärders effekter 
på risknivån ska redovisas. Riskanalysen bör normalt genomföras av en person med 
specialkompetens. Underlag, ställningstagande och riskreducerande åtgärder ska 
dokumenteras i planhandlingarna. 
Vidare bör plankartan zonindelas så det tydligt framgår inom vilka avstånd från 
Hallandsvägen (väg 120) olika markanvändning är tillåten med hänsyn till  
transporterna av farligt gods. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentarer: 

- Planbeskrivningen kompletterades med text under rubriken Farligt gods. ”SWECO 
ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19. Planerade verksamheter ligger utanför 
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rekommenderade skyddsavstånd men för kontorsbyggnader och centrumbebyggelse 
som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt längs med väg 120 ska 
byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, för att blandad 
bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse. 

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

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

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

 
 

 
Kommunledningsförvaltningen 
2019-10-15 
 
Paul Robertsson    Arpine Minasyan    
Planeringschef     Stadsarkitekt 
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 188

 Socialnämndens beslut 2019-11-20, § 119

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12

 Socialförvaltningens sammanställning av en verkställda beslut kvartal 3, 2019
_____

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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2019-12-17 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Socialnämndens beslut 2019-11-20, § 119

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12

 Socialförvaltningens sammanställning av en verkställda beslut kvartal 3, 2019
_____
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2019-11-20 Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2019 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande 
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet. 
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har 
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter:
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 (1 juli 
- 30 september). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i 
oktober 2019.
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2019-11-20 Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-11-12

 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

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

_____

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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Sammanställning av ej verkställda beslut 2019-09-12
Ej verkställda beslut inrapporterade för kvartal 3 2019 (1 juli-30 september)
Födelseår Kön Typ av bistånd eller insats Skäl att beslutet ej verkställts Datum för

beviljande/
avbrott

Datum för
kommunens
erbjudande om
insats

Datum för
verkställighet/
avslut

1932 K Permanent bostad Resursbrist, saknar ledig bostad 2018-12-21 2019-08-13
1932 K Permanent bostad Resursbrist, saknar ledig bostad 2019-03-08 2019-08-12
1929 M Permanent bostad Resursbrist, saknar ledig bostad, ansökt om parboende 2019-02-06 2019-08-20

1991 M Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad 2019-03-05 2019-09-01

1999 M Daglig verksamhet 9.10 LSS Vill ha daglig verksamhet efter avslutad skolgång 2018-07-12 2019-07-01
1999 M Bostad med särskild service 9.9 LSS Vill ha bostad efter avslutad skolgång 2018-07-12 2019-07-02

1992 M Bostad med särskild service 9.9 LSS Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2019-01-28 2019-06-14

2005 M Biträde av kontaktperson 9.4 LSS Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 2019-03-05

1924 M Permanent bostad Resursbrist, saknar ledig bostad 2018-12-03
1971 M Dagverksamhet/sysselsättning Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2018-07-30 2018-11-28
1921 M Permanent bostad Den enskilde har tackat nej 2019-03-25 2019-09-19
1999 M Bostad med särskild service 9.9 LSS Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2019-03-20 2019-08-06

1988 M Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad 2019-03-15

2005 K Biträde av kontaktperson 9.4 LSS Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 2018-08-15

1928 M Permanent bostad Resursbrist, saknar ledig bostad 2019-06-27
1941 K Permanent bostad Resursbrist, saknar ledig bostas 2019-05-23
1993 M Biträde av kontaktperson 9.4 LSS Annat skäl 2019-05-21

2005 M Biträde av kontaktperson 9.4 LSS Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2019-04-30
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2000 M Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad 2019-06-14

2001 M Avslösarservice i hemmet 9.5 LSS Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2019-05-13
1977 K Boendestöd Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2019-05-20
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Tjänsteskrivelse

2019-11-12 1(2)

Socialförvaltning
Amanda Svensson 
amanda.svensson@almhult.se

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer SOC 2019/33

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

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-11-12

 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

Förslag till beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 2 2019 (1 april – 30 juni) till revisorer och kommunfullmäktige.
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Tjänsteskrivelse

2019-11-12 2(2)

Amanda Svensson Jenny Smedberg
Nämndsekreterare Tf Socialchef

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige

76



1

Protokoll styrelsemöte

Elmen AB

Organisationsnummer 556280-5217

Datum: 2020-01-13
Tid: 16.00-16.30
Plats: Kommunhuset i Älmhult

Närvarande ledamöter
Elizabeth Peltola (C)
Sonja Emilsson (M) 
Eva Ballovarre (S)

Tjänstemän
Susann Pettersson, VD

Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Elizabeth Peltola förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av protokollförare
Till protokollförare väljs Elisabeth Steen Ekstedt.

§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Eva Ballovarre. 

§ 4 Försäljning av Fastigheten Bulten (ÄNAB)
Av styrelseprotokoll 2019-09-16 § 46 beslutade Älmhults 
Näringsfastigheter AB (ÄNAB) att när ny VD är anställd, ge uppdraget om 
att sälja fastigheten Bulten.

Av styrelseprotokoll 2019-12-19 § 76 beslutade Älmhults 
Näringsfastigheter AB (ÄNAB) att ge VD uppdrag att teckna köpeavtal.

ÄNAB bifogar marknadsvärdering och styrelsebeslut per 2019-09-16 samt 
per 2019-12-19. 
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Styrelsens beslut

Elmen AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna försäljningen 
av Bulten.

Vid protokollet

Elisabeth Steen Ekstedt

Justeras 2020-01-13

Elizabeth Peltola Eva Ballovarre

Protokollet skickas till:
VD
Kommunstyrelsen
Samtliga dotterbolag
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 187

 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177

 Socialnämndens beslut 2019-10-23, § 106

 Socialförvaltningens och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-19

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 107

 Motion från Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S) daterad 2019-06-17
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Stefan Jönsson (S) och Lars Ingvert (S) yrkar att motionen ska bifallas. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177 och finner att den ska anses 
besvarad. 
_____

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Arbetsmarknadssamordnaren
Kommunchefen
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-17 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag
 Socialnämndens beslut 2019-10-23, § 106

 Socialförvaltningens och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-19

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 107

 Motion från Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S) daterad 2019-06-17
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-09-19 1(2)

Socialförvaltning
Jenny Smedberg 
Jenny.smedberg@almhult.se 

Socialnämnden

Motion (S) om att inrätta en arbetsmarknadsenhet
Ärendenummer SOC 2019/57

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens och arbetsmarknadssamordarens tjänsteskrivelse daterad 

2019-09-19

 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177

 Motion daterad 2019-06-17

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

2019-09-19 2(2)

ska utredas. Förvaltningen föreslår därför att motionen besvaras med hänvisning 
till kommunstyrelsens beslut.
Vi anser att en arbetsmarknadsenhet bör bestå av två huvudområden/processer.
• Process: Individens väg till självförsörjning.
Utveckla och stärka den enskildes möjligheter till självförsörjning genom arbete 
eller utbildning till arbete.
• Process: Arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov är tillgodosett.

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

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

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

Jenny Smedberg Carl Lundkvist
Tf. socialchef och områdeschef IFO Arbetsmarknads- och integrationssamordnare

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Arbetsmarknadssamordnaren
Kommunchefen
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:

 Motion från Stefan Jönsson och Lars Ingvert (S) om inrättande av 
arbetsmarknadsenhet daterad 2019-06-17.
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Samverka för sysselsättning
Under årets tre första månader rapporterades att antalet barn som bor i familjer som tar emot 
ekonomiskt bistånd ökade avsevärt i Älmhults kommun. 
Socialstyrelsen menar i sin rapport ”Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd” från 2015 att en uppväxt i ekonomisk utsatthet får fler än bara materiella 
konsekvenser. Både socialt utanförskap, svagare skolprestation, ökad risk för missbruk och 
kriminalitet i vuxen ålder. Barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt bistånd har svårare 
att själva etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna och löper högre risk att själva behöva 
bistånd för att klara sin försörjning. Socialstyrelsen menar att en känd faktor för att ta sig ur 
fattigdom är utbildning, men forskning visar att barn från familjer som är ekonomiskt utsatta har 
benägenhet att hoppa av gymnasiet för att istället jobba. 

Under de senaste åren har projektet Kompetens i Realtid (KIR) löpt på i kommunen och visat 
goda resultat. Syftet med projektet var att stärka kompetensen för målgruppen (nyanlända), men 
också att öka självkänslan. Detta i leder i sin tur till att människor kommer in på 
arbetsmarknaden. Projektet löpte ut i början av året, samtidigt får vi veta att arbetsförmedlingen 
gör en stor omorganisation som kommer att ställa högre krav på arbetssökanden. 

Älmhults kommun måste arbeta förebyggande på många plan för att vara möjliggörare för att 
människor ska arbeta istället för att behöva ekonomiskt bistånd och för att företagen i 
kommunen ska hitta arbetskraft. 

Vi tror att det är viktigt att vi har en god samverkan med de aktörer som arbetar med att få 
människor i sysselsättning och att vi har tydliga mål och fokuserar på väsentliga områden. 
Älmhults kommun behöver ett sammanhållet arbete med fokus på att undvika att individer 
behöver ekonomiskt bistånd och då riskerar att leva i utanförskap. 

Med anledning av detta yrkar vi:

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

Stefan Jönsson och Lars Ingvert
Socialdemokraterna
2019-06-17
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 14 Reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller 
från och med 2020-02-01.

2. Reglemente för tillgänglighetsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 100 upphör att gälla 2020-01-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 100 reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med tillgänglighetsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:

 Rådets syfte definieras uttryckligen utifrån FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning

 Reglerna för vilka handikapporganisationer som får utse representanter i rådet 
har definierats tydligare

 Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden ska utse 
representanter i rådet bland sina ledamöter

 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten

 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn

 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Rådet får i kommunens nämnder initiera ärenden som gäller personer med 
funktionsnedsättning, inom ramen för rådets reglemente och den kommunala 
kompetensen

 Rådets ledamöter och ersättare ska ha rätt till regelbunden utbildning inom 
områden relevanta för rådets uppdrag.

Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske.
Tillgänglighetsrådet har i anteckningar från 2019-09-11, § 5 ställt sig bakom 
förslaget till reglemente. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 185

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19

 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19

 Kommunala tillgänglighetsrådets anteckningar 2019-09-11, § 5

 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100
_____

Beslutet skickas till
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-17 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 185 Reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller 
från och med 2020-02-01.

2. Reglemente för tillgänglighetsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 100 upphör att gälla 2020-01-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 100 reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med tillgänglighetsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:

 Rådets syfte definieras uttryckligen utifrån FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning

 Reglerna för vilka handikapporganisationer som får utse representanter i rådet 
har definierats tydligare

 Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden ska utse 
representanter i rådet bland sina ledamöter

 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten

 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn

 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-17 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Rådet får i kommunens nämnder initiera ärenden som gäller personer med 
funktionsnedsättning, inom ramen för rådets reglemente och den kommunala 
kompetensen

 Rådets ledamöter och ersättare ska ha rätt till regelbunden utbildning inom 
områden relevanta för rådets uppdrag.

Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske.
Tillgänglighetsrådet har i anteckningar från 2019-09-11, § 5 ställt sig bakom 
förslaget till reglemente. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19

 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19

 Kommunala tillgänglighetsrådets anteckningar 2019-09-11, § 5

 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-09-19 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 100 reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med tillgänglighetsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:

 Rådets syfte definieras uttryckligen utifrån FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning

 Reglerna för vilka handikapporganisationer som får utse representanter i rådet 
har definierats tydligare

 Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden ska utse 
representanter i rådet bland sina ledamöter

 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten

 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn

 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras

 Rådet får i kommunens nämnder initiera ärenden som gäller personer med 
funktionsnedsättning, inom ramen för rådets reglemente och den kommunala 
kompetensen

 Rådets ledamöter och ersättare ska ha rätt till regelbunden utbildning inom 
områden relevanta för rådets uppdrag.

Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske.
Tillgänglighetsrådet har i anteckningar från 2019-09-11, § 5 ställt sig bakom 
förslaget till reglemente. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19

 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19

92



Tjänsteskrivelse

2019-09-19 2(2)

 Kommunala tillgänglighetsrådets anteckningar 2019-09-11, § 5

 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller 
från och med 2020-01-01.

2. Reglemente för tillgänglighetsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 100 upphör att gälla 2019-12-31.

Henrik Dahlström Susann Pettersson
Utredare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)

Gäller från och med 2020-01-01

Implementeras av Kommunala tillgänglighetsrådet, kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder och förvaltningar

Ersätter Reglemente antaget av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100

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

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

Organisation
§ 3
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
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Sammansättning
§ 4
Tillgänglighetsrådet ska vara sammansatt av representanter från lokala 
handikapporganisationer och Älmhults kommun enligt nedan. Representanter till 
rådet väljs normalt för en period om fyra år från och med 1 januari året efter att 
val till kommunfullmäktige har ägt rum.
Handikapporganisationer som deltar i tillgänglighetsrådets arbete ska vara 
organisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i 
respektive organisation ska huvudsakligen vara personer som på grund av 
varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet, 
och/eller deras anhöriga. Handikapporganisationerna ska vara demokratiskt 
uppbyggda samt partipolitiskt och religiöst obundna.
Ledamöter i kommunala tillgänglighetsfrågor representerar och arbetar oavsett 
organisationstillhörighet för alla personer i samhället med 
funktionsnedsättningar.

 Handikapporganisationer som uppfyller definitionen enligt ovan och har en 
lokalförening eller bedriver verksamhet i Älmhults kommun får bland sina 
medlemmar utse vardera en ledamot och en personlig ersättare i 
tillgänglighetsrådet. 

 Kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden utser vardera en 
ledamot och en ersättare i tillgänglighetsrådet.

 Tillgänglighetsrådet får, genom sin ordförande, kalla politiker i presidier för 
nämnder och styrelse, samt tjänstemän från kommunens förvaltningar att 
delta när rådet ska behandla ärenden som berör deras verksamhet.

 Tillgänglighetsrådet ska ha stöd av en sekreterare som står för 
mötesanteckningar och annan mötesadministration. Sekreteraren utses av 
förvaltningen.

Handikapporganisationerna utser sina representanter i pensionärsrådet senast i 
november det år då ordinarie val till kommunfullmäktige äger rum. 
Kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden utser sina 
representanter så snart som möjligt efter att de valts och tillträtt för en ny 
mandatperiod.
Föreningar, kommunstyrelse, teknisk nämnd och socialnämnd ansvarar för att 
respektive representanters namn och kontaktuppgifter lämnas till sekreteraren.

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

Möten och arbetsformer
§ 6
Tillgänglighetsrådet sammanträder på dag och tid som rådet självt bestämmer.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas i god tid före kommunens budgetbehandling. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ska informeras om när rådet har sina ordinarie möten.
Extra sammanträde ska vid behov hållas om presidiet eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det.

§ 7
Tillgänglighetsrådets möten är öppna för allmänheten. Åhörare får inte delta i 
diskussionen under mötet.

§ 8
Valda ersättare får närvara och delta i diskussionen vid ett möte även om 
respektive organisations ordinarie ledamot närvarar, men får inte delta i 
eventuella omröstningar eller motsvarande.

§ 9
Tillgänglighetsrådet får tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ärenden inklusive 
svar på remisser från kommunens olika organ. Arbetsgruppen får i brådskande 
fall svara på remisser i tillgänglighetsrådets namn. Sådana remissvar ska 
redovisas för rådet vid rådets närmast följande sammanträde.

§ 10
Tillgänglighetsrådets arbetsgrupp ska kostnadsfritt tillhandahållas en möteslokal 
av kommunen för beredning av ärenden.

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

Mötesanteckningar
§ 13
Sekreteraren skriver, under ordförandens ansvar, mötesanteckningar vid varje 
sammanträde. Anteckningarna skickas på lämpligt sätt ut till samtliga ledamöter 
och ersättare inom 14 dagar efter mötet.
Handikapporganisationernas representanter i rådet ansvarar för återrapportering 
till sina respektive föreningar i de ärenden som rådet har behandlat.

§ 14
Mötesanteckningarna godkänns under närmast efterföljande möte med rådet, 
som en punkt på dagordningen.
Anteckningarna kan istället godkännas genom justering, om rådet bestämmer 
detta. Ordföranden och en av de ledamöter som representerar 
handikapporganisationerna ska i så fall justera protokollet innan det skickas ut 
enligt bestämmelserna i § 13. 

§ 15
Mötesanteckningarna förvaras och arkiveras av kommunen. Anteckningarna ska 
även publiceras på kommunens hemsida snarast efter att de skickats ut till 
ledamöter och ersättare.

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

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

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

2020-01-14 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 15 Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala pensionärsrådet 

enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller från och med 
2020-02-01.

2. Reglemente för pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 99 upphör att gälla 2020-01-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 99 reglemente för kommunala 
pensionärsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med pensionärsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:

 Rådets funktion som remissinstans i frågor som rör äldre framhävs

 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten

 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn

 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras

 Rådet får initiera ärenden som gäller äldre i kommunens nämnder, inom 
ramen för rådets reglemente och den kommunala kompetensen.

Reglementet har även strukturerats om och förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske.
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 186

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19

 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19

 Kommunala pensionärsrådets anteckningar 2019-09-18, § 23

 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99
_____

Beslutet skickas till
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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2019-12-17 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 186 Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala pensionärsrådet 

enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller från och med 
2020-02-01.

2. Reglemente för pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 99 upphör att gälla 2020-01-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 99 reglemente för kommunala 
pensionärsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med pensionärsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:

 Rådets funktion som remissinstans i frågor som rör äldre framhävs

 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten

 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn

 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras

 Rådet får initiera ärenden som gäller äldre i kommunens nämnder, inom 
ramen för rådets reglemente och den kommunala kompetensen.

Reglementet har även strukturerats om och förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske.
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2019-12-17 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19

 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19

 Kommunala pensionärsrådets anteckningar 2019-09-18, § 23

 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99
_____
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Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 99 reglemente för kommunala 
pensionärsrådet.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med pensionärsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande:

 Rådets funktion som remissinstans i frågor som rör äldre framhävs

 Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten

 Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn

 Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras

 Rådet får initiera ärenden som gäller äldre i kommunens nämnder, inom 
ramen för rådets reglemente och den kommunala kompetensen.

Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19

 Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19

 Kommunala pensionärsrådets anteckningar 2019-09-18, § 23

 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala pensionärsrådet 

enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller från och med 
2020-01-01.

2. Reglemente för pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 99 upphör att gälla 2019-12-31.

Henrik Dahlström Susann Pettersson
Utredare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)

Gäller från och med 2020-01-01

Implementeras av Kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder och förvaltningar

Ersätter Reglemente antaget av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99

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

Organisation
§ 2
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Sammansättning
§ 3
Pensionärsrådet ska vara sammansatt av representanter från lokala 
pensionärsföreningar och Älmhults kommun enligt nedan. Representanter till 
rådet väljs normalt för en period om fyra år från och med 1 januari året efter att 
val till kommunfullmäktige har ägt rum.
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet representerar alla äldre i samhället 
oavsett organisationstillhörighet.

 Pensionärsföreningar som har en lokalförening eller bedriver verksamhet i 
Älmhults kommun får bland sina medlemmar utse vardera en ledamot och en 
personlig ersättare i pensionärsrådet. Föreningar som utser representanter ska 
vara öppna för alla pensionärer.

 Kommunstyrelsen och socialnämnden utser vardera en ledamot och en 
ersättare i pensionärsrådet.

 Pensionärsrådet får, genom sin ordförande, kalla politiker i presidier för 
nämnder och styrelse, samt tjänstemän från kommunens förvaltningar att 
delta när rådet ska behandla ärenden som berör deras verksamhet.
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 Pensionärsrådet ska ha stöd av en sekreterare som står för mötesanteckningar 
och annan mötesadministration. Sekreteraren utses av förvaltningen.

Pensionärsföreningarna utser sina representanter i pensionärsrådet senast i 
november det år då ordinarie val till kommunfullmäktige äger rum. 
Kommunstyrelsen och socialnämnden utser sina representanter så snart som 
möjligt efter att de valts och tillträtt för en ny mandatperiod.
Föreningar, kommunstyrelse och socialnämnd ansvarar för att respektive 
representanters namn och kontaktuppgifter lämnas till sekreteraren.

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

Möten och arbetsformer
§ 5
Pensionärsrådet sammanträder på dag och tid som rådet självt bestämmer.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas i god tid före kommunens budgetbehandling. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ska informeras om när rådet har sina ordinarie möten.
Extra sammanträde ska vid behov hållas om presidiet eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det.

§ 6
Pensionärsrådets möten är öppna för allmänheten. Åhörare får inte delta i 
diskussionen under mötet.

§ 7
Valda ersättare får närvara och delta i diskussionen vid ett möte även om 
respektive organisations ordinarie ledamot närvarar, men får inte delta i 
eventuella omröstningar eller motsvarande.

§ 8
Pensionärsrådet får tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ärenden inklusive svar 
på remisser från kommunens olika organ. Arbetsgruppen får i brådskande fall 
svara på remisser i pensionärsrådets namn. Sådana remissvar ska redovisas för 
rådet vid rådets närmast följande sammanträde.
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§ 9
Pensionärsrådets arbetsgrupp ska kostnadsfritt tillhandahållas en möteslokal av 
kommunen för beredning av ärenden.

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

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

Mötesanteckningar
§ 12
Sekreteraren skriver, under ordförandens ansvar, mötesanteckningar vid varje 
sammanträde. Anteckningarna skickas på lämpligt sätt ut till samtliga ledamöter 
och ersättare inom 14 dagar efter mötet.
Pensionärsföreningarnas representanter i rådet ansvarar för återrapportering till 
sina respektive föreningar i de ärenden som rådet har behandlat.

§ 13
Mötesanteckningarna godkänns under närmast efterföljande möte med rådet, 
som en punkt på dagordningen.
Anteckningarna kan istället godkännas genom justering, om rådet bestämmer 
detta. Ordföranden och en av de ledamöter som representerar 
pensionärsföreningarna ska i så fall justera protokollet innan det skickas ut enligt 
bestämmelserna i § 12. 
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§ 14
Mötesanteckningarna förvaras och arkiveras av kommunen. Anteckningarna ska 
även publiceras på kommunens hemsida snarast efter att de skickats ut till 
ledamöter och ersättare.

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

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

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

Revidering av reglementet
§ 18
Reglementet ska revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod. 
Alla ändringar ska fastställas av kommunfullmäktige.
Revidering av reglementet får göras på initiativ från pensionärsrådet och/eller 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska dock alltid inhämta synpunkter från 
pensionärsrådet innan ett ändringsförslag lämnas till fullmäktige för beslut.
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth 
Peltola ( C ) gällande budget 2020

I november beslutades budgeten för Älmhults kommun 2020 – plan 2021-2022 utifrån det 
förslag som Alliansen i Älmhult lagt fram. 

Förslaget innebar både besparingar och effektiviseringar i flera av nämnderna samt ett resultat på 
cirka 4 miljoner kronor - långt under behovet utifrån de investeringar som är gjorda och de 
investeringar kommunen står inför. 

Budgetprocessen för 2020 innebar att budgeten togs i november månad istället för juni månad 
med hänvisning till att statistiken blir säkrare ju längre vi väntar. Trots detta så räknade alliansen 
med en befolkningsökning på 1.5 % (cirka 265 personer) även om höstens siffror med stor 
sannolikhet visade att vi inte skulle nå upp till detta. Resultatet blev en befolkningsökning på ca 
140 personer vilket motsvarar 0,8 % - vilket i sin tur resulterar i minskade inkomster med minst 5 
miljoner kronor. 

Utifrån resultatet på 4 miljoner så ligger prognosen för 2020 redan nu på – 1 miljon. 

Med anledning av detta önskar jag få svar på följande:

- Vad avser alliansen genomföra för åtgärder för att få upp kommunens resultat på plus 
igen?

- Anser alliansen att budget 2020 lever upp till god ekonomisk hushållning?

Eva Ballovarre 

Socialdemokraterna

2020-01-15
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-17 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 181 Upphandlingsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/131

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upphandlingsplan 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar återkoppling avseende följande 

upphandlingar:

 Arbetskläder och skor

 Revisionstjänster

 Tolktjänster 

 Fordon

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en upphandlingsplan avseende 
planerade upphandlingar för 2020 som överstiger 50 prisbasbelopp (2 325 000 
kronor). Upphandlingarna avser ramavtal för produkter, tjänster och 
entreprenader utifrån verksamheternas behov.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-01

 Upphandlingsplan 2020 med bilaga
_____

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Samtliga nämnder
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