Kallelse/Underrättelse
1(2)

Kommunfullmäktige 2021-12-13
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 17:00. OBS! ÄNDRAD TID!

Bo Mazetti-Nissen (M)
Ordförande

Christoffer Mowide
Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är offentligt.

Information
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde uppmärksammas de
medarbetare och förtroendevalda som varit aktiva inom kommunen i 25 år.

Ärenden
Inledning
1 Upprop
2

Val av justerare

3

Tyst minut för bortgånge Tord Helle (SD)

4

Fastställande av föredragningslistan

5

Kalendarium

Valärenden
6 Avsägelse från uppdraget som ledamot och
ordförande i miljö- och byggnämnden från Pontus
Haglund (C)

2021/1

3

4

7

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Ingemar Almqvist (S)

2021/215

8

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljöoch byggnämnden efter Pontus Haglund (C)

2021/244

9

Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i miljöoch byggnämnden efter Pontus Haglund (C)

2021/245

1

Kallelse/Underrättelse
2(2)

Beslutsärenden
10 Revidering av handlingsprogram för skydd mot
olyckor

2021/195

5 - 172

11 Revidering av Inköps- och Upphandlingspolicy
för Älmhults kommun

2020/126

173 - 190

12 Antagande av riktlinje för inköp och upphandling

2021/207

191 - 210

13 Antagande av Cykelplan för Älmhults kommun

2021/129

211 - 260

14 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd

2021/226

261 - 286

15 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen

2021/163

287 - 309

16 Strategisk plan för bolagskoncernen 2022-2024

2021/209

310 - 315

17 Svar på motion om kulturgaranti i äldreomsorgen
- Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S)

2021/94

316 - 328

18 Meddelande till kommunfullmäktige

2021/21

329 - 331

Frågor, interpellationer och nya motioner
19 Enkla frågor

2

3

Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 177 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/215

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) till
uppdraget som kommunrevisor och därmed är han inte längre valbar till
uppdraget som ledamot i valnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny
ledamot.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 163
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ
räddningstjänst, daterad 2021-08-12
• Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20
• Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö
kommun, daterad 2021-09-13
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Trafikverket, daterad 2021-09-29

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

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

1(2)

Kommunstyrelsen

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

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ
räddningstjänst, daterad 2021-08-12
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Tjänsteskrivelse
2021-11-03

2(2)

• Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20
• Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö
kommun, daterad 2021-09-13
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Trafikverket, daterad 2021-09-29

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

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-05

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

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

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

Beslutsnivå
Tekniska nämnden punkt 1-2
Kommunfullmäktige punkt 3

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-05

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

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

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

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

2021-09-29

1(76)

Tekniska nämnden

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

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

13

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

2(76)
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Ordlista
SFS
LSO
MSB
MSBFS
SCB
SKR
FIP
YB
IL
SL
RIL
VB
IB
RCB
VRC
UAV
UTV

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

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

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

Figur 1 Älmhult med tätorter (Älmhults kommun 2020)

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

10 369
925
560
327
214
4727
26

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

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

1

Älmhult
40,9
51,2
48,8
25,9
80,6

SCB 2019, Statistiska Centralbyrån, https://kommunsiffror.scb.se
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Riket
41,3
50,3
49,7
19,6
79,5

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

7(76)

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

Figur 2 Älmhults kommun

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

2

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

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

21

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

4.

10(76)

Risker

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

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

Underrubriker
Demografi
Trafik
Bostäder

Geografisk
utveckling

Exploatering

Natur, sjöar och
badplatser
22

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

Skogsbränder
Skyfall/stormar/h
öga flöden

Industrier och farlig
verksamhet

Industrier
2:4 verksamhet7
Seveso8

Transport farligt
gods

Väg och järnväg

6
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lockar många gäster varje år. Kommunen
jobbar kontinuerligt med att
tillgängliggöra fler platser och bjuda in
turister för natur-, båt-, kanot- eller
badaktiviteter. Sammantaget innebär det
risker för att det ska förekomma
drunkningar, sjönöd, utsläpp av
miljöfarliga ämnen, skogsbränder mm.
De senaste decennierna har risken för
skogsbränder, översvämning och
extremväder – skyfall, värmeböljor,
stormar mm. ökat. Den globala
medeltemperaturökningen tros ha lett till
mer frekvent och intensivare
väderfenomen. Samtliga fenomen bedöms
inträffa oftare än vad deras namn antyder,
100 års regn, århundradets storm osv6.
Riskerna som uppstår innebär att
räddningstjänsten behöver vara samhället
behjälpliga vid flertalet olika
händelsetyper över ett väldigt stort
geografiskt område. Skogsbränder,
översvämningar, nedblåsta träd, nödställda
personer eller djur mm. Om frekvensen
och intensiteten för extremväder ökar
kommer även sannolikheten och
konsekvenserna att öka vilket innebär en
ökad risk.
Det finns ca 90 st industrier inom
kommunen med hantering av farliga
ämnen, hantering av explosivvara,
brandreaktiva ämnen, brandfarlig gas eller
brandfarlig vätska. Det finns tre
verksamheter som är 2:4 verksamheter,
varav två är sevesoanläggningar (lägre
kravklass, gasolcistern och bergtäkt).
Konsekvenserna vid en eventuell olycka
är stora vilket föranleder att det finns en
stor risk med industrier, 2:4 verksamheter
och sevesoanläggningar. Industrier och
exempelvis lager har ofta en hög
brandbelastning, lägre ställda krav på
bärighet och bitvis långa
inträngningsvägar som bidrar till
riskbilden.
Farligt gods transporteras på flera vägar i
kommunen (RV 23, väg 120/124) och
längs södra stambanan. En exakt siffra på
mängden går inte återge, då den är belagt

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

Samhällsviktig
verksamhet

Kritisk infrastruktur
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med sekretess av Trafikverket. Ett
riktmärke anger att utav samtliga
transporter så utgörs ca 3 % av transporter
med farligt gods. Olycka/utsläpp med
farligt gods kan ske på flera sätt,
exempelvis genom mekanisk påverkan i
samband med urspårning, avåkning,
kollision mellan fordon/tåg, läckage från
felaktiga tankar eller genom sabotage och
terrorism. Sammantaget innebär södra
stambanans trafik och det gods som
framförs på vägarna en risk för att olyckor
med farligt gods ska inträffa.
Det finns inom kommunen många
Äldreboenden,
gemensamhetsboe byggnader där det bedrivs
dagtidsverksamhet, särskilt behovsprövat
nden, hotell
Förskoleverksamh boende, gemensamhetsboenden och
samlingslokaler där många människor kan
et,
vistas samtidigt. Generellt är riskerna
skolverksamhet
större där det finns personer som inte kan
eller
utrymma själva, är sovande eller är
skolbarnomsorg
obekanta med lokalerna och
Samlingslokaler,
utrymningsvägarna. Då konsekvenserna
restauranger och
vid brand eller olycka riskerar att bli
fritidsanläggning
mycket allvarliga, finns ett stort
Kyrkor eller
skyddsvärde för personintensiv
byggnader med
verksamhet och utrymningskritiska
stort kulturellt
anläggningar. Livräddningsmomentet vid
värde
en räddningstjänstinsats i dessa
verksamheter eller anläggningar kan bli
komplicerat och resursomfattande. När
personer har liten eller ingen möjlighet att
utrymma på egen hand så innebär det att
ett stort ansvar läggs på
utrymningsstrategi och personalens
kunskap och agerande. Det
byggnadstekniska brandskyddet får också
stor inverkan, om olyckan är framme.
Elförsörjning,
Verksamheter där samhällsfunktionerna
vattenskyddsområ skulle kunna påverkas i stor omfattning
den, hälso- och
om en olycka inträffar räknas som
sjukvård,
samhällsviktiga. Inom kommunen finns
reningsverk etc.
exempelvis anläggningar för vatten- och
avloppsrening, elproduktion,
elförsörjning, dricksvattenförsörjning,
blåljusverksamhet, hälso- och sjukvård
samt omsorg m.fl. Konsekvensen vid en
olycka i en samhällsviktig verksamhet kan
bli förödande, vilket innebär att risken är
hög. Mer om vilka verksamheter som är
samhällsviktiga hanteras i kommunens
risk- och sårbarhetsanalys.
Södra stambanan Södra stambanan, som knyter samman
norra och södra Sverige, passerar genom
Vägnät
kommunen och har ett stort antal
24
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Avsiktliga händelser
och antagonism

Terror

Pågående dödligt
våld

Anlagda bränder

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

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

Antal händelser

50
40

Trafikolycka

30

Brand utomhus

20

Linjär (Brand i
byggnad)

10

Linjär (Trafikolycka)
0

År

Linjär (Brand
utomhus)

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

Älmhult 2009-2019
20
18
Utsläpp farligt ämne

Antal händelser

16
14

Drunkning

12
10

Naturolycka

8
Linjär (Utsläpp farligt
ämne)

6
4

Linjär (Drunkning)

2
0

Linjär (Naturolycka)

År

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

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

Figur 6 Brand i byggnad, Älmhults kommun 2017-2019

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

9

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

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

Figur 8 Antändningsobjekt
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Figur 9 Startutrymme

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

Ej angiven / okänd

18%
Antändningsobjektet
48%

Startutrymmet
Flera utrymme, samma
brandcell

28%

Flera brandceller,
samma byggnad

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

Figur 11 Brand utomhus, Älmhults kommun 2017-2019

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

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

Figur 13 Brand i avfall/återvinning

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

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

33%
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skräp

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

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

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

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

Figur 18 Trafikolyckor, Älmhults kommun 2017-2019

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

Antal
olyckor

Krävde
sjukhustransport
(antal)

Personskada/övrigt

Personbil singel

81

38

Personbil 2 fordon

38

12

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

Personbil 3 fordon

1

1

Personbil + Motorcykel

3

2

5

5

Personbil + Moped
Personbil + Lätt lastbil

2

Personbil + Buss

2

1

Personbil + Tung lastbil

3

3

Buss + Tung lastbil

1

4

Tung lastbil singel

10

2

Buss singel

1

1

Motorcykel singel

2

1

Moped singel

1

1

Lätt lastbil singel

3

37

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

Hanterar
explosivvara

19

Hanterar
brandfarlig
gas

31

Hanterar
brandfarliga
vätskor

38

Beskrivning

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

Brandreaktiva
ämnen

Riskbild

2

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

En anläggning som bedriver verksamhet som innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor och miljön, omfattas av de skyldigheter
som ställs i 2 kap. 4 § LSO. Verksamheter som omfattas av denna paragraf har
särskilda skyldigheter att förebygga olyckor, prövning om verksamheten
omfattas av densamma görs av Länsstyrelsen. Vissa verksamheter omfattas även
av sevesolagstiftning. Den omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236)
och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad ”Seveso-lagen”.
Verksamheter som hanterar större mängder kemikalier omfattas i vissa fall av
38
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skyldigheter ur denna lag. I Seveso-lagen finns två kravnivåer, en lägre och en
högre.
Följande verksamheter inom Älmhults kommun är så kallade 2:4 anläggningar
och/eller omfattas av seveso-lagstiftning, se tabell nedan.
2:4 anläggningar och som faller under SEVESO lagstiftning. Underlag Daedalos, 2021.
Typ av Anläggning 2:4
Primagaz Gasolcistern,
Ja
utomhus, ovan
mark

Stena Aluminium Metallindustri
AB

Anderssons Grus AB Bergtäkt

39

Seveso
Ja (lägre)

Ja

Nej

Ja

Ja (lägre)

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

10

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

14

15

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

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

Händelse

Scenario

Brand i byggnad (mest frekvent)

1B
Brand i byggnad (värsta troliga)

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

4

5A

5B

6

7

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

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

42

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

8A
Utsläpp farligt ämne (mest frekvent)

8B
Utsläpp farligt ämne (värsta troliga)

9
Flera pågående händelser

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

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

1 gång per
vecka

3A

1 gång per
månad

1A, 5A

1 gång per år

8A

< 1 gång per år

3B, 6

5B

4, 9

1B, 2, 7, 8B

Hälsa

Ingen skadad

Enstaka
lindrigt
skadade

Enstaka svårt
skadade

Enstaka döda
eller flera svårt
skadade

Flera döda

Miljö

Ingen skada

Liten
utbredning,
enkel sanering

Stor
utbredning,
Enkel sanering

Liten
utbredning,
svår sanering

Omfattande
utbredning

Egendom

Ingen skada

< 10 000 kr

10 000 – 100
000 kr

100 000 – 1 000
000 kr

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

Plats

Antal insatser
mellan 2009–2019
Brand i byggnad

Per 1000 inv

Älmhult

262

1,60

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

8592

1,50

Riket

105 413

1,10

Brand utomhus
Älmhult

297

0,85

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

8527

0,66

Riket

102 319

0,58

Älmhult

478

2,67

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

16 822

2,65

Riket

194 617

2,16

Trafikolycka

Utsläpp farligt ämne
Älmhult

123

0,69

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

3385

0,41

Riket

30 462

0,34

Älmhult

23

0,13

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

863

0,13

Riket

7832

0,10

Älmhult

12

0,07

C7. Pendlingskommuner nära mindre tätort

372

0,06

Riket

579

0,06

Naturolycka

Drunkning

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

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

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

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

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

Målet uppfylls genom att följande aktiviteter genomförs:

A

B

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

C

Förekomsten av brandvarnare och släckutrustning hos enskilda ökar

D

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

E

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

F

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

G

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

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

-

Målet uppfylls genom att följande aktiviteter genomförs:
A

B

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

C

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

D

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

E

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

F

Personal på räddningstjänsten ska krigsplaceras inom
räddningstjänstorganisationen.

G

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

H

I

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

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

7.1

Tillsyn

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

7.2

Stöd till den enskilde

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

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

7.3

Rengöring och brandskyddskontroll

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

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

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

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

Utgår från
Station Älmhult
Station Älmhult
Station Liatorp
Kommunövergripande
Häradsbäck
Pjätteryd

Anspänningstid
5 minuter
3 minuter
8 minuter
90 sekunder
Värn
Värn

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

Klass 2

2

Klass 2
Klass 1
Klass 2
Klass 3

1
1
1
1

Klass 2
Klass 1
Klass 1

1
1
1

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

Tabell: Brandvattenpumpar inom Älmhults kommuns räddningstjänst

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

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

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

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

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

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

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

16

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

Figur 22 Responstid för station Älmhult.

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

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

Procent %

Befolkningstäckning (%)
80
60
40
20
0

69
27
4
0 till 10 min 10 till 30
min

> 30 min

Figur 24 Befolkningsdata samt befolkningstäckning gällande responstider.

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

17

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

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

Förmåga att:

Släckning

Genomföra släckinsats ut- och invändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Släckning

Genomföra utvändig släckning

Steglivräddning
11 m
Steglivräddning
23 m

Med utskjutsstege livrädda upp till en brösthöjd på 11
m

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

Med hävare livrädda upp till brösthöjd på 23 m

6030

Arbetsplattform
Vattentransport

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

Vattenförsörjning

Bygga upp slang- och pumpsystem

Ventilation

Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

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

Ledning system

Genomföra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Akut RVR

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

Räddning-FIP

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

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

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

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

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

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

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

Förmåga att:

Släckning

Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Släckning

Genomföra utvändig släckning

Hävare
Vattentransport

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

Vattenförsörjning

Bygga upp slang- och pumpsystem

Ventilation

Med fläkt ventilera bort rök från exempelvis
fordon

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

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

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Räddning-FIP

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

Terräng

Bandvagn
UAV

Skogsbrandsdepå

Helikopterresurs
Flygplansresurs
Högkapacitetspump

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

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

Tabell: uppgift och förmåga vid brand utomhus kopplat till enhet

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

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

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

68

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

57(76)

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

Förmåga att:

Räddning

Göra basräddning vid trafikolycka, utsläpp, lösa
föremål etc.

Buffert

Fungera som buffertfordon vid t.ex. trafikolycka

Losstagning låg

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

Losstagning medel

Losstagning hög

Räddning tung
Jordning järnväg

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

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

6010,
6260

Ledning insats

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

6080

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

6080,
1180,
VRC, VB

Ledning system
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RVR

Genomföra restvärdesräddning på väg

Räddning-FIP

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

Räddning tung

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

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

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

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

Förmåga att:

Släckning

Genomföra bas släckinsats ut- och invändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Ventilation

Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar

Livräddning

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

Avspärrning

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

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

Indikering

Indikering av farliga ämnen

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

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

Ledning system

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Akut RVR

Genomföra akut restvärdesräddning

Räddning-FIP

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

UAV

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

Kemdyk

Genomföra kemdykning enligt AFS 2007:7

Kemdykarledare

Leda en kemdykargrupp

AI
Kemdepå
Företagens kem
Oljeskydd

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

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

MSB

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

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

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

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

Förmåga att:

Motorsåg

Med motorsågsutrustning såga/nedfallna träd

Pumpning

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

Hävare
Vattentransport

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

Vattenpumpning

Bygga upp slang- och pumpsystem

Räddning

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

Räddning tung

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

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

6010,
6260

Ledning insats

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

6080

Ledning system

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

Akut RVR

Genomföra akut restvärdesräddning

Räddning-FIP

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

Terräng

Bandvagn
UAV

Översvämning

NUSAR

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

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

MSB

MSB

Tabell: uppgift och förmåga vid naturolycka kopplat till enhet

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

Ytlivräddning
Trailer Båt

Räddning-FIP

Terräng

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

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

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

Bandvagn
Hjärtstartare

UAV
Räddningsdykare

6151,
6152

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

Tabell: uppgift och förmåga vid drunkningsolycka kopplat till enhet

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

Schematisk bild av ledningsnivåerna i systemet.

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

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

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

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

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

Figur 26 Arbetsgång scenariopaket. Bilden är hämtad från MSB.

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

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

•

Händelserapport – den rapport som skrivs efter varje räddningsinsats.
Skickas till MSB och utgör underlag för statistik.
Insatsutvärdering – fördjupad utredning om insatsen och räddningstjänstens
arbete vid insatsen, vad gick bra och vilka förbättringspunkter finns.
Lärdomar dras och sprids inom organisationen genom till exempel övningar,
träffar och utskick. Kan utgöra underlag vid framtagande av insatsplaner
och metodutveckling. Insatsutvärderingar genomförs vid större händelser
som bedöms kunna resultera i ovanstående. Exempel på händelser som kan
leda till insatsutvärderingar är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolyckor,
drunkningstillbud eller utsläpp av farligt ämne.
Fördjupad olycksundersökning – räddningstjänstens mest omfattande
utvärdering av en olycka. I denna utreds grundligt orsaken till händelsen,
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händelseförloppet och insatsen. Likt insatsutvärdering ska den fördjupade
olycksundersökningen identifiera brister, åtgärder samt utmynna i
erfarenhetsspridning både inom organisationen och vid behov till externa
aktörer. Fördjupad olycksundersökning ska genomföras vid dödsbränder
samt om egen personal skadas.
Gemensamt för både händelserapport, insatsutvärdering och fördjupad
olycksundersökning som görs är att de ska fokusera på att utreda orsakerna till
olyckan och hur insatsen genomförts samt konsekvenser av vidtagna åtgärder.
Utvärderingarna ska inte leta efter enskilda individer som gjort fel, utan ska vara
objektiva och i stället fokusera på hur räddningsinsatser och hur
räddningstjänstens arbete kan förbättras, både inom den operativa och
förebyggande verksamheten.
Lärande
Genom att dokumentera genomförda insatser och händelser utifrån konceptet
After Action Review, AAR för att sedan delge den egna organisationen, ökar
erfarenhetsåterföringen och man skapar en grund för hela organisationen. Det
interna arbetet har startats upp och planeras att vara i full drift under 2022. Där
har även hjälmkamera och drönare börjat att användas som en viktig del i
dokumentationen till erfarenhetsåterföringen för att bli en ännu bättre lärande
organisation.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Kompletterande referensdokument:
• Riskbaserad dimensionering av operativ räddningstjänst, TN:2021/46
• Styrdokument, Reglemente för tekniska nämnden, KS 2019/116
• Delegeringsordning för tekniska nämnden, TN 2020/74.
• Samarbetsavtal räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge, TN
2021/76
Förteckning över tecknade avtal:
• Alarmering: SOS Alarm Sverige AB
• Manöver av utomhusvarning: SOS Alarm Sverige AB, ”SOS VMA
utlarmning avtal” 104643SOS
• Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunal
räddningstjänst i Kronoberg gällande I Väntan På Ambulans, IVPA
• Överenskommelse om samverkan mellan Räddningstjänster i
Kronobergs län och Sjöräddningssällskapet SSRS station RS Växjö.
• Samarbetsavtal- avseende övergripande ledning av kommunal
räddningstjänst, Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge
• Sotning och brandskyddskontroll. Avtal finns tom 2021. Normalavtal
mellan kommun och skorstensfejarmästare (Typ A). Älmhults kommun
och Ulf Kaisson. Ny upphandling ska ske till 2022.
• Krigsplacering av personal på Räddningstjänsten. Avtal med
Rekryteringsmyndigheten.

86

Styrdokument – Handlingsprogram LSO
2021-09-29

75(76)

Bilaga B: Beskrivning av samråd
Tekniska nämnden har beslutat att genomföra samråd av förslag till
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Förslaget skickas till aktörerna som
omnämns i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse vilket är angränsande
kommuner samt alla kommuner Kronoberg, alla myndigheter som har direkt
anknytning till räddningsverksamheten i kommunen.
Lista på vilka som har fått handlingsprogrammet för samråd.
• Alvesta kommun
• Lessebo kommun
• Markaryds kommun
• Tingsryds kommun
• Uppvidinge kommun
• Växjö kommun
• Ljungby kommun
• Osby kommun
• Olofström kommun
• Värends räddningstjänst
• Räddningstjänsten Östra Kronoberg
• Region Kronoberg
• Länsstyrelsen i Kronoberg
• Trafikverket
• Polismyndigheten region syd
• Försvarsmakten militärregion syd
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Inom Älmhult kommuns geografiska område finns inga gränser mellan
kommunens respektive statens ansvarsområde för räddningsinsatser i anslutning
till hamnar enligt 3 kap. 3 § förordningen om skydd mot olyckor.
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Sammanfattning
Rapportens huvudsakliga syfte har varit att beskriva riskbilden i Älmhults kommun, redogöra
för räddningstjänstens förmåga att hantera riskerna och ge förslag på åtgärder eller fortsatt
utredning för att möta framtidens utmaningar. Rapporten syftar även till att kunna användas
som underlag vid arbetet med nytt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO). Rapporten är framtagen främst under 2020.
Älmhults kommun har idag nästan 18 000 invånare, fem tätorter, starka industrier och en väl
rustad kommunal räddningstjänst i egen regi, fördelat på två deltidsstationer och två värn.
Riskerna i kommunen innefattar bl.a. ett flertal större industrier (med hantering av stora
mängder farliga ämnen), stora samlingslokaler, riksväg 23, väg 120, södra stambanan, flertalet
sjöar och mycket skog.
Älmhults kommun växer och har de senaste åren en tilltagande ökning av antalet nya
folkbokförda och prognoser talar om en fortsatt ökning framöver. Tätorten växer och en ökad
befolkning innebär nya satsningar på bostadsområden, arbetstillfällen (industrier, handel, och
restauranger). En ökning av både godstrafik på väg och järnväg samt en ökning av
persontrafiken förespås. Sammantaget innebär riskerna att den kommunala räddningstjänsten
behöver ha kunskap, kompetens och resurser för att hantera ett stort spann av händelser. I takt
med utvecklingen av nya sorters bostäder, industrier, tekniska system, fordon med nya
drivmedel mm. så kommer dessutom komplexiteten av det uppdrag som räddningstjänsten har
att öka.
Utveckling av Älmhult framöver kommer framförallt att kräva en ökad kompetens och
delaktighet från Älmhults räddningstjänst i både plan-, bygg-, det förebyggande- och det
operativa skedet för att hänga med i samhällsutvecklingen. Idag är förmågan att hantera
olyckor god men den bygger mycket på det samarbete som finns med angränsande
kommuners räddningstjänster och det länsgemensamma samarbetet Räddsam Kronoberg,
något som i framtiden måste fortlöpa.
Följande åtgärder föreslås utöver ovanstående för att förbättra räddningstjänstens förmåga att
hantera riskerna i kommunen, nu och på sikt:
•

•
•

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

91

4(76)
Nämnd, förvaltning

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning

Datum

2021-08-12

Innehållsförteckning
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2
1

Inledning ............................................................................................................................ 6
1.1. Bakgrund ......................................................................................................................... 6
1.2. Syfte ................................................................................................................................ 6
1.3. Mål .................................................................................................................................. 6
1.4. Metod .............................................................................................................................. 7
1.5. Avgränsningar ................................................................................................................. 7

2

Älmhult kommun ............................................................................................................... 8
2.1. Befolkning, demografi och geografi ............................................................................... 8
2.2. Älmhult kommuns översiktsplan 2016 ......................................................................... 12
2.3. Fördjupning av översiktsplan, Älmhult småstad 2020 ................................................. 15
2.4 Risk och sårbarhetsanalys för Älmhults kommun 2019-2022 ....................................... 18

3

Räddningstjänsten ............................................................................................................ 19
3.1. Räddningstjänstens förmåga ......................................................................................... 20
3.2. Responstid ..................................................................................................................... 22
3.3. Samverkan..................................................................................................................... 24
3.3.1 Räddsam Kronoberg ............................................................................................... 24
3.3.2 DRH ........................................................................................................................ 24
3.3.3 Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB) .......................................................... 24
3.3.4 RSöS ....................................................................................................................... 25
3.4. Indikatorer för räddningstjänst...................................................................................... 25

4

Riskinventering ................................................................................................................ 28
4.1. Byggnader ..................................................................................................................... 28
4.1.1. Verksamheter ......................................................................................................... 29
4.1.2. Farlig verksamhet, 2:4 anläggning och Seveso ..................................................... 31
4.1.1. Samhällsviktig verksamhet .................................................................................... 31
4.1. Transportleder och farligt gods ..................................................................................... 32
4.1.1. Vägnät .................................................................................................................... 32
4.1.2. Järnväg ................................................................................................................... 33
4.1.3. Farligt gods ............................................................................................................ 34
4.1.4. Trafikutveckling..................................................................................................... 35
4.2. Terror/PDV/Vansinnesdåd/Antagonistiska hot ............................................................ 36
4.3. Skogsbränder ................................................................................................................ 36
4.4. Båt/sjöolycka................................................................................................................. 37

92

5(76)
Nämnd, förvaltning

Datum

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning
2021-08-12
4.5. Väder, skyfall, höga flöden och stormar. ...................................................................... 37
4.6. Utsläpp av farligt ämne i naturen .................................................................................. 38
5

Insatsstatistik .................................................................................................................... 39
5.1. Uppdrag och händelser ................................................................................................. 39
5.2. Frekventa händelser ...................................................................................................... 47
5.2.1. Automatlarm utan brandtillbud .............................................................................. 48
5.2.2. Trafikolycka ........................................................................................................... 50
5.2.3. Brand i byggnad ..................................................................................................... 52
5.2.4. Brand i Skog eller Mark......................................................................................... 56
5.2.5. Felindikering brandlarm ........................................................................................ 58
5.3. Uppdrag till annan kommun ......................................................................................... 59
5.4. Tider .............................................................................................................................. 61
5.4.1. Larmbehandlingstid ............................................................................................... 61
5.4.1. Anspänningstid ...................................................................................................... 62
5.4.2. Framkörningstid ..................................................................................................... 63
5.4.3. Responstid .............................................................................................................. 64

6

Analys .............................................................................................................................. 65
6.1. Förmågebedömning ...................................................................................................... 67
6.1.1. Scenarier ................................................................................................................ 67
6.1.2. Övrigt ..................................................................................................................... 71
6.2. Framtiden ...................................................................................................................... 72

7

Slutsatser .......................................................................................................................... 75

93

6(76)
Nämnd, förvaltning

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning

1

Datum

2021-08-12

Inledning

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

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

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

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

1

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

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

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

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

2

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

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

Figur 1 Älmhult med tätorter (Älmhults Kommun, 2020)

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

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

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

3

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

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

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

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

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

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

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

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

4

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

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

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

5

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

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

101

14(76)
Nämnd, förvaltning

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning

Datum

2021-08-12

Figur 6 Översikt järnvägsutveckling. Översiktsplan Älmhults Kommun. 2016

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

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

6

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

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

Figur 10 Räddningstjänsten Älmhult.

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

Förmåga
Släckning
Rökdykning
Rökdykarledare
Steglivräddning
11 m
Steglivräddning
23 m
Hävare

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

Enhet
6010 6210
6010 6210
6010 6210
6010 6210

Med maskinstegeutrustning livrädda upp till brösthöjd på 23 m

6030

Med hävareutrustning göra uppgifter högt ovan mark

6030

Vattentransport
Vattenförsörjning
Ventilation
Räddning

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

6040 6240
6040 6240
6010 6210
6010 6210

Buffert
Losstagning låg

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

Losstagning
medel

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

Losstagning hög

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

Räddning tung
Jordning järnväg

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

6210
6010

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

6010 6260

Ledning insats

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

6080

Ledning system

Göra systemledning, ledning på strategisk nivå.

6080

Akut RVR
Ytlivräddning

Genomföra akut restvärdesräddning
Rädda liv genom livräddning ovan vattenyta

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

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

6160 6260
6310 6510
6060 6260
6010

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

Terräng

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

Förmåga att:

Återfinns närmast i:

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

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

7
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Figur 11 Responstid för station Älmhult.

Responstider för station Liatorp syns i Figur 12 nedan.

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

Befolkningstäckning (%)

Procent %

80

69

60
40

27

20
4
0
0 till 10 min 10 till 30 min

> 30 min

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

8
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En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver
organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser.
Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre, Hultsfred,
Vimmerby och Västervik bildar nu därför en gemensam samverkan Räddningssystem
Småland-Blekinge. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan organisationerna är att
åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och
uthållighet att genomföra räddningsinsatser. Det nya samarbetet kommer att omfatta 30
kommuner med cirka 800 000 invånare.
Varje räddningstjänst kommer fortfarande att finnas kvar som egen organisation, men
samarbetet kommer att bli utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.
I korthet innebär det ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning
av resurser som brandmän, fordon och materiel men även uppbyggnad av en ny
övergripande ledning. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar
att snabbt få mycket resurser till en olycksplats, leda stora insatser samt hantera
samtidiga, komplexa och långvariga händelser.
Ledning på skadeplats och i systemet som helhet kommer att bedrivas ute på plats med
befäl från områdena och från en gemensam ledningscentral i Jönköping som är
samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans
alla dagar. Här kommer det att finnas ett vakthavande befäl som tillsammans med en
vakthavande räddningschef utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med
gemensamma regionala ledningsresurser samt insatsledare och styrkeledare i alla de
ingående räddningstjänsterna.
3.3.4 RSöS
Räddningstjänsterna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län har
inlett ett samarbete som benämns Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS. Inom RSöS finns
en beredskapsfunktion för inriktning och prioritering av resurser, vid omfattande
räddningsinsatser, mellan de ingående länen samt gentemot övriga delar av Sverige.
Funktionen utgörs av en tillikauppgift för en vakthavande funktion i regionen. De fem länen
ingår i ett samarbete runt förstärkningsresurser i södra Sverige tillsammans med Skåne, Västra
Götalands län, Stockholmsregionen samt Bergslagen. Arbete pågår med att ytterligare knyta
räddningstjänsterna i regionen närmare varandra t.ex. avseende dynamisk resurshantering,
samarbete mellan ledningscentralerna och gemensam ledningsdoktrin.

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

ID
U07415
U07424
U07440
U07442

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

2016

2017

2018

2019

0,68

0,62

0,66

0,55

37,2

31,6

17,1

26,7

1,6

1,6

1,5

1.9

10,3

10,8

10,9

10.2

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

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

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

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

Värde
40,9 år

Andel utrikesfödda

25,9 %

Hushållsstorlek

2 personshushåll 27,5 %

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

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

Vanligaste boendeformen

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

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

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

Dagtidsverksamhet, T.ex.
förskola

18

5B

Behovsprövade särskilda
boenden, T.ex.
äldreboenden

7

6

Bensinstation, tyngre
industri etc.

9

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

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

Hanterar
explosivvara

Hanterar
brandfarlig gas

Hanterar
brandfarliga
vätskor

Brandreaktiva
ämnen

19

31

38

Beskrivning

Riskbild

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

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

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

2
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Explosiva blandningar, brand, strålning,
BLEVE
(Boiling Liquid
Expanding Vapor
Explosion)
Brand- och explosionsfara,
värmestrålning, giftiga gaser och
miljöskada vid utsläpp.

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

Typ av
anläggning
Primagaz Gasolcistern,
utomhus, ovan
mark

Stena Aluminium Metallindustri
AB

Anderssons Grus AB Bergtäkt

2:4

Seveso

Riskbild

Ja

Ja (lägre)

Ja

-

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

Ja

Ja (lägre)

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

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

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

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

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

Figur 18 Ämnesklasser och transportetiketter för väg/järnväg

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

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

Färdmedel

Årlig tillväxt

Total tillväxt

2017-2040

2017-2040

Järnväg

1,55%

42%

Sjöfart

2,16%

64%

Väg

1,65%

46%

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

Län

Stockholms län

Årlig Tillväxt

Årlig Tillväxt

2017-2040

2040-2065

0,6%

Jönköpings län

1,5%
1,2%

Kronobergs län

1,3%

0,9%

Kalmar län

0,9%

0,7%

Blekinge län

1,1%

0,7%

Skåne län

1,4%

0,8%

Hallands län

1,2%
1,1%

0,9%

Rikssnitt

0,8%

0,7%

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

9

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

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

Markanvändningen inom kommunen (SCB
2015)

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

10

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

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

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

100 års
flöde

200 års
flöde

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

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

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

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

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

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

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

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

150

Larm utan tillbud

100

Olycka/tillbud
50

Räddningstjänst

0
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År

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

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

Räddningstjänst
Förstärkning

6%

64%

Annat uppdrag

Figur 24 Händelser 2017-2019, fördelning uppdrag.

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

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

Figur 26 Förstärkningsuppdrag 2017-2019. Fördelning över händelser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figur 36 Orsak automatlarm utan brandtillbud 2017-2019

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

Figur 38 Trafikolyckor Älmhults kommun, 2017-2019

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

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

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

Antal
olyckor

Krävde sjukhustransport (antal)

Personskada/övrigt

81

38

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

38

12

1 rygg/nackskada, 1 instängd i
fordon

Personbil 3 fordon

1

1

Personbil +
Motorcykel

3

2

Personbil + Moped

5

5

Personbil + Lätt
lastbil

2

Personbil + Buss

2

1

Personbil + Tung
lastbil

3

3

Buss + Tung lastbil

1

4

Tung lastbil singel

10

2

Buss singel

1

1

Motorcykel singel

2

1

Moped singel

1

1

Lätt lastbil singel

3

Personbil singel

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

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

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

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

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

Figur 46 Startutrymme, Brand i byggnad 2017-2019.
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Av händelserapporterna för åren 2017-2019 så framgår det att den slutliga omfattningen i
48% av brand i byggnad antingen är ej angiven eller okänd. Det belyser ett område för
förbättring för räddningstjänsten, då omfattningen borde kunna anges. En djupare analys visar
att ett flertal av händelserna enbart lett till rökspridning, varvid en omfattning av brand inte
fyllts i. I 2 % av fallen så var omfattningen flera brandceller i samma byggnad. Fördelningen
från insatserna mellan 2017-2019 går att se i Figur 47 nedan.
Slutlig omfattning, Brand i byggnad
2017-2019
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Figur 47 Pågick branden vid ankomst och omfattning vid ankomst samt den slutliga, Brand i Byggnad
2017-2019.
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5.2.4. Brand i Skog eller Mark
Under 2017-2019 så larmades räddningstjänsten till 51 händelser med brand i skog eller mark.
Inga personskador kom som följd av bränderna men totalt 25 000 m2 skog eller mark brann.
Geografiskt så har händelserna inträffat framförallt i närheten till Älmhults tätort, se Figur 48
nedan.

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

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

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

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

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

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

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

Grannkommunerna har i flera fall haft händelser i Älmhults kommun. Markaryd är den
kommun som totalt sett åkt flest gånger på larm till Älmhult. Fördelningen över uppdrag till
Älmhults kommun som annan räddningstjänst står för återges i figur nedan. För Osby så fanns
det vid tiden för rapporten inte möjlighet att få uppdragstypen utan enbart antalet händelser
totalt.
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Räddningstjänst från annan kommun, fördelning
uppdrag till Älmhults kommun 2017 -2019
50
40
Räddningstjänst

30

Okänt

20

Förstärkning
10

Annat uppdrag

0
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Kronoberg

Figur 55 Räddningstjänst från annan kommun, fördelning uppdrag till Älmhults kommun 2017 -2019

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

Uppdrag

8

36

Annat
uppdrag
2

10

21

5

36

1

4

1

6

8

10

18

8

10
1

18
1

1

3

4

36

85

Räddningstjänst

Förstärkning

Alvesta
Ljungby
Markaryd
Osby
Tingsryd
Värnamo
Växjö
Totalsumma

8

Totalsumma
46

129

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

Uppdrag
Räddningstjänst

Förstärkning

Annat uppdrag

4

8

29

17

4

17

4

6

3

41

48

5

Okänd typ

12
2

48
34

148

Totalsumma

34
21
13

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

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

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

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

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

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

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

75%

Figur 60 Fördelning av framkörningstider för samtliga händelser 2017-2019

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

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

5%

0-10 min
10-20 min

26%

20-30 min
63%

30+ min

Figur 62 Fördelning responstid för samtliga händelser 2017-2019.

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

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

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

Händelse
Brand i byggnad (mest frekvent)

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

1B

Brand i byggnad (värsta troliga)

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

2

Allvarlig olycka 2:4 anläggning

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

Trafikolycka (mest frekvent)

Singelolycka på 80-sträcka. Inga eller få personskador.

3B

Trafikolycka (värsta troliga)

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

4

Olycka farligt gods

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

5A

Brand i skog eller mark (mest
frekvent)

Brand i vegetation. Mindre omfattning och ingen
egendomsskada.

5B

Brand i skog eller mark (värsta
troliga)

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

6

Drunkning

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

7

Extremväder

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

8A

Utsläpp farligt ämne (mest
frekvent)

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

8B

Utsläpp farligt ämne (värsta
troliga)

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

9

Flera pågående händelser

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

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

1 gång per
vecka

3A

1 gång per
månad

1A, 5A

1 gång per år

8A

< 1 gång per år

3B, 6

5B

4, 9

1B, 2, 7, 8B

Hälsa

Ingen skadad

Enstaka
lindrigt
skadade

Enstaka svårt
skadade

Enstaka döda
eller flera svårt
skadade

Flera döda

Miljö

Ingen skada

Liten
utbredning,
enkel sanering

Stor
utbredning,
Enkel sanering

Liten
utbredning,
svår sanering

Omfattande
utbredning

Egendom

Ingen skada

< 10 000 kr

10 000 – 100
000 kr

100 000 – 1 000
000 kr

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

Utmaningar
Lång framkörning

God
Otillgänglig villa

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

Utmaningar
Resurskrävande

Utmanande

Beredskapsproblematik
Ledningskrävande

155

68(76)
Nämnd, förvaltning

Datum

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltning

2021-08-12

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

Utmaningar
Stor samhällspåverkan
Höga krav på samverkan/stab/ledning

Mycket utmanande
Beredskapsproblematik
Kräver mycket resurser och kompetens

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

Utmaningar
Bilar med alternativa drivmedel

God
Kompetensutveckling i fas med teknikutvecklingen

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

Utmaningar
Fordon med alternativa drivmedel

God

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

Utmaningar
Resurskrävande

Utmanande

Beredskapsproblematik
Ledningskrävande

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

Utmaningar
Besvärlig terräng

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

Utmaningar
Resurs- och ledningskrävande

Utmanande

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

Utmaningar
Avstånd till drunkningsplats

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

Utmaningar
Långt till utläppsplats

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

Utmaningar
Stor samhällspåverkan

Utmanande

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

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

Utmaningar
Resurs- och ledningskrävande

Utmanande

Beredskapsproblematik
Samarbete med andra räddningsorganisationer

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

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

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

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

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Diarienummer TN 2021/46

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





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

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

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

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

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

Magnus Kärvhag
Räddningschef

Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Räddningstjänsten

Rörvägen 2
374 32 Karlshamn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen

2021-09-14

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

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

Älmhults kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 1(6)

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för
Älmhults kommunkoncern daterad 2021-11-10, att börja gälla från och med
2022-01-01.
2. Kommunfullmäktige bifaller Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande om att ta
fram en rutin för att hantera orimligt låga anbud.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Ajournering
Kl. 9.45-10.07

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 152
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till ny Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern
daterat 2021-11-10
• Inköps- och upphandlingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26,
§ 70

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
1. Socialdemokraterna yrkar att följande ändringar görs i policyn:
• Generellt:
Det är en inköps- och upphandlingspolicy, men i texten nämns i princip
endast upphandling.
• Inledning
Tillägg: Inköp av varor och tjänster är viktigt för att kommunens
verksamhet ska fungera. Dessa poster utgör en betydande del av
koncernens totala budget. Med anledning av detta är det av stor betydelse
för kommunens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling hur
upphandlingarna hanteras – det vill säga vilka leverantörer som anlitas
och vad som levereras till vilka villkor.
Kommentarer – lägg till att det gäller även direktupphandling och att det
gäller också vid hyra och leasing.
• Organisation och ansvar
Tillägg: Kommunledningsförvaltningen har i uppgift att samordna inköp
genom tex förvaltningsövergripande ramavtal så att kommunens
intressen tillvaratas och effektiviseras.
Tillägg: Att tydliggöra vems ansvar det är att upphandlingarna följs.
• Miljöhänsyn
Tillägg: Kommunens upphandlingar ska bidra till en hållbar utveckling
med låg miljöpåverkan
• Etiska och sociala hänsynstagande
Tillägg: Kommunen ska se upphandling som ett strategiskt verktyg för
att bidra till en social och etisk hållbar produktion av varor och tjänster.
Tillägg: Ekonomi
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

•

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konkurrens
Tillägg: Kommunens agerande vid upphandlingar ska medverka till en
fungerande konkurrens på marknaden.
Upphandlingar kan med fördel delas upp för att ge fler företag möjlighet
att lämna anbud.
• Mål
Det står idag: lägsta möjliga kostnad utifrån gällande lagstiftning.
Nytt förslag: Totalkostnadstänkandet kopplat till produktens livscykel
ska beaktas och väga tungt i upphandlingen. Ekonomi, kvaliteten och
kostnader kopplat till eventuellt bristande kvalitet ska vägas in. Den
totala kostanden under varans brukandetid ska väga tungt – inte endast
priset vid det aktuella köptillfället.
Tillägg: Koncerntänk
Kommunens inköp och upphandlingar ska baseras på en helhetssyn där
kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilt
verksamhetsintresse.
• Rättssäker kommunal upphandling
Direktupphandlingar ska undvikas.
Uppföljningen av avtalen är viktig för sund konkurrens.
Tillägg: EU:s upphandlingsdirektiv och svenska lagstiftning är
tvingande.
Eva Ballovarre (S) yrkar att ärendet återremitteras för diskussion om
ändringar.
Gusten Mårtensson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskottet
förslag till beslut.
Stefan Jönsson (S) yrkar att vi skall skriva in kollektivavtalsliknande
förhållande i inköp och upphandling.
Eva Ballovarre (S) lämnar tilläggsyrkande om att ta fram en rutin för att
hantera orimligt låga anbud.
Marie Olofsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut samt bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande om att ta fram
en rutin för att hantera orimligt låga anbud.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Beslutsomgång 1
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) yrkande om återremiss mot Gusten
Mårtenssons (C) yrkande om att avgöra ärende idag mot varandra och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande om att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande om att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt Gusten Mårtenssons (C) yrkande att avgöra ärendet idag.
Ledamot

Ja

Yvonne Jonsson (C)

Ja

Sonja Emilsson (M)

Ja

Dan Blixt (M)

Ja

Lars-Gunnar Gustafsson (L)

Ja

Marie Olofsson (C)

Ja

Nej

Eva Ballovarre (S)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Lars Ingvert (S)

Nej

Stefan Jönsson (S)

Nej

Börje Tranvik (-)

Ja

Gusten Mårtensson (C)

Ja

Resultat

7

Avstod

4

Beslutsomgång 2
Ordföranden frågar om Eva Ballovarres (S) yrkande om att ta fram en rutin för
att hantera orimligt låga anbud kan behandlas som ett tilläggsyrkande till
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Eva
Ballovarres (S) tilläggsyrkande om att ta fram en rutin för att hantera orimligt
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

låga anbud mot Socialdemokraternas förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut med Eva Ballovarres (S)
tilläggsyrkande om att ta fram en rutin för att hantera orimligt låga anbud.
Ledamot

Ja

Yvonne Jonsson (C)

Ja

Sonja Emilsson (M)

Ja

Dan Blixt (M)

Ja

Lars-Gunnar Gustafsson (L)

Ja

Marie Olofsson (C)

Ja

Nej

Eva Ballovarre (S)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Lars Ingvert (S)

Nej

Stefan Jönsson (S)

Nej

Börje Tranvik (-)

Ja

Gusten Mårtensson (C)

Ja

Resultat

7

Avstod

4

Beslutsomgång 3
Ordföranden ställer bifall av Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om att vi skall
skriva in kollektivavtals liknande förhållande i inköp och upphandling mot
avslag av tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag av Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat att avslå Stefan Jönssons tilläggsyrkande.
Ledamot

Ja

Yvonne Jonsson (C)

Nej

Sonja Emilsson (M)

Nej

Dan Blixt (M)

Nej

Lars-Gunnar Gustafsson (L)

Nej

Marie Olofsson (C)

Nej

Nej

Eva Ballovarre (S)

Ja

Helen Bengtsson (S)

Ja

Lars Ingvert (S)

Ja

Stefan Jönsson (S)

Ja

Börje Tranvik (-)

Nej

Gusten Mårtensson (C)

Nej

Resultat

7

Avstod

4

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

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

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

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

Christina Utterström

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

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

Policy

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

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

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

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

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

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

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

7. Rättssäker kommunal upphandling
Medborgarnas och marknadens tilltro till kommunens inköp och upphandlingar
är av största vikt. Att förebygga förekomsten av korruption, jäv, oegentligheter
och oseriösa leverantörer är ett långsiktigt och pågående arbete. Uppföljning av
krav och avtal ska genomföras för att säkerställa att leverans sker enligt avtal,
vilket stärker tilltron och ökar viljan för leverantörer att delta i konkurrensen
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med andra. Likabehandling och objektivitet är självklara nyckelord i arbetet.
Öppenhet och dialog undviker missförstånd och onödiga rättsprocesser.
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1
Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

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

Postadress Box 500, 343 23 Älmhult ● Besöksadress Stortorget 1 ● Telefon 0476-550 00 (vx) ● Fax 0476-718 90
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2
Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

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

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

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

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

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

Inköpssamordningen

2014-04-15

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

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

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

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

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

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

Affärsetik
Kommunen arbetar på medborgarnas uppdrag och skall i sitt förhållningssätt iakta saklighet och
opartiskhet. Detta innebär att tjänstemän och förtroendevalda skall handla på ett sådant sätt att de
inte kan misstänkas för att påverkas av otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller
privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.
Allmänhetens förtroende för kommunen ska vara utgångspunkten för alla som företräder
kommunen. I alla sammanhang skall ett sådant förhållningssätt iaktas att det inte kan förekomma
risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldig till mutbrott. Det skall vara en självklarhet
att följa gällande lagstiftning samt kommunens regler och riktlinjer.
Företrädare för kommunen bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den misstänks syfta till
att påverka tjänsteutövningen. Förtroendevalda och anställda som har personliga intressen eller
förhållande till leverantörsföretag ska inte vara inblandade i upphandlings- eller inköpsprocesser
om det kan påverka utgången.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 153
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling daterat 2021-11-09
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

• Rutiner gällande inköp- och upphandling daterad 2014-04-15

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

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

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

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

Susann Pettersson

Kanslichef

Kommunchef

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

Förslag/Utkast

Riktlinjer för inköp och
upphandling
Ärendenummer KS 2021/207

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samtliga angivna belopp i detta dokument är exklusive moms
615 312 sek från och med 1 januari 2020

202

Förslag/Utkast
2021-11-09

7(8)

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

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

5.2 Sekretess efter avslutad upphandling
Om någon begär att få ta del av uppgifter/handlingar efter avslutad upphandling
och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna, ska handlingen lämnas
ut skyndsamt.
I vissa fall kan sekretess gälla efter det att ett avtal offentliggjorts. En enskild
leverantör som trätt i affärsförbindelse med kommunen kan begära sekretess för
uppgifter som rör affärs- och driftförhållanden. Att en enskild leverantör har
begärt sekretess avseende vissa uppgifter/handlingar är dock ingen garanti för att
kommunen gör samma bedömning.
Om en anbudsgivare begär att kommunen ska sekretessbelägga
uppgifter/handlingar ska detta ske skriftligen. Om någon annan än
anbudsgivaren begär ut dessa uppgifter så måste kommunen vid detta tillfälle
självständigt pröva om sekretess ska gälla för begärd information.
Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till
skydd för enskildas ekonomiska intresse.
Den som inte är nöjd med ett beslut ifrån myndigheten att inte lämna ut en
uppgift i en handling i ett upphandlingsärende kan överklaga till kammarrätten.
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2014-04-15

Rutiner
gällande
inköp- och upphandling
Antagen av upphandlingssamordnaren 2014-xx-xx diarienr xx-xx
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2014-04-15

Inledning
Detta dokument innehåller rutiner gällande Älmhults kommuns inköp och upphandlingar.
Rutinerna förtydligar och kompletterar inköps och upphandlingspolicyn (antagen av
kommunfullmäktige 2014-xx-xx dnr xx-xx) för Älmhults kommunkoncern.
Kommunens inköp och upphandling skall kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet
och likabehandling. Inköp och upphandlingar skall konkurrensutsättas och genomföras
affärsmässigt och professionellt. Kommunens agerande skall medverka till en marknadssituation
som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.
Kommunens verksamhet skall vara i ständig förbättring för att bidra med en verksamhet som
håller hög kvalité.
Kommunen och dess företrädare skall uppfattas som en kompetent och opartisk beställare.
Där så är möjligt skall kommunens upphandlingar genomföras på ett sätt så att även små och
medelstora företag har möjlighet att delta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Försäljning av material
Om förvaltningarna bestämmer sig för att avyttra fordon eller lös egendom skall försäljningen
hanteras av upphandlingsenheten eller av denne utsedd person.
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 233 Antagande av Cykelplan för Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2021/129

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till cykelplan för Älmhults kommun jämte
tillhörande bilagor.
2. Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras därefter

vartannat år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en cykelplan där mål och åtgärder för såväl fysiska som mjuka åtgärder
ska ingå.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte sju bilagor.
Framtagandet av cykelplanen har skett i nära samarbete med framför allt
tekniska förvaltningen. Ett av underlagen till cykelplanen har utgjorts av
tekniska förvaltningens plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025 och
åtgärdsförslagen i de båda dokumenten är i enlighet med varandra.
Under framtagandet av planen har ett antal dialogmöten skett med kommunens
verksamheter. Vidare har medborgardialog skett.
Förslagen i planen är framtagna med målet att nå så stor överflyttning som
möjligt från biltrafik till cykeltrafik. Detta i sin tur innebär att bland annat
säkerhet och trygghet varit viktiga parametrar.
Sammantaget har sex strategier varit vägledande.
1. Gent och sammanhängande cykelnät
2. Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
3. Enkelt och bekvämt att välja cykeln
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

4. Välskötta cykelvägar året runt
5. En positiv cykelkultur
6. Planera tidigt för cykeln
Dessa strategier ligger till grund för föreslagna åtgärder 2021–2025 som
presenteras i planen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 160
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
• Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
• Bilagor 1–7 till cykelplan för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 160 Antagande av Cykelplan för Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2021/129

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte tillhörande bilagor.
2. Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras därefter

vartannat år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en cykelplan där mål och åtgärder för såväl fysiska som mjuka åtgärder
ska ingå.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte sju bilagor.
Framtagandet av cykelplanen har skett i nära samarbete med framförallt tekniska
förvaltningen. Ett av underlagen till cykelplanen har utgjorts av tekniska
förvaltningens plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025 och
åtgärdsförslagen i de båda dokumenten är i enlighet med varandra.
Under framtagandet av planen har ett antal dialogmöten skett med kommunens
verksamheter. Vidare har medborgardialog skett.
Förslagen i planen är framtagna med målet att nå så stor överflyttning som
möjligt från biltrafik till cykeltrafik. Detta i sin tur innebär att bland annat
säkerhet och trygghet varit viktiga parametrar.
Sammantaget har sex strategier varit vägledande.
1.
2.
3.
4.
5.

Gent och sammanhängande cykelnät
Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
Enkelt och bekvämt att välja cykeln
Välskötta cykelvägar året runt
En positiv cykelkultur

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6. Planera tidigt för cykeln
Dessa strategier ligger till grund för föreslagna åtgärder 2021–2025 som
presenteras i planen.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
• Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
• Bilagor 1–7 till cykelplan för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut samt lämnar följande tilläggsyrkande:
-

Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras därefter
vartannat år.

Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-04
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/129

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en cykelplan där mål och åtgärder för såväl fysiska som mjuka åtgärder
ska ingå.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte sju stycken bilagor.
Framtagandet av cykelplanen har skett i nära samarbete med framförallt tekniska
förvaltningen. Ett av underlagen till cykelplanen har utgjorts av tekniska
förvaltningens plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025 och
åtgärdsförslagen i de båda dokumenten är i enlighet med varandra.
Under framtagandet av planen har ett antal dialogmöten skett med kommunens
verksamheter. Vidare har medborgardialog skett.
Förslagen i planen är framtagna med målet att nå så stor överflyttning som
möjligt från biltrafik till cykeltrafik. Detta i sin tur innebär att bland annat
säkerhet och trygghet varit viktiga parametrar.
Sammantaget har sex strategier varit vägledande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gent och sammanhängande cykelnät
Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
Enkelt och bekvämt att välja cykeln
Välskötta cykelvägar året runt
En positiv cykelkultur
Planera tidigt för cykeln

Dessa strategier ligger till grund för föreslagna åtgärder 2021–2025 som
presenteras i planen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
• Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
• Bilagor 1-7 till cykelplan för Älmhults kommun
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Tjänsteskrivelse
2021-11-04

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte tillhörande bilagor.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Cykelplan
för Älmhults kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx

Foto Henrik Palmberg
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Älmhults kommun 2021

218

Innehåll
Inledning

4

Syftet med cykelplanen

5

Bakgrund

5

Avgränsning

5

Dialoger med allmänheten

5

Uppföljning

6

Övergripande mål och styrdokument

7

Varför satsa på cykel?

8

Dagens situation

10

Övergripande mål för cykling i Älmhult

11
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Inledning

Fler ska cykla!
För att fler ska välja cykel i stället för bil behöver bland
annat cykelnätet kopplas samman bättre, korsningar göras säkrare och drift och underhåll behöver prioriteras.
Åtgärder behöver fokuseras på skolvägar och sträckor
med störst potential för ökat antal cyklister. I kombination med fysiska åtgärder behöver kommunen arbeta
med åtgärder som påverkar resebeteende och val av
färdsätt, så kallad Mobility management.
Hälften av alla resor i Älmhults kommun under fem
kilometer sker idag med bil. Det är för resor kortare än 5
kilometer som det finns störst potential för överflyttning
från bil till cykel. Detta innebär att ett fullt utbyggt
cykelnät inom tätorter ger en större effekt än cykelvägar
med en längre sträcka mellan målpunkterna. Cykeln
bidrar dessutom även till en levande stadsmiljö och
säkrare trafikmiljöer. Att cykla är snabbt, flexibelt och
pålitligt.

Foto Henrik Palmberg

Länge leve cyklisten!
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Syftet med cykelplanen är att kommunen ska få en gemensam målbild och strategi för det
cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.
Planen innehåller förslag på såväl fysiska cykelåtgärder som beteendepåverkande åtgärder som
bidrar till ökad cykling. Beteendepåverkande åtgärder (Mobility management) behövs för att
kunna påverka behovet av transporter och färdmedelsval.

Bakgrund

En större mångfald av fordon

Kommunfullmäktige gav 2017-09-25 tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en prioriterad strategi för
cykelvägar. Denna strategi skulle vara klar senast den 31
december 2017. Detta arbete omformades till en plan
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025, (Bilaga
1) vilken har fungerat som ett underlag till föreliggande
cykelplan.

De senaste åren har inneburit en större mångfald av
fordon, allt från fordon med små hjul som eldrivna skateboards, hoverboards till elsparkcyklar och lastcyklar.
Mycket tyder på att utvecklingen framöver kommer att
innebära en än större variation och mångfald av olika
typer av cyklar och annan mikromobilitet, som löser en
rad olika transportuppgifter.

Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 (KS 2017/6 §123)
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
Cykelplan med mål och åtgärder kring såväl fysiska som
mjuka åtgärder. Arbetet med att ta fram cykelplanen har
skett i en arbetsgrupp med representanter från kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Olika typer av fordon med olika förutsättningar beroende på hastighet, hjulstorlek och variationer i längd,
bredd och vikt, ställer nya krav på cykelinfrastruktur
och parkeringar. Den snabba utvecklingen av nya fordon gör att vi idag inte fullt ut kan veta framtida behov. Det innebär att cykelinfrastrukturen behöver vara
utformad så att den erbjuder en flexibel miljö som kan
vara säker, framkomlig och väl fungerande för fordon
med olika förutsättningar.

Avgränsning
Planen fokuserar på ökad cykling i centralorten Älmhult, där störst potential för cykling finns. För att öka
arbetspendling behövs även bättre kopplingar mellan
orterna, exempelvis mellan Diö och Älmhult. Kommunen arbetar även med att skapa säkra cykelvägar i
övriga tätorter och mellan tätorterna men potentialen
för överflyttning från bil till cykeltrafik är här lägre givet de större avstånden.
Rekreationscykling och turiststråk är inte lika högt prioriterade i denna plan.
Önskemål om cykelvägar längs vägar där Trafikverket
är väghållare sker i samarbete och dialog med
Trafikverket. Kommunen har möjlighet att lämna input
till var vi önskar cykelvägar som berör statliga vägar i
bland annat Länstransportplanen samt i cykla i gröna
Kronoberg som är en understrategi till Länstransportplanen. Input har lämnats till Trafikverket och Region
Kronoberg via dessa planer som överensstämmer med
önskade åtgärder i denna cykelstrategi.

Dialoger med allmänheten
Under arbetet med cykelplanen har det varit ett antal dialogtillfällen inom kommunens verksamheter och med kommunens invånare. Under trafikantveckan 2019 satte kommunen upp ett antal pratbubblor i centralorten med inspirerande budskap och en uppmaning om att tycka till om
cykling. Kampanjen resulterade i många goda synpunkter
och förslag på förbättringsmöjligheter som har tagits

Målår för strategier och mål är 2030. Förslag till åtgärder är mellan 2021–2025.
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med i planen. Det som ofta kommit fram är saknade
länkar i cykelnätet, osäkra korsningar och bristande
vinterväghållning. Samt även vikten av att arbeta med
mjukare frågor som kan skapa ändrade beteenden
och mönster. Samtliga områden behandlas i
cykelplanen.

Metoder för uppföljning
• Uppföljning med redovisning av genomförda
åtgärder
• Kontinuerlig uppdatering av den femåriga
åtgärdsplanen.
• Medborgarundersökningar och resvanundersökning görs regelbundet för att följa upp resvanor
och attityder.
• Cykelfrämjandets cyklistvelometer, en nationell
granskning och jämförelse av hur cyklister upplever
kommunen utifrån ett cykelperspektiv.
• Trafikräkningar/cykelmätning på strategiska platser
för att jämföra cykel- respektive biltrafik och följa
utvecklingen. Som komplement till cykelmätningarna har kommunen placerat ut en cykelbarometer vid Köpmantunneln. Barometern ger
omedelbar återkoppling om hur många cyklister
som passerar mätpunkten per dag och riktning.

Uppföljning
För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning ska
ut-vecklingen inom cykelområdet kontinuerligt
utvärde-ras och mätas. Själva cykelplanen ska utvärderas
december 2022 och sedan vartannat år. Uppföljningen
ger en bra återkoppling om hur cykelarbetet
framskrider och hur åtgärderna påverkar resmönster
och antalet cyklister. Vid behov bör cykelplanen
uppdateras i takt med nya förutsätt-ningar och
erfarenheter.

Foto Henrik Palmberg
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Övergripande mål och styrdokument
Arbetet med cykelplanen styrs av ett antal strategiska dokument med bäring på cykeltrafik.
Dokumenten har tagits fram på internationell, nationell och regional nivå samt av Älmhults kommun. Nedan följer en sammanställning av styrdokument som påverkar cykelplaneringen.
Globala mål

Lokala mål

Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda
2030 och globala mål för hållbar utveckling där cykeln
har en självklar roll. De mål som cykelplanen bidrar till
att uppfylla är mål 3, 9, 10, 11 och 13 som alla berör
hållbara transportlösningar, trafiksäkerhet och hälsa.

Översiktsplan
(Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26)
Strategier för cykelkommunen
- Det ska finas goda möjligheter att cykla säkert i
både pendlings- och rekreationssyfte vilket gör
att allt fler väljer cykeln som transportmedel
- Älmhults tätort ska få ett tydligare cykelhuvudnät genom att större bilvägar byggs om för
att förbättra säkerheten och tillgängligheten för
gående och cyklister.
- Tillgänglighet till skolor, förskolor, arbetsplatser
och fritidsaktiviteter prioriteras.

Nationella mål
Sveriges miljömål
Sveriges miljömål beslutades av riksdagen 1999 och är
det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. De nationella
målen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling,
luftföroreningar och klimat. Cykelplanen bidrar till tre
av de 16 nationella miljökvalitetsmålen – Begränsad
klimatpåverkan, frisk luft och God bebyggd miljö.

Miljöplan 2030
(Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23)
- Andelen gång-, cykel och kollektivtrafikanter
ska öka. Det ska vara enkelt, tryggt, trevligt och
säkert att gå eller cykla inom och mellan tätorterna.
Strategier för cykelstaden Älmhult
- Attraktiva och sammanhängande allmänna stråk och
platser
- Finmaskigt gång- och cykelnät
- Det ska vara lätt, enkelt och tryggt att ta sig överallt
inom tätorten
- Det ska finnas både gena, snabba cykelvägar och mer
rekreativa cykelvägar
- Barnperspektivet ska in tidigt i planeringsprocessen.

Regionala mål
Cykla i gröna Kronoberg
(Regional cykelplan, antagen av Regionala utvecklingsnämnden 2018-12-05)
Målbild
Cykling medverkar till att uppnå målet om hållbar utveckling genom att vara en miljöriktig transport som
också ger bättre hälsa, ökad besöksnäring och attraktivitet för att bo såväl i tätort som på landsbygd.
Strategiska områden
Planering och samverkan för hållbar utveckling
Ökad vardagscykling
Säkerhet och hela-resan perspektiv
Cykling för rekreation och turism
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Varför satsa
En cykelkommun är hållbar och yteffektiv
Älmhults kommun befinner sig i en expansiv fas. Vi går mot tätare bebyggelse, vilket gör att fler
människor ska dela på en allt mindre allmän yta. Den största befolkningsökningen kommer att ske
i centralorten och i närliggande områden.
Fler människor kräver mer utrymme i transportsystemet. Cykling är ett av de transportsätt som tar
minst utrymme. Detta gäller både i rörelse och när cykeln står stilla. Jämfört med bilen tar cykeln en
tiondel av utrymmet vid parkering och en hundradel så mycket utrymme i rörelse.

Cykling sparar pengar och bidrar till folkhälsan
Jämfört med biltrafik är cykeltrafik en ren vinst för samhället.
Studier har visat att bil är sex gånger så dyrt för individ och samhälle som cykeln. Vinsterna
för samhället för en utbyggd cykelinfrastruktur är även alltid större än kostnaderna. En kilometer med bil kostar samhället en krona och 50 öre, medan samhället tjänar 1,60 kronor på
varje kilometer som cyklas1.
Ökad folkhälsa är ytterligare en samhällsekonomisk vinst då den fysiska inaktiviteten kostar
det svenska samhället sju miljarder kronor årligen. Så lite som 30 minuters måttlig fysisk aktivitet om dagen ger positiv effekt på hälsan.

Foto Henrik Palmberg

Cykling skapar attraktivare och lönsammare centrum

1
2

Flera studier har visat att cyklister står för en stor del av handelsomsättningen i centrum. I flera
städer bidrar de som cyklar till centrum, tillsammans med de som går eller tar bussen, för en
större del av omsättningen än de som tar bilen dit. Dessutom bidrar fler cyklande och gående
till attraktivare och trevligare miljöer där folk trivs och stannar.
En studie2 i Växjö centrum från 2010 visade att cyklisterna hade nästan lika stor betydelse för
både handel, café- och nöjesliv som de kunder som färdades med bil. Även danska kommuner
har gjort undersökningar som visar att gående och cyklister står för 50 procent av omsättningen i stora städers centrum och cirka 25 procent i de mindre städerna2.

Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and bicycles, 2015, Lunds universitet
Handelns utredningsinstitut (HUI), 2010
8
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på cykel?
Fler cyklister är bra för miljön
Våra transporter påverkar både vår närmiljö och den globala miljön. I Sverige kommer den största
delen av koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Förutom koldioxid släpper också vägtrafiken ut
kväveoxider, kolväten och partiklar som påverkar både vår miljö och våra invånares hälsa. Dessutom
ger trafiken upphov till buller vilket stör människor i deras vardag och påverkar deras livskvalitet.
Om transporternas miljöpåverkan ska minska krävs fler energieffektivare fordon som drivs av förnyelsebara bränslen. Men detta är inte tillräckligt för att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem,
utan fler måste också välja att gå eller cykla i sina dagliga resor.

Bättre boendemiljöer och bättre
livsvillkor för barn
En trygg och säker närmiljö är viktigt för att man ska trivas och
stanna eller välja att flytta till en ort. En viktig faktor är trafiken.
En allt större del av barns vistelseyta krymper genom att biltrafiken
ökar. Bland annat skapas trafikbarriärer som gör att barn inte får eller
vågar röra sig självständigt i trafiken. En minskad biltrafik som kör i låg
hastighet kompletterat med ett system av sammanhängande gångoch cykelvägar är av stor betydelse för att öka barns och andra kommuninvånares livskvalitet.
Barn som går eller cyklar till skolan får dessutom bättre studieresultat
då de känner sig piggare och kan koncentrera sig bättre på lektionerna.
Läs mer kring minskande fysisk aktivitet hos barn på sid 12.

Många invånare önskar att cykla
En tredjedel av invånarna i Älmhults kommun använder bil väldigt sällan, medan en tredjedel av
invånarna vill dra ner på sitt bilresande och gå över till gång, cykel eller kollektivtrafik. Det finns
därmed en stor potential att få fler att välja cykeln. Se diagram sid 13.
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Dagens situation
Det finns en stor potential för ökad cykling i Älmhult. 16 procent av alla resor sker idag med cykel och
30 procent av invånarna vill minska på bilåkandet. Majoriteten av centralortens invånare bor inom
10 minuters cykelresa till centrum, vilket också är goda förutsättningar. Cykelnätet är väl utbyggt
men det finns möjligheter till förbättring både när det gäller utformning, drift och underhåll samt
service och parkeringar längs cykelnätet.
Resornas fördelning (antal resor) mellan olika
färdsätt i Älmhults kommun 2012

Andel (%) nöjda invånare i medborgarundersökningen 2015-2019

Andel nöjda
procent

2015

2017

2019

40

Till fots 11 %

Cykel 16 %

35

Tåg 2 %

30
25

Buss 2 %

20
15

Bil, samåker 12 %

10
5
0

Belysningen av
gång- och
cykelvägar

Snöröjning av
gator och
bilvägar

Snöröjning av
gång- och
cykelvägar

Tillgången
till gångoch cykelvägar

Trafiksäkerheten
på gångoch cykelvägar

Underhåll och
skötsel av gångoch cykelvägar

Bil, ensam 57 %

Barn och ungdomar rör sig idag för lite.
I Sverige är det endast 12 procent av
flickorna och 17 procent av pojkarna
som rör sig de rekommenderade
60 minuterna om dagen.

Underhåll, skötsel och snöröjning har
minskat andel nöjda invånare mellan
2017 och 2019.

Attityder hos invånare till förändrat bilanvändande (%)

Jag funderar på
att minska min
bilanvändning,
14 %

Jag använder
sällan bil, 27 %

Jag har som mål
att minska min
bilanvändning, 16 %

Jag använder bil för de flesta av mina resor, 43%

Förutsättningarna
för att cykla i Älmhult
är goda. 80 procent
av centralortens
invånare bor inom
10 minuters cykelresa
till centrum.

30 procent av invånarna
vill minska på bilåkandet.

Läs mer om Dagens situation i Bilaga 6.
Här finns bland annat statistik kring trafikmängder, olyckor, attityder samt information om cykelnätets utformning, drift och underhåll.
10
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Övergripande mål för cykling i Älmhult
Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart samhälle och attraktiva boendemiljöer. En ökad
andel cykeltrafik bidrar till en minskad miljöpåverkan, ökad framkomlighet, minskad trängsel på
vägar, en attraktivare stadsmiljö, positiva effekter på buller, positiva effekter på folkhälsan samt
bidrar till en effektivare markanvändning. Cykeln ska, tillsammans med gång- och kollektivtrafiken,
vara det prioriterade och självklara valet i Älmhult och cykeltrafiken ska öka under alla tider på året.

Mål 1
Nuläge:

Delmål:

Mål 2

Andelen resor som görs med
cykel inom Älmhults tätort ska
vara 30 procent år 2030.
I resvaneundersökning från 2012 stod
cykeln för 16 procent av alla resor. 31
procent av resor till arbetet under 5 km
görs med cykel. 2019 stod cykeln för 14
procent av resor vid kommunens sex
mätpunkter.

70 procent av invånare ska
tycka att Älmhult är en bra 		
cykelkommun år 2030.

Nuläge:

48 procent av 127 cyklister som
har svarat på Cyklistvelometern
instämmer eller instämmer helt i att
Älmhult är en bra cykelkommun.

Delmål:

• År 2025 ska 58 procent av cyklisterna
som har svarat på Cyklistvelometern
instämma eller instämma helt i att
Älmhult är en bra cykelkommun.

• År 2025 ska 20 procent av resorna vid
kommunens mätpunkter ske med cykel.
• År 2025 ska 50 procent av alla resor
till arbetet upp till fem kilometer ske
med cykel.

Cykelfrämjandets cyklistvelometer är en
nationell granskning och jämförelse av
hur cyklister upplever kommunen de
cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv.

11

227

Hur får vi fler att cykla?
Cykelplanens mål om ökad andel cyklister innebär en stor utmaning för att få människor att ändra sina
resvanor. Målen ska nås genom satsningar på de kvaliteter som cyklisterna värderar högst. Avstånd
och restid är faktorer som i störst utsträckning påverkar om cykeln väljs som transportmedel. För att
cykeln ska vara ett attraktivt alternativ krävs därmed att infrastrukturen har en god standard med
hög framkomlighet och bekvämlighet. Fysiska åtgärder behöver kompletteras med olika typer av
beteendepåverkande insatser och satsningar inom drift och underhåll.

Sex strategier för att få fler att cykla
Cykelplanens förslag på åtgärder
utgår ifrån sex olika strategier som
bedöms vara särskilt viktiga för att
öka antalet cyklister.
1. Gent och sammanhängande
cykelnät
För att attrahera nya cyklister och
få nuvarande cyklister att cykla
ännu mer krävs ett cykelnät som
är gent och sammanhängande. Om
avbrotten i cykelnätet blir för stora
finns en risk att cykeln väljs bort
till förmån för bilen. Cykelstråken
ska vara snabba, trygga och vägvisande och ska koppla samman
viktiga målpunkter.
2. Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
För att fler ska välja cykeln krävs
att korsningar och cykelvägar håller
en hög standard vad gäller trafiksäkerhet. Det gäller i synnerhet i områden där barn vistas. Oskyddade
trafikanter är den grupp trafikanter
som är mest utsatta vid kollisioner.
Utöver att det ska vara säkert i
trafiken är det viktigt att cyklisterna känner sig trygga. Cykelvägar
i Älmhult ska ha god sikt och god
belysning. Cykelparkeringar och
cykelvägar ska upplevas som trygga.
Cykelinfrastrukturen ska vara
trafiksäker och framkomlig för en
mångfald av fordon såsom elcyklar,
lastcyklar och annan mikromobilitet.

3. Enkelt och bekvämt att välja
cykeln
Cykelresan måste planeras utifrån
ett helhetsperspektiv. Det innebär
att hela resan måste fungera, från
det att cyklisten bestämmer sig för
att resa och vill få reda på bästa
vägen till att hen parkerar sin cykel
vid målpunkten. Det ska vara enkelt
och smidigt att komma fram till en
målpunkt.
Satsning på mervärdesåtgärder för
cyklister innebär en satsning på olika typer av statushöjande åtgärder
som gör stor skillnad för den som
cyklar, såsom cykelpump, service,
parkering och vägvisning.
4. Välskötta cykelvägar året runt
I Älmhult ska det finnas möjlighet
till trafiksäker cykling året runt.
Cykelnätet behöver hålla en hög
standard på drift och underhåll vilket ger cyklingen status och signalerar att cyklisterna prioriteras.
Halkbekämpningen har störst
betydelse för cyklisternas säkerhet men för framkomligheten har
snöröjningen störst inverkan. Andra
aspekter av drift och underhåll som
påverkar framkomligheten och
säkerheten för cyklister är rullgrus,
glaskross och ojämn beläggning.

12

228

5. En positiv cykelkultur
För att få fler att välja cykel som
transportmedel krävs satsningar
på beteendepåverkande åtgärder.
Det är ett kostnadseffektivt sätt att
öka andelen cyklister som har visat
sig ha stor effekt. Särskilt effektivt
har det visat sig vara när det görs i
samband med fysiska åtgärder.
För att främja cyklingen och öka
statusen för cykelfrågor ska kommunikativa kampanjer och
mark-nadsföring vara en självklar
del av cykelplaneringen.
6. Planera tidigt för cykeln
För att skapa förutsättningar för
ett attraktivt cykelnät krävs nytänk
och mod att prova nya lösningar.
Cykeln måste ges en naturlig plats
redan i översikts- och detaljplaneringen eftersom det är i dessa
skeden som förutsättningarna kan
påverkas för en lång tid framöver.
Genom att planera för en tät och
blandad bebyggelse med korta
avstånd kan möjligheterna att cykla
i Älmhult förbättras. Vid ny- och
ombyggnationer ska cyklister och
gående prioriteras högt i trafiken.

Genomförande
Arbetet med cykelåtgärder i Älmhult måste prioriteras eftersom allt inte kan göras samtidigt. Under
nästa avsnitt, ”Förslag till åtgärder”, ges förslag på prioriterade åtgärder som behövs för att nå mål
och strategier. Nyttan per investerad krona blir störst om nybyggnation av cykelvägar genomförs
parallellt med informationskampanjer, utökad service och förbättrat underhåll.
Prioriteringar
Avstånd och restid är faktorer som i störst utsträckning
påverkar om cykeln väljs som transportmedel. För att
få fler att cykla krävs därmed säkra cykelvägar med
god standard och med hög framkomlighet och bekvämlighet. Se rutan nedan för viktiga kriterier vid framtagande av förslag på åtgärder.

Implementering
Beslut om vilka av de föreslagna åtgärderna som ska
genomföras tas årligen enligt gällande investerings- och
budgetprocess. Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder
2021-2025 är granskad 2020-03-03 av den tekniska
nämnden. Då beslutades att tekniska förvaltningen
ska jobba i enlighet med planen och att den revideras
löpande. Planen är ett underlag för budget och bidragsansökningar. Dokumentet är levande och förändringa
kan ske löpande i takt med att förutsättningar förändras. Åtgärder längs det statliga vägnätet måste ske i
samarbete med Trafikverket samt regionen för att säkra
finansiering.

Kostnadseffektivitet
Cykelplanen tar upp både fysiska och beteendepåverkande förslag på åtgärder i syfte att kunna nå uppsatta mål. Forskning har visat att cykelplaner får maximal effekt om en kombination av satsningar görs. Det
innebär att nyttan per investerad krona blir större om
nybyggnation av cykelvägar genomförs parallellt med
informationskampanjer, utökad service och förbättrat
underhåll.

Med cykelplanen som underlag behöver berörda förvaltningar, i första hand tekniska förvaltningen samt
kommunledningsförvaltningen, göra en årlig planering
för genomförandet av olika åtgärder. Fortsatt samverkan med berörda förvaltningar och verksamheter inom
kommunen är betydelsefull för att utvecklingen av
såväl cykelinfrastrukturen som cykeltrafiken ska bli så
optimal som möjligt.

Fyrstegsprincipen, där de första åtgärderna är klassade
som mer kostnadseffektiva än de senare:
1. Tänk om – Påverka beteende och attityder med
kampanjer, kartor och information.

FEM VIKTIGA KRITERIER VID BESLUT
OM ÅTGÄRDER:

2. Optimera – Effektivisera användandet av befintlig
infrastruktur med hjälp av skyltning, parkering samt
drift- och underhåll av vägar, grönytor och belysning.

1. Potential antal användare
Fokus på åtgärder där potentialen för flest cyklister
är störst.

3. Bygg om – Förbättra kvalitén på befintlig miljö
genom mindre ombyggnadsåtgärder med cykelfält,
hastighetssäkringar och passager samt koppla ihop
befintliga cykelvägar.

2. Skolvägar
Fokus på åtgärder vid kommunens mest frekventa
skolvägar.

4. Bygg nytt – Skapa nya möjligheter för cyklister
genom nyinvesteringar och större ombyggnationer
såsom ny cykelväg eller planskildhet.

3. Koppla ihop
Saknade sträckor i befintligt cykelnät ska kopplas
ihop.
4. Trafiksäkerhet
Fokus på åtgärder där risken för olycka är störst
5. Samordning
Fokus på åtgärder som görs i samband med andra
projekt.
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Förslag till åtgärder 2021–2025
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Förslag till åtgärder 2021–2025
De åtgärder som behöver genomföras för att nå de sex olika strategierna kan sammanfattas i de tre
åtgärdsområdena: Beteende och kommunikation, förbättrad drift- och underhåll samt förbättrad
infrastruktur.
Åtgärdsområden
Åtgärder för förbättrad infrastruktur
- Bygga ut och förbättra cykelnätet
- Säkra korsningspunkter
- Cykelparkeringar
- Mervärdesåtgärder

Åtgärder för förbättrad drift och underhåll

Åtgärder inom beteende och kommunikation

Om åtgärdsförslagen och kostnader
Åtgärdsförslagen är framtagna för att nå de sex strategierna. Prioriteringar har gjorts enligt kriterierna på
sid 18 (Hur får vi fler att cykla). Nyttan per investerad
krona blir störst om nybyggnation av cykelvägar genomförs parallellt med informationskampanjer, utökad
service och förbättrat underhåll. Åtgärderna beskrivs
i respektive avsnitt och finns även sammanställda i
handlingsplanen på nästa sida. I Bilaga 1, finns en mer
detaljerad beskrivning av åtgärder i cykelnätet. Dessa
åtgärder redovisas även på kartan på sid 30 och markeras där med en siffra.

kostnader som är förknippade med de åtgärder som
föreslås genomföras under planperioden. De kostnader
som är presenterade är kostnadsuppskattningar beräknade på schablonkostnader. Detta för att ge en indikation på vad en åtgärd kan komma att kosta. Den faktiska kostnaden för en åtgärd utreds i projekteringen.
Genomförande
Beslut om vilka av de föreslagna åtgärderna som ska
genomföras tas årligen enligt gällande investerings- och
budgetprocess. Plan för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025, (Bilaga 1)
är granskad av tekniska nämnden, 2020-03-03.

Förslagen på åtgärder i cykelinfrastrukturen uppgår
till en kostnad på 40 miljoner. 70 procent av
kostnaderna är åtgärder utanför centralorten.

Åtgärder längs det statliga vägnätet måste ske i samarbete med Trafikverket samt regionen för att säkra
finansiering.

I tabellerna under respektive avsnitt redovisas totala
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Sammanställning av förslag till åtgärder samt kostnader 2021–2025
Område

Kostnad

Samtliga åtgärder

Investering 39,83 Mkr
Utökad drift
0,243 Mkr/år

Åtgärd

Åtgärder för förbättrad
infrastruktur
Säkra korsningspunkter

Investering 3,31 Mkr

Öka säkerheten vid flera korsningspunkter
Införa cykelöverfarter

Bygga ut och förbättra
cykelnätet

Investering 36,52 Mkr Bygga bort felande länkar
Förbättra och utveckla befintliga cykelstråk
Inventera cykelnätet var femte år
Beräkna genhets- och restidskvot vid planering
Bygga ut regionala cykelstråk

Cykelparkeringar

Investering 1,35 Mkr

Mervärdesåtgärder

Investering 0,41 Mkr

Bygga fler säkra och attraktiva cykelparkeringar
Ta fram rutin för inventering av cykelparkeringars skick
Införa en servicestation
Införa fler cykelpumpar
Uppdatera cykelkarta
Utreda behov av förvaring och laddning av cykelbatteri
Cykelvägvisning

Åtgärder för förbättrad
drift och underhåll

Utökade driftskostnader

Införa kontinuerlig tillsyn och inspektion

0,243 Mkr/år

Förbättra start- och insatskriterier för snöröjning

Effektivisera vinterväghållningen
Förbättrad skötsel barmarksförhållanden

Åtgärder inom beteende
och kommunikation

Investering 1,1 Mkr

Genomföra marknadsföringsinsatser
Arbeta för att fler ska gå och cykla till skolan
Öka samarbetet med företag, organisationer och andra intressegrupper
kring cykelfrågor och cykelvänliga arbetsplatser.
Kommunorganisationen: Förbättra och utveckla aspekter för en
cykelvänlig arbetsplats
Kommunorganisation: Uppdatera och kommunicera resepolicy

16

232

Bygga ut och förbättra cykelnätet
För att fler ska vilja cykla och för att det ska vara attraktivt för alla i Älmhult att cykla är det viktigt att
staden erbjuder ett cykelnät som är gent, trafiksäkert och sammanhängande. För att göra Älmhult
mer tillgängligt och framkomligt för cyklister behöver cykelnätet förbättras och byggas ut. Nätet
behöver anpassas efter nya typer av cyklar som går både fortare (elcyklar) och är bredare (lådcyklar).
Åtgärdsförslag
Förbättra cykelnätet
Att bygga bort så kallade felande länkar och komplettera
med nya stråk och kopplingar är av stor vikt. Även befintliga cykelstråk behöver förbättras och utvecklas för att
öka säkerhet och framkomlighet. Separering mot gående är en viktig aspekt där cykelflödena är
stora och hastigheterna höga. Det är också viktigt att
cykelbana och gångbana får tillräcklig bredd vid separeringen. Cykelnätet ska ha god belysning för att skapa
säkerhet, trygghet och en god upplevelse. I avsnitt Utformningsprinciper, sid 37, beskrivs hur cykelnätet bör se ut
för att skapa ett attraktivt cykelnät. Principerna utgår
från GCM-handboken, SKL:s handbok för gång-, cykeloch mopedtrafik. Dessa riktlinjer ska uppfyllas där det
är möjligt utifrån de lokala förutsättningarna. För närmare beskrivning av åtgärderna se kartan på nästa sida
och Bilaga 1/Åtgärdstabell. Kontinuerligt, helst vart
femte år, behöver det befintliga cykelnätet inventeras
för att kartlägga avbrott, felande länkar och andra brister.

över 1,5. Genhetskvot är cyklistens verkliga väg dividerat med fågelvägen. Denna kvot bör inte överstiga 1, 2512.
Bygga ut regionala cykelstråk
Regionala cykelstråk behöver utvecklas som knyter
samman Älmhults centralort med kringliggande tätortorter. Prioriterade vägar för Älmhults kommun är:
• Diö-Möckeln (Totalt 23–32 mkr)
• Ryfors skola-Delary (Totalt 1,5 mkr)
• Badvägen-Sjöastadbygd (Totalt 2,7 mkr)
De två översta sträckningarna finns redan med i den
regionala strategin Cykla i Gröna Kronoberg och kommunen har lämnat in önskemål om att Badvägen-Sjöastadbygd ska läggas till i nästa revidering.
Kostnader, Mkr
Bygga ut cykelnätet
36,52 Mkr
Nyanläggning
Förbättring

Det finns flera felande länkar i Älmhults cykelnät, det
vill säga platser där cyklisterna upplever avbrott och
där det är otydligt hur cykelvägen går. Ett antal gångoch cykelvägar i Älmhult är underdimensionerade och
många saknar separering mellan gående och cyklister.

2021–2025

31,3713
5,1513

Utvecklingspotential rekreationscykelstråk
Kommunen behöver arbeta aktivt för att utveckla
nya möjligheter för rekreationscykling. En ökad
vardagscykling medför att fler vill rekreationscykla
och det finns stora möjligheter för ökad turismcykling i Kronobergs län. För Älmhults del finns det
exempelvis en möjlighet att bidra i arbetet med att
rusta upp en banvall (cirka 55 km) till en cykelled
mellan Älmhults och Kristianstad. Genom att sedan
koppla på cykelleden på syd-ostleden, 270 km
mellan Växjö och Simrishamn, skulle detta kunna
möjliggöra cykling från Älmhult ända till Österlen.
Se Bilaga 5 för karta med rekreationscykelstråk.

Läs mer om nuläget i Bilaga 6.
Naturlig plats i planeringen
Cykeln ska ha en naturlig plats och prioriteras högt redan i översikts- och detaljplaneringen. Kommunen ska
arbeta in hur cykeln ska beaktas i nuvarande checklista
för hållbara detaljplaner. Särskilt viktigt är att cykelvägar inte upplevs som längre än motsvarande bilvägar.

Möjligheten att bygga nya cykelvägar, skylta upp befintliga samt medverka i kommunöverskridande samarbete om längre cykelleder är ett arbete som kräver mer
utredning. Det finns i dagsläget inte någon plan för prioriteringar, kostnadsberäkning eller avsatta medel.

Genhets- respektive restidskvoten för cykeltrafik bör
alltid beräknas när nya områden planeras. Restidskvoten innebär tiden för att cykla mellan A och B dividerat
med tiden att köra bil mellan A och B. För att cykeln ska
kunna konkurrera med bilen bör inte restidskvoten vara

Separerade cykelvägar i Älmhults centrum. Östra Esplanaden, Prinsgatan och Södra Esplanaden.
12
13

I vissa fall kan 1,5 vara acceptabelt (GCM)
Kostnaden är baserad på BILAGA 1 . Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska förvaltningen, Rev 2: 2021-03-23.
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Säkra korsningspunkter
Korsningspunkter med motortrafik innebär risker för cyklister. Genom att erbjuda säkra passager
minskar olycksrisken eftersom bilister tvingas till en låg hastighet och både cyklister och bilister
behöver vidta försiktighet. Det ska vara lätt att känna igen sig och alla trafikanter ska förstå vilka
regler som gäller i korsningspunkter. En tydlig och konsekvent utformning är därför viktig. Det
finns studier som visar att ju fler cyklister desto lägre relativ risk för olyckor. I korsningar blir bilister
mer uppmärksamma på cyklister om de färdas i grupp.
Åtgärdsförslag
Öka säkerheten
Säkerheten behöver ökas vid flera korsningspunkter.
Säkra korsningspunkter med biltrafik kräver låga fordonshastigheter, god sikt och lättbegriplig reglering.
De korsningar som ligger längs prioriterade cykelvägar
med högst flöde av cyklister bör vara de korsningar
där investeringar prioriteras. Vid dessa korsningspunkter bör skapas en fysisk utformning som minskar
biltrafikens hastighet till 30 km/h. Det är också extra
viktigt att belysningen bidrar till att skapa en säker
korsningspunkt. Cyklisternas framkomlighet ska prioriteras.
Cykelöverfart i Växjö

Flera av Älmhults korsningspunkter är inte hastighets
säkrade och flera behöver ses över.

Kostnader, Mkr
Säkra korsningspunkter
3,31 mkr

Läs mer om nuläget i Bilaga 6.

2021–2025

Korsningspunkter

3,3111

Införa cykelöverfarter
Cykelöverfarter vid lämpliga korsningar behöver införas. Cykelöverfarter fungerar som övergångsställen,
fast för cyklar, se utformningsprinciper sid 37 för definitioner.
För en närmare beskrivning av åtgärderna se karta
sid 25 och Bilaga 1.

Korsningspunkter i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Köpmangatan/Eriksgatan, Bäckgatan/Kyrkogatan och Ljungbyvägen/Idrottsgatan

11

Kostnaden är baserad på BILAGA 1: Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska förvaltningen, Rev 2: 2021-03-23.
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Cykelparkering
Varje cykelresa startar och slutar med en parkerad cykel. Cykelparkeringar är således en viktig del
av cykelinfrastrukturen och betydelsefull för att hela cykelresan ska bli en positiv upplevelse. Att
kunna parkera säkert, tryggt, enkelt och nära målpunkter, närmare än motsvarande bilparkering,
är viktigt för att cykeln ska upplevas som ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Målpunkter är
kollektivtrafikhållplatser, arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar, butiker och service.
Viktiga aspekter vid utformning av en bra cykelparkering är väderskydd, belysning samt ramlåsning
men även att kapaciteten på lediga cykelparkeringar är tillräcklig samt att den upplevs vårdad och
trygg. I takt med att nya typer av cyklar såsom elcyklar och de mer platskrävande lådcyklarna blir
allt vanligare i samhället behöver även dessa tas hänsyn till vid utformning av nya cykelparkeringar.
Åtgärdsförslag
Fler parkeringar
Fler säkra och attraktiva cykelparkeringar bör anläggas. Viktiga aspekter vid utformning av en bra cykelparkering är väderskydd, belysning samt ramlåsning
men även att kapaciteten på lediga cykelparkeringar är
tillräcklig samt att den upplevs vårdad och trygg. Vid
anläggandet av nya cykelparkeringar eller upprustning
av befintliga ska ambitionsnivån alltid vara hög. Typ
av cykelparkering och hur nära de måste ligga själva
målpunkten beror på vilken typ av målpunkt det är
och hur länge cykeln ska förvaras i stället. Väl utformade cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen, i
centrum samt vid kommunala anläggningar är prioriterade. Älmhults tätorts viktigaste målpunkt är Älmhults
station, både den västra och östra sidan.

Effektiv skötsel
Vid Älmhults järnvägsstation görs årligen en genomgång av parkerade cyklar med syfte att rensa bort
övergivna cyklar. Denna rutin behöver utökas för att
även gälla andra platser för cykelparkeringar. Kommunen behöver också inventera cykelparkeringarnas skick
i samband med detta för att ständigt säkra cykelställ i
gott skick.
Ambitionsnivå
Kommunens ambitionsnivå för cykelparkeringar vid
nyanläggning samt förbättringar i befintlig miljö enligt
GCM-handboken14:
• Avståndet till målpunkten bör inte överstiga 25
meter (vid långtidsparkeringar kan ett längre
avstånd accepteras).
• Ramlåsbara cykelställ bör finnas. Hur många och
aktuell placering avgörs från fall till fall.
• Avståndet mellan cykelställen bör inte understiga
0,7 meter i c/c- avstånd.
• Parkeringen ska vara väl belyst.
• Ett minimum av 25 procent av parkeringar vid
viktiga målpunkter ska vara väderskyddade

Vid de flesta lokala målpunkterna i Älmhult finns idag
cykelparkeringar men antalet platser är inte alltid
tillräckliga och standarden på befintliga parkeringar
varierar.

Antal cykelparkeringar vid målpunkter ska följa kommunens parkeringsnorm (KS 2018-09-14). I denna
finns reglerat antalet cykelställ som bör finnas i anslutning till olika verksamheter. Parkeringsnormen ska
följas vid nya bygglovs- och planärenden men även
som riktlinje för befintliga verksamheter. Se tabell på
nästa sida.

Läs mer om nuläget i Bilaga 6.

I anslutning till cykelparkeringar vid järnvägsstationen
bör även andra lösningar utredas exempelvis möjligheten att parkera mer platskrävande cyklar samt behovet
av ett cykelgarage. Behov behöver utredas under planperioden.

14

GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Trafikverket och SKR.
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Några viktiga cykeltal enligt Älmhults kommuns parkeringsnorm:
Verksamhet

Älmhults centrum

Övriga Älmhult

Flerbostadshus

Cirka 1,8 cykelplatser per lägenhet (om
varje lägenhet är 70 kvm)*

Cirka 1,4 cykelplatser per lägenhet
(om varje lägenhet är 70 kvm)*

Kontor

0,2 cykelplatser per anställd (om 40
anställda per 1000 kvm Ljus BTA)*

0,15 cykelplatser per anställd (om 40
anställda per 1000 kvm Ljus BTA)*

Förskola

2 cykelplatser per förskola (om förskolan
är cirka 500 kvm Ljus BTA)*

1,5 cykelplatser per förskola (om förskolan
är cirka 500 kvm Ljus BTA)*

Skolor

50 platser/100 elever

30 platser/100 elever

Gymnasium

70 platser/100 elever

50 platser/100 elever

*Egentlig norm baseras på Ljus bruttoarea, för mer info se parkeringsnorm för Älmhults kommun.

Cykelparkering under tak i Höör

Cykelparkering med ramlås

Kostnader, Mkr
Cykelparkeringar
1,35 Mkr (kostnadsförslaget är baserat på behovet under en 5-årsperiod)

Ny cykelparkering vid stationen

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

Förbättring av befintliga parkeringar vid kommunala
fastigheter*

1

Förbättrad parkering i
anslutning till stationen (tak, belysning)

0,35

Cykelgarage i anslutning till stationen

Utreda kostnader och behov

* Belysning, ramlås, utökning av kapacitet samt väderskydd). Baserat på inventering (feb 2020) av cykelparkeringar och kommunens
p-norm. Se bilaga 4. 200 000 kr årligen ger ett snitt på cirka 100 nya väl utformade cykelställ årligen alternativt upprustning av befintliga.
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Mervärdesåtgärder
Utöver god infrastruktur med bra cykelvägar, parkeringar och passager behövs även de extra
detaljerna som gör cykling mer attraktivt, så kallade mervärdesåtgärder. Det handlar om åtgärder
för ökad framkomlighet, bekvämlighet och service för cyklisterna.
Åtgärdsförslag
Service
Cykelpumpar på strategiska platser ger en viktig service
till cyklisterna. Det finns idag en pump utplacerad på
Stortorget i Älmhult. Utsättning av nya pumpar ska ske
i samband med ombyggnader. Enklare servicestation
med möjlighet att mecka, pumpa och tvätta sin cykel
ger bra service till cyklisterna och bidrar till marknadsföring av cykeln som transportmedel. En servicestation
bör införas under planperioden.

och snabbt sätt att ta sig fram. Vägvisningen markerar
cyklisternas plats i trafiksystemet och visar att kommunen prioriterar cykeln. Behoven av cykelvägvisning till
målpunkter inom tätorten bör utredas.
Då kommunen idag har flera cykelleder utanför tätorten som är oskyltade bör dessa prioriteras. En fysisk
vägvisning skulle kunna komplettera kommunens
cykla- och vandrabroschyr för samtliga rundor. Detta
skapar en tydligare upplevelse och samtidigt en påminnelse till bilister om möjligheter till rekreationscykling.
Se bilaga 5 för Karta med rekreationscykelstråk

En viktig del i servicen för cyklister är tillgången till
information. En cykelkarta bör tas fram för att visa
cykelvägar både inom och utanför centralorten. Även
cykelparkeringar och eventuella cykelservicestationer,
såsom cykelpumpar, ska redovisas i en sådan karta.

Kostnader
Mervärdesåtgärder
0,41 Mkr (kostnadsförslaget är baserat

I anslutning till cykelparkeringar vid järnvägsstationen
bör även möjligheten att ladda och förvara cykelbatterier utredas under planperioden.

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

på behovet under en 5-årsperiod)

Vägvisning
En tydlig och lättförståelig cykelvägvisning är viktig för
orienterbarheten. Om det är enkelt att hitta och ta sig
fram som cyklist upplevs cykling ofta som ett smidigt

21

Servicestation

300 000 kr

Cykelpumpar

40 000 kr

Skylta fem cykelleder

50 000 kr

Cykelkarta

20 000 kr
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Åtgärder för förbättrad drift och underhåll
Kvalitén på cykelvägnätet och den löpande driften har stor betydelse för upplevelsen av cyklandet. En
väl omhändertagen cykelinfrastruktur ger cyklingen status och signalerar att cyklisterna prioriteras.
Studier visar att väl underhållna cykelvägar kan bidra till ett ökat antal cyklister. Högst prioritet har
de cykelstråk som leder till kommunens skolor, förskolor, servicehus, centrum och stationen. Cyklister är känsligare än bilister för ojämn beläggning och halt underlag och en stor del av cyklisternas
singelolyckor kan kopplas till drift och underhåll. Aspekter som påverkar framkomligheten och
säkerheten för cyklister är snöröjning, halkbekämpning, rullgrus, löv, glaskross och ojämn beläggning.
Åtgärdsförslag
Tillsyn och inspektion
För att skapa ett förebyggande och systematiskt arbete kring drift och underhåll är kontinuerlig tillsyn och inspektion
av cykelvägnätet avgörande.
Nuläge: Tillsyn och inspektion
I dagsläget finns ingen rutinmässig rondering av gång- och
cykelvägsnätet utan synpunkter inkommer och åtgärdas då
felanmälningar inkommer.
Nuläge: Beläggning
Brister i beläggning har stor inverkan på trafiksäkerheten och
därför är det viktigt att akuta problem som större hål eller
sprickbildningar åtgärdas omgående. Idag finns möjlighet
för invånare att rapportera in brister kring cykelnätet genom
systemet Infracontrol.

Framtid: Tillsyn
Genom att i egen regi årligen inventera cykelnätet ges bättre förutsättningar att förebygga
inkomna fel och synpunkter. Kostnad: 8 000
kronor årligen.
Framtid: Beläggning
En tydlig andel av investeringarna i ny
beläggning bör avsättas till cykelvägnätet.

Vinterväghållning
Att ha en fungerade vinterväghållning är av stor vikt för att möjliggöra cykling under hela året. För att cyklister ska
känna sig prioriterade i trafiken behöver förändringar ske i de definierade kriterierna för vinterväghållning.

Nuläge: Snöröjning
De kriterier som kommunen i dagsläget arbetar
efter är att det som är definierat som huvudgång- och cykelnät snöröjs när snödjupet
uppnått fyra centimeter under förutsättning att
det har slutat snöa. Från att beställning är gjord
ska plogning vara igång inom 1½ timme och
vara utfört inom åtta timmar. Plogning av det
övriga gång- och cykelvägnätet påbörjas när
huvudcykelnätet är färdigt och ska vara plogat
inom elva timmar efter beställning.
Om halkan förväntas vara mer än 24 timmar
utförs halkbekämpning. Från att beställningen
är gjord ska huvudgång- och cykelnätet vara
halkbekämpat inom åtta timmar. På övrigt
gång- och ctykelnät ska halkbekämpning vara
utfört inom elva timmar.

Framtid: Vinterväghållning potential till förbättring
För att höja dessa kriterier och skapa bättre möjligheter för
vintercykling behöver dagens kriterier förändras. För att
skärpa kraven krävs att jourstyrkan utökas. En extra jourresurs skulle innebära att: Snöröjning på det prioriterade
gång- och cykelnätet kan påbörjas vid fyra centimeters
snöfall även under pågående snöfall och att utförandetiden
kan ändras från åtta timmar till fyra timmar. Jourresursen
kan därefter börja om samma runda och således hålla en
mycket god standard på huvudcykelnätet alternativt fortsätta med halkbekämpning vilket hade sänkt utförandetiden
på halkbekämpning från åtta timmar till fyra timmar på det
prioriterade gång- och cykelvägnätet.
Kostnad 200 000 kronor årligen
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Sommarväghållning
Nuläge: Sopning av grus
För att minska singelolyckorna och öka cyklisternas
komfort är sandupptagningen på våren viktig. I nuläget sopas kommunen områdesvis vilket innebär att
gång- och cykelvägnätet sopas samtidigt som övriga
vägnätet i ett område. Alla områden ska vara färdigsopade till 15 maj under normala förutsättningar, vid
vinterväglag sent in på säsongen kan färdigställandetiden påverkas.

Framtid: Sopning av grus, potential
Genom att prioritera gång- och cykelvägnätet för
sopning kan sopningen på gång- och cykelvägnätet
färdigställas tidigare, detta medför dock en ökad
kostnad då det är effektivare att sopa områdesvis
som idag. Kostnad 10 000 kronor
Framtid: Sopning under sommarsäsong
Genom att addera tre sopningar under barmarssäsong skapas renare cykelvägar utan att grenar
och annat försämrar den upplevda framkomligheten. Kostnad 25 000 kronor

Sopning under sommarsäsong, nuläge
I dagsläget utförs ingen rutinmässig sopning under
barmarksäsong, detta utförs vid behov eller vid
eventuella felanmälningar om att en sträcka behöver
sopas exempelvis efter hård blåst.

Utökade driftskostnader
0,243 kr/år
Förbättrad vinterväghållning

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

200 000 kr/år

Sopning under vår och sommar

35 000 kr/år

Utökad tillsyn

8 000 kr/ år
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Åtgärder inom beteende och kommunikation
För att uppnå målet om en ökad cykelanvändning i Älmhult krävs inte endast fysiska åtgärder
såsom infrastruktur, utan även påverkansåtgärder för att åstadkomma en attityd- och beteendeförändring. Marknadsföring och kommunikation är ett kostnadseffektivt sätt att öka andelen
cyklister som har visat sig ha stor effekt. Särskilt effektivt har det visat sig vara när det görs i
samband med fysiska åtgärder.
Att få någon att ändra sitt beteende kräver ett brett angreppssätt med många insatser av olika
karaktär. Människor är olika benägna till förändring, och olika målgrupper kräver olika åtgärder.
Alla människor motiverar alltid sitt val av transportsätt. Därför är det viktigt att kommunen inte
kommer med ”pekpinnar” om att ett visst val av transportsätt är bättre eller sämre än något annat,
utan man bör istället komma med erbjudanden om att få prova att göra något annorlunda.
Åtgärdsförslag

Förebild som arbetsgivare
Då Älmhults kommun är en av kommunens största arbetsgivare har kommunorganisationen en stor möjlighet att föregå med gott exempel som arbetsgivare och på olika sätt
stimulera till cykling, dels för resor i tjänsten dels för resor
till och från arbetet. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp och förbättra och utveckla aspekter för en cykelvänlig arbetsplats, exempel fler tjänstecyklar, duschmöjligheter,
förmånscyklar, cykelaktiviteter, uppmuntran och cykelservice är några viktiga aspekter.

Uppmuntransåtgärder
Kampanjer och marknadsföringsinsatser är viktiga delar
för att få fler att cykla. För att få ett större genomslag
är det viktigt att synas och att ständigt påminnas om
cykling. Kommunen ska genomföra olika marknadsföringsinsatser såsom tävlingar, uppmuntranskampanjer,
information om genomförda åtgärder i cykelvägnätet
och information till nyinflyttade.

Felanmälan och synpunkter
Kommunen ska fortsätta med befintliga system för såväl felanmälan som synpunktshantering. Genom felanmälan kan invånare anmäla brådskande felanmälningar
så som hål i asfalten, glas på vägbanan eller bristande
vinterunderhåll. Synpunkter lämnas på kommunens
hemsida. För att hitta rätt åtgärder kan man använda
sig av de många engagerade och kunniga medborgare
som finns, genom till exempel fokusgrupper.

Fokus på barn
Barn är en särskilt viktig grupp att arbeta med eftersom
deras resande påverkar hela hushållet. Om de uppmuntras till att cykla ger det även goda vanor som de tar med
sig när de blir vuxna. Trafiksituationen kring många av
Älmhults skolor är både stressad och osäker vilket främst
beror på att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan.
Kommunen behöver arbeta med att förbättra trafikmiljön kring skolorna och att få fler att gå och cykla
till skolan, genom exempelvis ”cykla till skolan” –
kampanjer, tävlingar, skolreseplaner eller andra projekt
som leder till fler aktiva skoltransporter.

För att underlätta kommunikationsflödet finns det anledning att även titta på nya lösningar. Sociala medier,
mobilapplikationer och digitala kartor är exempel på
hjälpmedel som kan underlätta informationsutbytet.

I Sverige är det endast 12 procent av flickorna och 17
procent av pojkarna som rör sig de rekommenderade
60 minuterna om dagen. Cykling kan fungera som en
enkel metod för att skapa mer rörelse i vardagen.

Identifierat
behov som ej
är tidsatt eller
finansierat.

Företag och organisationer
Arbetsgivare spelar en viktig roll i det beteendepåverkande
arbetet. Gratis bilparkeringsmöjligheter och tillgången av
bra cykelparkeringar och cykelgarage är bara några av
de aspekter som påverkar anställdas val av färdmedel.

Kostnader, Mkr
Beteende och kommunikation:
1,1 Mkr (kostnadsförslaget är baserat på behovet under
en 5-årsperiod)

Beteendepåverkan

Kommunen behöver öka samarbetet med företag, organisationer och andra intressegrupper kring cykelfrågor
och cykelvänliga arbetsplatser. Glöm inte tjänsteresorna.

Förebild som arbetsgivare
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1
0,1

BILAGA 1: Åtgärdstabell cykelnät
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De åtgärdertyper som föreslås i cykelvägnätet är antingen förbättring, nyanläggning eller korsningspunkter.
Förbättringsåtgärder innebär framför allt breddning
av befintlig cykelväg men det kan även innebära andra
åtgärder såsom förbättringar av cykelpassager om dessa
ingår i en längre sträcka. Syftet är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Nyanläggningssåtgärder
föreslås på sträckor där det idag saknas separerad
cykelförbindelse.

komlighet. Det kan handla om upphöjda överfarter/
passager, hastighetssäkring av biltrafik, avsmalningar
av olika slag, förbättrad belysning, refuger och gupp.
Kostnaderna för samtliga åtgärdsförslag är beräknade
efter schablonvärden och är således grova uppskattningar.
Åtgärderna nedan är en sammanställning av: Plan för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska
förvaltningen, Rev 2: 2021-02-02.

Åtgärdstyp korsningspunkt innebär ombyggnad av
osäkra korsningar till säkra passager med god framNr.
Plats/objekt
på
karta

Väghållare

Åtgärdstyp

Kommentar

Längd m
(cirka)

340 000

1

1 700 000

1

800 000

1

2 500 000

1

1 500 000

1

Kommu- Korsnings- Korsningspunkten bör hastighetssäkras
nen
punkt
och prioritet bör ligga hos de oskyddade
trafikanterna. Ev. cykelöverfart.

155 000

1

Svanabodavägen

Kommu- Korsnings- Korsningspunkten bör hastighetssäkras
nen
punkt
och prioritet bör ligga hos de oskyddade
trafikanterna. Ev. cykelöverfart.

155 000

1

8

Älmhult-Diö

Trafikverket

2 500

Uppskattad
kostnad
7–9 miljoner.

1

9

Skolgatan (Danskavägen-Östra
Björkgatan)

Kommu- Förbättnen
ring

Förbättrad framkomlighet. Se över hela
vägsektionen, ny beläggning, förbättring
för träden.

500

1 850 000

2

10

Östra Björkgatan

Kommu- Förbättnen
ring

Trafiksäkerhetsåtgärder (cykling i
blandtrafik). I dagsläget en rörig trafiklösning med lämnande föräldrar/gående
och cyklister på samma yta i anslutning
till Gemöskolan, förbättringsbehov.

60

300 000

2

11

Bäckgatan/Kyrkogatan

Kommu- Korsnings- Förbättra trafiksäkerhet
nen
punkt

800 000

3

12

Köpmangatan/
Eriksgatan

Kommu- Korsnings- Förbättra trafiksäkerhet
nen
punkt

500 000

3

13

Badvägen-Sjöastadbygd

Trafikverket

2 700 000

3

1

Grusväg genom
Paradiset

Kommu- Nyanlägg- Det saknas 165 meter för att knyta ihop
nen
ning
Ljungbyvägen och gång- och cykelvägen
som löper genom Paradiset. Genom att
knyta ihop dessa slipper cyklister färdas
i blandtrafik.

2

Ljungbyvägens
korsningspunkter

Kommu- Korsnings- Förbättra trafiksäkerhet
nen
punkt

3

Eriksgatan/Kvarngatan

Kommu- Nyanlägg- Anläggning av cykelväg längst Eriksganen
ning
tan för att knyta ihop Köpmantunneln
med Linnéskolan.

4

Norregårdsgatan
samt korsningspunkt Norregårdsgatan/Delaryvägen

Kommu- Förbättnen
ring

5

Delary- Ryfors
skola

Trafikverket

6

Stenhuggarevägen

7

160

Kostnad (kr) Prio
(1-3)

300

Förbättring framkomlighet och säkerhet. Bredda befintling gång- och cykelväg. Förbättra korsningspunkten Norregårdsgatan/Delaryvägen.

Nyanlägg- Anläggande av cirka 450 meter lång
ning
gång- och cykelväg vid Lillån väster om
Delary. GC-väg ansluter därefter till
befintlig enskild väg som leder fram till
Ryfors skolan.

Nyanlägg- Etapp 1. En ny cykelväg anläggs mellan
ning
Solviksvägen i Älmhult och den enskilda
vägen mot Borshult (vid bron över
stambanan).

Nyanlägg- Separerad cykelbana utmed Ljungbyning
vägen mellan Badvägen och infarten till
Sjöastadbygd. Finansiering bör ske av
Trafikverket. Eventuell medfinansiering
kan ske av Älmhults kommun.
26

242

450

600

Nr.
Plats/objekt
på
karta
14

Väghållare

Västra Ringvägen

Åtgärdstyp

Kommu- Förbättnen
ring

Kommentar

Längd m
(cirka)

Cykelvägarna på båda sidorna av Västra
Ringvägens byggs upp där de korsar
villagator för att skapa en sammanhängande cykelväg i samma nivå.
420

Kostnad (kr) Prio
(1-3)
500 000

2

1 030 000

3

Kommu- Nybygg15 Cykelväg öster om
nen
nation
järnvägen, mellan
Linnéskolan och
cykelbro över Elmevägen

Anläggning av cykelväg längst med
järnvägen. Cykelväg och belysning.

16 Älmhult-Diö

Trafikverket

Nybyggnad

Etapp 2. En ny cykelväg anläggs mellan
Enskilda vägen mot Borshult (vid bron
över stambanan) – Stenbrohults kyrka.

2 400

Uppskattad
kostnad 7
miljoner.

3

17 Älmhult-Diö

Trafikverket

Nybyggnad
regional

Etapp 3. En ny cykelväg anläggs mellan
Möckelsnäsvägen vid Stenbrohults kyrka
till befintlig cykelväg i Diö. Sträckan är
2,4 km.

2 400

Uppskattad
kostnad 9
miljoner.

3

18 Korsningspunkt
Ljungbyvägen/
Norra Ringvägen

Kommu- Korsnings- Förändra korsningspunktens utformnen
punkt
ning för att leda in trafik på den nya
ringleden, Norra Ringvägen, och således
avlasta Ljungbyvägen.

Ingår i Norra
Ringvägens
förlängning

2

19 Norra Ringvägen
-Väg 120

Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs i anslutning till
nen
ning
Norra Ringvägens förlängning.

Ingår i
exploatering

20 Väg 120-Enskild
väg till Svanaboda

Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs för att knyta ihop
nen
ning
Norra Ringvägen och Svanabodavägen.

Ingår i
exploatering

21 Norra Ringvägen
-Delaryvägen

Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs för att skapa en
nen
ning
länk mellan Venaområdet och Älmhults
centrala delar.

Ingår i
exploatering

22 Handelsvägen
Kommu- Nyanlägg- Ny cykelväg anläggs i samband med
(Stenhuggarevägen - nen
ning
byggnation av Furulund.
Danskavägen)

Ingår i
exploatering

23 Handelsvägen befintlig tunnel
under väg 23

Kommu- Nyanlägg- Cykelväg anläggs för att skapa en koppnen
ning
ling till befintlig tunnel under väg 23.

Ingår i
exploatering

24

Danskavägen (Handelsvägen-Infart
golfbanan)

Kommu- Nyanlägg- Cykelväg anläggs för att möjliggöra
nen
ning
cykling till golfbanan.

Ingår i
exploatering

25

Korsningspunkt
Vallgatan, Rosengatan, Bäckgatan

Kommu- Korsnings- Se över korsningspunkt för att öka
nen
punkt
trafiksäkerheten.

Ingår i
exploatering

Övriga orter: Synpunkter från boende i övriga tätorter än Älmhult berör oftast behovet av en länk in till Älmhults tätort.
Åtgärder inom övriga tätorter kan troligtvis genomföras inom raminvesteringsbudgeten. Om större behov i övriga tätorter
skulle framkomma kommer dessa åtgärder plockas in i planen.
Identifierade behov i nuläget
Växjövägen/Linnévägen

Trafikverket

Cykelväg österut

Cykelväg Älmhult Delary

Korsningpunkt

Förbättra trafiksäkerhet. Dialog förs
med Trafikverket.

Ej beräknad

2

Kommu- Nyanlägg- Utreda passage över/under väg 23 för
nen
ning
oskyddade trafikanter, såväl befintlig
lösning som nya möjligheter. Se över
viktiga målpunkter öster om väg 23.

Ej beräknad

2

Trafikverket

Ej beräknad

3

Ej beräknad

2

Nyanlägg- Utreda möjligheter att koppla ihop
ning
enskilda vägar.

Växjövägen/BergKommu- Förbättkvistavägen, Liatorp nen
ring

Korsningen behöver förtydligas och
utformningen ses över för att skapa en
tydlighet, förhindra höga hastigheter
och skapa ner fokus på de oskyddade
trafikanterna.
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BILAGA 2: Vision för utbyggnad av cykelnätet efter 2025
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8

16

17

BILAGA 3: Åtgärdskarta för regionalt cykelnät i Älmhults kommun

13

Numrerade åtgärder ingår i åtgärdsplan 2021–2025, se Bilaga 1 för mer information

6

1

Utbyggnadsbehov

Åtgärd enligt åtgärdstabell 2021-2025

245

BILAGA 4: Cykelparkering – Inventering och behov
Inventering cykelparkeringar vid samhällsfastigheter och stationen. Inventeringen är gjord våren 2020 med enkät
till verksamheterna. Behoven har jämförts med kommunens parkeringsnorm för cykelparkeringar. Resultatet kommer att användas som ett underlag vid åtgärder.
Förbättringsbehov
Samhällsfastigheter*

Fler parkeringar

Väderskydd

Belysning

Blohmé/bibliotek
Bäckgatan
Kommunhuset

x

x

Blåljushuset

x

x

Stationshuset

x

x

Haganässkolan

x

Gemöskolan

x

x

x

x

x

x

x

Liatorps brandstation
x
x

Hallaryd
Klöxhultsskolan
Linneskolan
Pjätteryd
Elmeskolan

x

x

Almgården
Ekebo
Nicklagården

x

Violen
Haga förskola

x
x

Solrosen

x

Montessori

x

Liljebacken
Liatorp förskola
Norregård

x

Tornet
Vitsippan
Arnebo
*Endast verksamheter som svarat på enkäten

30
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BILAGA 5: Karta med rekreationscykelstråk
Här nedan är två kartor som gestaltar utbudet av
cykelrundor för rekreation och turism. I den övre
kartan ser man rundornas utbredning över kommunens geografi. Den blå pilen är en möjlig koppling att
utveckla ner till Immeln för att sedan kunna ansluta
till den nationella cykelleden Sydostleden i Kristianstad. Den undre kartan är den översikt som finns

med i broschyren ”Cykla och vandra i Älmhults kommun”. Blå nummer 1 (Råshultsrundan) och 17 (Römningen runt) är de rundor som idag är skyltade. Resten
navigeras idag med hjälp av en karta i broschyren men
önskemål om att samtliga skulle skyltas upp har framförts från en del turister.

Skala 1:190000

2020-05-18

CYKLA, VANDRA ELLER KOMBINERA?
2.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
15.
16.

8

Kulturreservatet Linnés Råshult, sidan 8
Östra Tångarne naturreservat, sidan 12
Höö naturreservat, sidan 13
Taxås naturreservat, sidan 14
Kronans naturreservat, sidan 15
Vakö myr naturreservat, sidan 22
Siggaboda naturreservat och Stensjöäng, sidan 23
På gårdagens stigar Gustavsfors, sidan 28
På gårdagens stigar Sjöastadbygd, sidan 29

5

1.
3.
8.
9.
10.
13.
14.
17.
18.
19.

Råshultsrundan, sidan 6
I Linnés hembygd, sidan 10
Enerydarundan, sidan 16
Virestadssjön runt, sidan 18
Vakö myr-rundan, sidan 20
Trollskogsrundan, sidan 24
Pjätterydsrundan, sidan 26
Römningen runt, sidan 30
Hallarydsrundan, sidan 32
Örsjön runt, sidan 34

4
6

14

2

7
15

9
3

1
16

17

10
11

18

13

19
12
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BILAGA 6: Dagens situation
Det finns en stor potential för ökad cykling i Älmhult. 16
procent av alla resor sker idag med cykel och 30 procent
av invånarna vill minska på bilåkandet. Majoriteten
av centralortens invånare bor inom 10 minuters cykel-

resa till centrum, vilket också är goda förutsättningar.
Cykelnätet är väl utbyggt men det finns möjligheter till
förbättring både när det gäller utformning, drift och
underhåll samt service och parkeringar längs cykelnätet.

Cykling idag i Älmhults kommun
Trafikverkets resvaneundersökning3 i sydöstra Sverige,
Blekinge, Småland och Öland från 2012 visar att
cykeln står för cirka 16 procent av det totala resandet i
Älmhults kommun.

Resornas fördelning (antal resor) mellan olika
färdsätt i Älmhults kommun 2012

Resvaneundersökningen visar även följande resultat:
• De flesta dagliga resor sker med bil, 70 procent
reser i bil, ensam eller med passagerare.
• Nio av tio hushåll (93 procent) i Älmhult har tillgång till en cykel.
• Till arbetet väljer de allra flesta bil, även på korta
resor.
• Hälften (47 procent) av alla resor upp till fem kilometer sker med bil, och 31 procent med cykel
• Vid arbetsresor upp till en mil (5–10 km) sker
100 procent med bil.

Till fots 11 %

Cykel 16 %
Tåg 2 %
Buss 2 %

Bil, samåker 12 %

Bil, ensam 57 %

https://rfkl.se/documents/rapporter/Trafik%20och%20infrastruktur/Resvaneunders%C3%B6kning%20Sm%C3%A5land%20Blekinge%20
2012%20Slutrapport.pdf
3

32
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Trafikmängd
Under november år 2019 gjordes så kallade slangmätningar på ett antal platser runt om i Älmhults kommun. Slangmätningar innebär att man lägger slangar

Plats

på körbana och cykelbana och räknar antalet passager
över dessa. Tabellen nedan visar resultatet.

Antal fordon/
vardag

Antal cyklar/
vardag

Procentuell
fördelning cyklar

Ljungbyvägen

3 287

109

3,2 %

Norregårdsgatan

1 065

232

17,9 %

Stenhuggarevägen

1 245

248

16,6 %

Köpmantunneln

2 909

1 270

30,4 %

Södra Esplanaden

3 472

230

6,2 %

Västra Ringvägen

2 402

316

11,6 %

Cykling idag inom kommunorganisationen
Våren 2018 genomfördes en resvaneundersökning för
medarbetare inom kommunorganisationen. Resultatet
visade att de flesta, 57 procent, åker ensam i bil till arbetet. För resor under 5 km görs 36 procent av resorna
till arbetet med cykel, 38 procent ensam i bil och 19
procent till fots.

Resornas fördelning mellan olika färdsätt till och från jobbet för
Älmhults kommuns medarbetare (2018)

Cykel 17 %

För de som går och cyklar är den vanligaste anledningen vardagsmotion. Därefter är de vanligaste skälen
miljövänligt och bekvämt/smidigt följt av ekonomiska
skäl. För de som tar bilen är det vanligaste skälet att
bilen är deras enda alternativ. Därefter är de vanligaste
skälen tidsvinst och bekvämt/smidigt. Fem procent av
medarbetarna anger att de behöver sin bil i tjänsten,
och därför använder bilen till och från arbetet.

Gång 9 %
Ensam i bil 58 %
Tåg 9 %

ri
ke
må

Sa
bil
6%
Buss 1 %
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Attityder till cykling i Älmhult
I diagrammet nedan visas statistik kring andel nöjda invånare när det gäller cykelvägar, drift och underhåll ur
kommunens medborgarundersökning. För 2019 ligger
samtliga värden i mittenintervallet jämfört med andra
kommuner. Underhåll, skötsel och snöröjning har minskat andel nöjda invånare mellan 2017 och 2019.

Andel (%) nöjda invånare i medborgarundersökningen 2015-2019

Andel nöjda
procent

2015

2017

2019

40
35
30
25

I undersökning4 från 2020 var 48 procent av 127
svarande cyklister generellt sett nöjda med förutsättningarna för att cykla i Älmhult och 58 procent av de
svarande vill rekommendera andra att cykla i kommunen. 40 procent kände att det var tryggt för dem själva
att cykla och 29 procent tyckte att det var tryggt för
barn och ungdomar att cykla i kommunen. 64 procent
av cyklisterna var nöjda med hur cykelvägarna sköts på
sommaren och 14 procent var nöjda med hur de sköts
på vintern.

20
15
10
5
0

Barn och cykling
Barn och ungdomar rör sig idag för lite. I Sverige är det
endast 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna som rör sig de rekommenderade 60 minuterna om
dagen. Här kan cykling fungera som en enkel metod
för att skapa mer rörelse i vardagen5.

Belysningen av
gång- och
cykelvägar

Snöröjning av
gator och
bilvägar

Snöröjning av
gång- och
cykelvägar

Tillgången
till gångoch cykelvägar

Trafiksäkerheten
på gångoch cykelvägar

Underhåll och
skötsel av gångoch cykelvägar

Många studier visar att det finns gott om fördelar för
barn av att få röra på sig på vägen till skolan. Det
handlar om bättre hälsa, minskad risk för fetma och
fler aktiva lekar utomhus. Barn som cyklar eller går
till skolan är piggare på morgonen och har lättare
att koncentrera sig i skolan. De känner sig också mer
hälsosamma, får mer miljövänliga attityder och känner
större frihet genom att kunna transportera sig själva.

Nationellt sett minskade barns och unga vuxnas cyklande med över 40 procent mellan 1995-2014. Det
visar sig också genom att skolresorna på cykel blivit
48 procent färre6.

Cykelfrämjandets cyklistvelometer, en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett
cykelperspektiv.
5
Folkhälsomyndigheten och WHO
6
Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014 – en analys av de nationella resvaneundersökningarna, trafikanalys
4
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Potential för cykling
Förutsättningarna för att cykla i Älmhult är goda.
80 procent av centralortens invånare bor inom
10 minuters cykelresa till centrum.
Älmhults bostadsområden har ett gatunät som lämpar
sig väl för cykling. Hastigheterna är i regel låga och
trafikflödena relativt små. Kommunens ambition är
att lokalgator och gator med skolor och förskolor
ska utformas på ett sätt som inte inbjuder till höga
hastigheter.

Del av tätorten som nås inom 10 minuters
cykelresa (Älmhult 10 600 invånare)

Attityder hos invånare till förändrat bilanvändande (%)

Jag funderar på
att minska min
bilanvändning,
14 %

27 procent av kommuninvånarna har angivit att de
kör bil sällan och kommer att fortsätta resa klimatsmart. Denna ”gröna och glada” grupp behöver bevaras
(inställningen kan lätt ändras på grund av ändrade
livsförhållanden). Det finns stor potential att påverka
de 30 procent (14+16) som ofta använder bil men har
funderingar och vilja att cykla mer, se figur nedan7.

Jag använder
sällan bil, 27 %

Skala 1:36589

Jag har som mål
att minska min
bilanvändning, 16 %

2020-04-27

Jag använder bil för de flesta av mina resor, 43%

Attityder hos kommunorganisationens medarbetare till
förändrat bilanvändande (%)

Potential för cykling inom kommunorganisationen
38 procent av kommunmedarbetarna har angivit att de
kör bil sällan och kommer att fortsätta resa klimatsmart. 46 procent anger att de i huvudsak använder
bilen för sina arbetsresor, att det är nöjda med detta
och inte kan eller vill minska sitt bilberoende. 16 (8+8)
procent uttrycker en vilja till förändring, se diagram
till höger8.

Jag har tillgång till bil men jag
använder andra färdsätt så
mycket det går, 38 %

De viktigaste aspekterna som skulle kunna få fler att
cykla är bättre vinterunderhåll, tryggare och säkrare
cykelvägar, erbjudande om förmånscykel samt ett sammanhängande cykelnät.

Jag använder bil för de flesta av mina
arbetsresor men jag funderar på att
minska min bilanvändning, 8 %
Jag använder bil för de flesta
av mina bilresor. Inte möjligt att
minska bilresandet, 46 %
Jag använder bil för de flesta av mina
arbetsresor men jag har som mål att
minska min bilanvändning, 8 %

7
8

Resvaneundersökning 2012 Trafikverket
Resvaneundersökning kommunorganisationen 2018
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Cykelnätets utformning
Cykelnätet i Älmhult omfattar cirka 46 249 kilometer
cykelväg (2018), 2,6 meter cykelväg per invånare.
Detta är över riksgenomsnittet där genomsnittet är
1,9 meter cykelväg per invånare.
Många cykelvägar utgörs av gång- och cykelbanor
som är fysiskt åtskilda från den övriga trafiken. Det
finns dock fortfarande flera felande länkar kvar, det vill
säga platser där cyklisterna upplever avbrott och där
det är otydligt hur cykelvägen går.
I Älmhult finns ett två barriärer som är svåra att passera med cykel, järnvägen och väg 120 (Hallandsvägen).
Järnvägen passeras huvudsakligen vid fem ställen; viadukten, Köpmanstunneln, Elmetunneln, Wallins cykeltunnel samt Södra ringvägen. Viadukten kan upplevas
som svårare på grund av uppförsbacke och blåsigt, vilket gör att flest cyklister väljer Köpmantunneln. Väg 120
samt Haganäsleden kan passeras via fyra cykeltunnlar.
Även väg 23 är en barriär för boende öster om tätorten.

Bristfällig vinterväghållning

Drift och underhåll
Trafiksäkerheten i cykelnätet påverkas till stor del av
arbetet med drift och underhåll. Särskilt viktigt är arbetet med snöröjning och halkbekämpning. Nationellt
utgör singelolyckorna 70 procent av alla cykelolyckor
och drygt 40 procent av dessa kan direkt härledas till
drift och underhåll10.
De prioriterade gång- och cykelvägarna plogas efter
avslutat snöfall. Plogning påbörjas när snödjupet är fyra
centimeter. Därefter plogas övriga gång- och cykelvägar.
Förbättrat vinterunderhåll är den främsta aspekten
som skulle kunna få fler att cykla, enligt resvaneundersökning inom kommunorganisation 2018.
Standarden på beläggningen av cykelvägarna varierar
mycket och komforten på vissa cykelvägar påverkas
negativt av rotuppträngning, sättning och stundtals
stående vatten. Synpunkter och klagomål såsom potthål, trasig belysning, klotter eller liknande rapporteras
sedan 2018 in i felanmälan (infracontrol) via hemsida
eller app. Under 2019 och 2020 inkom i snitt 100
felanmälan årligen som berör cykelvägar.

Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Danska vägen/
Skolgatan

Ett antal gång- och cykelvägar i Älmhult är underdimensionerade och många saknar separering mellan
gående och cyklister. Avsaknaden av separering innebär att det kan upplevas om otryggt av gående samt
att framkomligheten för cyklister försämras eftersom
de tvingas hålla en lägre hastighet.

Fördelning av typ av ärenden till felanmälan

Beläggning 22 %

Övrigt (hinder,
grenar, cykelparkeringar, linjemålning,
buskage) 60 %

Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Bäckgatan/
Kyrkogatan

Flera av Älmhults korsningspunkter är inte hastighetssäkrade och flera behöver ses över. En korsningspunkt
definieras som hastighetssäkrad om den är planskild
eller om hastigheten hos den korsande biltrafiken har
en 85-percentil9 som inte överstiger 30 km/tim.

Vinterväghållning 2 %
Sopning (grus,
löv etc) 16 %

85-percentilen är den hastighet som 85 procent av fordonen kör under.
Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll, VTI, Anna Niska. http://vti.diva-portal.org/smash/get/
diva2:670594/FULLTEXT01.pdf
9

10
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Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienterbarheten för cyklister. Det ger både boende, besökare
och nya cyklister bättre möjligheter att orientera sig
och hitta snabba säkra vägar. Vägvisningen markerar
cyklisternas plats i trafiksystemet och fungerar även
som marknadsföring av cykeln. Det visar att kommunen prioriterar cykeln.
Cykel som rekreation
Idag finns tio cykelrundor som kommuniceras i en
tryckt broschyr, varav två är skyltade. Dessa cykelrundor gestaltas med en beskrivning på rundan och vad
man kan se utmed den kompletterat med en karta
i broschyren.

Cykelparkering på Klöxhultsskolan

Sammanställningen av kommunens möjligheter för
rekreationscykling och vandring har bemötts av positiv
feedback från invånare och besökare. Det har dock
framkommit synpunkter om att kartan på vissa platser
är svårtolkad. Av cykelrundorna är idag endast två
rundor skyltade – Råshultsrundan och Römningen
runt. Råshultsrundan är skyltad från Älmhults torg till
Linnés Råshult. Det finns en alternativ väg tillbaka till
Älmhult som ännu inte är skyltad men utmärkt i kartan
i broschyren. Skyltningen av ”Römningen runt” är
gjord av Göteryds hembygdsförening.

Cykelvägvisning
Cykelvägvisningen i Älmhult är idag inte prioriterat
och vägvisning förekommer idag endast på en plats i
cykelnätet (skylt mot Råshult). Det innebär att cyklister
inte kan förlita sig på skyltar utan måste använda sig
av lokalkännedom.

Cykelparkering
Vid de flesta lokala målpunkterna i Älmhult finns idag
cykelparkeringar men antalet platser är inte alltid
tillräckliga och standarden på befintliga parkeringar
varierar. Vanliga brister är undermåligt skick, underdimensionerade parkeringar, avsaknad av väderskydd,
ramlås och belysning.
Det finns ett behov av fler och bättre cykelparkeringar
kring Älmhults station samt vid viktiga målpunkter för
samhällsfastigheter såsom skolor, förskolor och äldreboenden.
Vid Älmhults järnvägsstation görs årligen en genomgång av parkerade cyklar med syfte att rensa bort övergivna cyklar. Rutin för skötsel av cykelställ saknas idag.
Bristfällig beläggning

Bristfällig beläggning

Behov av separering av cyklister och bilar.
Eriksgatan
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Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Delaryvägen/Norregårdsgatan

Trafiksäkerhet
I Älmhults kommun inträffade under åren 2010–2019
116 olyckor där en cyklist var inblandad. Uppgifterna
kommer från STRADA som är ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Olyckor där polis har
varit tillkallad eller där personen uppsökt sjukvård registreras i detta system. Detta ger oss viktig information
om hur vi kan bli bättre men det är samtidigt viktigt att

komma ihåg att mörkertalet vad gäller olyckor med
cyklister troligtvis är stort, mindre allvarliga olyckor
där cyklisten inte uppsöker polis eller vård kommer
sällan till kommunens kännedom.
De vanligaste anledningarna till olyckor är halka, lösgrus samt olyckor i samband med träningscykling.

Antal olyckor 2010–2019
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Foto: Alexander Hall
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BILAGA 7 Utformningsprinciper
I detta kapitel redovisas utformningsprinciper för det kommunala cykelnätet i Älmhults kommun.
Principerna fungerar som stöd till hur cykelnätet kan utformas för att strategierna ska uppnås.
Vid nyanläggning och förändring i befintlig miljö finns dock en rad parametrar som måste tas i
beaktning vid utformning och som kan leda till avsteg från utformningsprinciperna.
Utformningsprinciperna i detta kapitel är dock inte heltäckande utan endast de mest centrala principerna tas upp. Vid nybyggnation av cykelinfrastruktur ska därför den senaste utgåvan av Vägar
och gators utformning (VGU) som ges ut av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting
följas. Stöd för utformningen kan även hämtas i GCM-handboken från 2010.

Separering mot biltrafik

Separeringen mellan bil- och cykeltrafik kan bestå av
vägmarkering, betongstöd, kantsten, skiljeremsa eller
vägräcke.

Längs huvudcykelnätet för cykel bör cyklister och
fotgängare separeras från biltrafik. Huvudcykelnätet
är markerat på kartan på sid 25. Här är såväl cyklister
som bilisters hastighet ofta höga, liksom trafikflödena.
Ju högre flöden och hastigheter desto viktigare att separera. I tabell nedan finns riktlinjer för separering vid
olika hastigheter.

Skyltad hastighet

Lämplig separering av cyklister från bil

70 eller mer

Avskild cykelbana (med räcke, bred skiljeremsa e.d.). Cykelbana kan användas men ger då
mindre god standard.

60

Cykelbana

30

Cykelbana eller cykelfält
Cykelbana i lokalnät samt vid bilflöden över 600 bilar/dimensionerande timme (dH)
Cykelfält i huvudnätet, där främst vuxna cyklar vid bilflöden under 600 bildar/dH

40

Cykelbana eller cykelfält
Cykelbana vid bilflöden över 900 bilar/dH samt i lokalnätet
Cykelfält vid bilflöden under 900 bilar/dH i huvudnätet, där främst vuxna cyklar
Blandtrafik kan användas vid bilflöden under 300 bilar/dH men ger mindre god standard

30

Blandtrafik

Lämplig separering av cyklister från bil vid olika hastighetsgränser. Cykelbana är en väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och
moped klass II. Cykelfält är ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II.

Cykling i blandtrafik

Även på gator där cykling sker i blandtrafik är det
viktigt att utformningen anpassas utifrån cykeltrafikens förutsättningar. Villagator innehåller oftast få
målpunkter, ett lägre trafikflöde av både cyklister och
bilister samt lägre hastigheter på fordonen. Vid befintliga villagator utreds behov och åtgärder utifrån
den aktuella trafiksituationen.
Cykling i blandtrafik
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Separering mellan fotgängare och cyklister
Separering av fotgängare från cyklister medför ökad
trygghet för fotgängarna, särskilt äldre, och ökad framkomlighet för cyklister. Separering av fotgängare och
cyklister ska ske på de cykelvägar som är definierade
som del i huvudcykelnät i det befintliga cykelnätet. Även
nya cykelvägar som anläggs ska förhålla sig till detta om
de kan antas bli en del i huvudcykelnätet, antingen omgående eller på sikt. Separering av fotgängare och cyklister kan ske på olika sätt, den enklaste är en vägmarkering med heldragen vit linje alternativt med olika
material på gångbana respektive cykelbana. Fysisk
separering i form av exempelvis pollare eller höjdskillnader bör undvikas då de försvårar driftåtgärder samt
riskerar att bli en påkörning- eller snubbelrisk.

Rekommenderad bredd:
Gångbana 1,8 meter
Dubbelriktad cykelbana 2,2 meter
På den dubbelriktade cykelbanan förtydligas separeringen av körriktningen med en streckad mittlinje samt
cykelsymboler och pilar som visar cykeltrafikens riktning. Streckad mittlinje har fördelen att den uppmärksammar cyklister på mötande cykeltrafik och gående
om att cykling förekommer i båda riktningarna.
Gång- och cykelbanor som ingår i huvudcykelnätet ska
förses med en skiljeremsa mellan körbana och gångoch cykelväg. Skiljeremsan bör vara en meter bred och
fungera som en avskiljande yta mellan biltrafik och
oskyddade trafikanter. En skiljeremsa är fördelaktig
vid vinterväghållning då snö från bilväg läggs i skiljeremsan istället för i tidigare snöröjd gång- och cykelväg. Skiljeremsan är också en lämplig yta för skyltar,
papperskorgar och belysning som annars skulle riskera
att placeras i gång- och cykelväg.
Övriga ej separerade gång- och cykelbanor som inte
tillhör huvudcykelnätet ska vara minst tre meter breda.

Ett exempel på en separerad dubbelriktad cykelbana med skiljeremsa.

Utformning av korsningar

Det finns två huvudsakliga regleringsformer för platser
där en cykelbana korsar en körbana; cykelpassager och
cykelöverfarter. Något förenklat gäller att vid cykelpassager har cyklister väjningsplikt mot korsande trafik
medan det omvända förhållandet gäller vid cykelöverfarter.

Cykelöverfarter ska utformas så att ”fordon inte förs
med högre hastighet än 30 km i timmen” vilket säkerställs till exempel genom farthinder och ska markeras
med vägmärke och vägmarkering, både väjningslinje
och markering för cykelpassage/-överfart. Även cykelpassager kan markeras med vägmarkering men det
finns inget sådant krav.

Vid en cykelöverfart har
en förare väjningsplikt
mot cyklande och förare
av moped klass II som
är ute på eller just ska
färdas ut på cykelöverfarten. Cyklister ska ta
hänsyn till avståndet
till och hastigheten hos
fordonen som närmar
sig överfarten. (Bild
Transportstyrelsen)

Cykelpassage. Cyklister har väjningsplikt.
Bilister ska anpassa
hastigheten så att det
inte uppstår fara för
cyklister och mopedister
(klass II) som är ute
på cykelpassagen. (Bild
Transportstyrelsen)
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I Älmhults kommun ska utgångspunkten vara att cykeltrafiken ges prioritet framför biltrafiken i korsningar
längs huvudcykelstråk. Detta innebär att korsningarna
bör regleras som cykelöverfarter och hastighetssäkras
till 30 km/h. Detta gäller även cirkulationsplatser. Ett

alternativ till cykelöverfart men med samma innebörd
vad gäller väjningsplikt är att cykelbanan och gångbanan byggs genomgående och obruten genom korsningen. Detta kan vara ett lämpligt alternativ där en cykelbana längs en huvudgata korsar en mindre tvärgata.

Trevägskorsningar och fastighetsutfarter
I planeringen av nya områden bör inriktningen vara att
antalet fastighetsutfarter över cykelbanan ska vara så få
som möjligt.

Vid fastighetsutfarter är det viktigt att det tydliggörs att
bilister ska lämna företräde mot fotgängare och cyklister på den korsande gång- och cykelbanan. Ett lämpligt
sätt att göra detta är att låta gång- respektive cykelbanan behålla sin utformning över utfarten. Denna utformning bör vara standard vid alla fastighetsutfarter över
gång- och cykelbana och kan också vara lämplig där en
cykelbana längs en huvudgata korsar en sekundärväg
som har väjningsplikt mot huvudgatan. För att ytterligare uppmärksamma bilister på att de kan förvänta sig
korsande cykeltrafik kan dubbelriktade cykelsymboler
målas på cykelbanan.

Cykelpassager eller -överfarter över sekundärvägar bör
i möjligaste mån göras genomgående och raka. I vissa
fall kan det dock vara lämpligt att vid högre flöden på
sekundärvägen dra in cykelpassagen cirka 5 meter. Cykelbanans radier inför passagen bör då vara minst 6–8
meter för att inte försämra komforten för cyklisterna
eller medföra ökad risk för singelolyckor.

Detaljutformning
Belysning
Samtliga cykelvägar ska vara belysta. Cykelvägar som
tillhör huvudcykelnätet ska förses med en ljuskälla som
lyser enbart på cykelvägen. Denna placeras i skiljeremsan mellan körbana och gång- och cykelväg. För
att uppnå god standard på belysningen är därför en
lämplig lösning att förse belysningsstolpen med två
armaturer varav en lyser på cykelvägen och den andra
på körbanan.

körbana ska kantstenen tas bort eller anläggas utan
visning alternativt ska en asfaltscigarr anläggas som
utjämnare.
Vid nyanläggning samt förändring av befintliga cykelvägar bör det eftersträvas att cykelvägarna anläggs i
samma nivå även vid korsningspunkter och att körbanan istället anpassas efter cykelvägens nivå. Att som
cyklist färdas längs en cykelväg där flertalet anslutande villagator medför en ständig nivåskillnad upplevs
mycket negativt och risken finns att cyklister då istället
väljer körbanan för att slippa nivåskillnaderna.

Den optimala belysningen för ett cykelstråk är att belysa miljön runt omkring. Det finns goda möjligheter
att göra bra estetiska val som ökar stråkets attraktivitet
och skapar bra upplevelser under cykelturen. Det som
kan belysas är under broar och tunnlar, träd, buskar,
sittplatser, fontäner, skulpturer och etc. Belysningen kan
också appliceras med olika metoder, färger och ljusstyrkor. Trots biltrafikens belysning bör cykelstråken
ha separat belysning som är anpassad efter cyklisternas
säkerhet och behov.

Hinder
Utgångspunkten är att det aldrig ska finnas några fasta
hinder på cykelbanor eftersom dessa försämrar både
trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister. För
att hindra biltrafik på cykelvägar kan eftergivliga pollare vid behov sättas upp. Pollarna ska vara utrustade
med reflexer och minsta fri bredd ska vara 1,5 meter.
Fållor ska endast sättas upp där det finns stor risk att
cyklister cyklar rakt ut på en tungt trafikerad väg i hög
hastighet och sikten samtidigt är dålig. Fållorna ska då
ha tydliga reflexer och säkerställa fria mått i enlighet
med VGU.

Kanter
Det får aldrig förekomma ojämnheter eller skarpa kanter på cykelbanor. Detta gäller även där cykelbanan
börjar, slutar eller korsar en bilväg. Vid anslutning till
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 245 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
Ärendenummer KS 2021/226

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för serveringstillstånd enligt
förslag daterat 2021-11-10.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige
2018-05-28, § 160. I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfallen eller perioder beviljas för maximalt 3
serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under kalenderåret.
Socialnämnden föreslår 2021-11-17, § 133, en revidering av riktlinjerna i form
av att häva begränsningen på maximalt 3 tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfälle eller enstaka perioder för samma
serveringsställe under kalenderåret, och medge rätt att sälja spritdrycker vid
tillfälliga serveringstillstånd.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 133
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10
• Alkoholhandläggarnas skrivelse daterad 2021-11-08

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-29
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av riktlinjer för
serveringstillstånd
Ärendenummer KS 2021/226

Sammanfattning av ärendet
Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige
2018-05-28, § 160. I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfallen eller perioder beviljas för maximalt 3
serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under kalenderåret.
Socialnämnden föreslår 2021-11-17, § 133, en revidering av riktlinjerna i form
av att häva begränsningen på maximalt 3 tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfälle eller enstaka perioder för samma
serveringsställe under kalenderåret, och medge rätt att sälja spritdrycker vid
tillfälliga serveringstillstånd.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 133
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10
• Alkoholhandläggarnas skrivelse daterad 2021-11-08

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för serveringstillstånd enligt
förslag daterat 2021-11-10.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2021-11-29

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-11-17

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 133 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
Ärendenummer SOC 2021/96

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige
2018-05-28 § 160. I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfallen eller perioder beviljas för maximalt 3
serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under kalenderåret.
Alkoholhandläggarna föreslår 2021-11-08 att revidera riktlinjerna genom att
häva begränsningen på maximalt 3 tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
vid enstaka tillfälle eller enstaka perioder för samma serveringsställe under
kalenderåret och medge rätt att sälja spritdrycker vid tillfälliga
serveringstillstånd.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09
• Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10
• Alkoholhandläggarnas skrivelse daterad 2021-11-08

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Vidar Lundbäck (C) och Jakob Willborg (M) yrkar bifall till
socialförvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-17

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Alkoholhandläggarna

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för
serveringstillstånd
Fastställda av kommunfullmäktige 2018-05-28 § 160
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Socialförvaltningen

Datum

2018-05-28
2 (18)

Riktlinjer för serveringstillstånd
Syftet med dessa riktlinjer är att sammanfatta de regler som gäller för att beviljas
serveringstillstånd. I de markerade textrutorna finns de särskilda riktlinjer som fastställts
av kommunfullmäktige i Älmhults kommun 2018-05-28,§ 160 (Dnr 2018/56 780) och
som visar hur Älmhults kommun tillämpar reglerna. Övrig text innehåller sådant som
framgår av lag, föreskrifter och rättsfall.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning och har som syfte att begränsa alkoholens
skadeverkningar. En utgångspunkt vid tillämpningen av lagen är därför att skyddet för
människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.
All lagtext som riktlinjerna hänvisar till finns samlad i slutet av riktlinjerna.

Vad menas med alkoholdryck?
En dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, kallas alkoholdryck.
Alkohollagen delar in alkoholdryckerna i spritdrycker, vin, öl och andra jästa
alkoholdrycker.1

Vad menas med ”servering”?
Med servering menas försäljning av alkoholdryck till konsument ”för förtäring på
platsen”2. Det räknas som försäljning även om alkoholdrycken ingår i annan avgift, t ex
i en entréavgift.
Ett serveringstillstånd innebär således en rätt för tillståndshavaren att mot betalning
servera sina gäster de alkoholdrycker som tillståndet omfattar för att gästerna ska
konsumera drycken på plats.

Kommunen prövar ansökan om serveringstillstånd
Servering av alkoholdrycker får ske endast om kommunen har lämnat serveringstillstånd3.
I Älmhults kommun ansvarar socialnämnden för tillämpningen av alkohollagen. Det är
socialnämndens utskott eller tjänsteman vid socialförvaltningen som fattar beslut om
serveringstillstånd. Den utredning som behövs inför ett beslut görs av en tjänsteman

1 kap. 5 § AL
1 kap. 11 § AL
3 8 kap. 1 § AL
1
2
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(alkoholhandläggare) vid socialförvaltningen i Ljungby. Även den tillsyn av serveringsställen som socialnämnden har ansvar för görs av tjänsteman från Ljungby.
Ett beslut som på något sätt avviker från den ansökan som gjorts, till exempel att
ansökan inte beviljas eller att serveringstiden begränsas, kan överklagas till
Förvaltningsrätten i Växjö.

Undantag från serveringstillstånd
Vissa privata arrangemang4
Undantaget från serveringstillstånd tar sikte på enstaka helt privata arrangemang för i
förväg kända personer. Serveringen av alkoholdrycker sker till självkostnadspris och det
inte finns något vinstintresse eller kommersiellt utbyte av serveringen. Deltagarna får
betala endast för dryckerna och det får inte förekomma någon avgift för mat eller andra
varor eller tjänster. Serveringen får inte heller anordnas i en lokal där det sker
yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (t.ex. på ett café) eller i en
butikslokal. Alla dessa villkor ska vara uppfyllda för att undantaget ska gälla.
Särskilda boenden5
Ett annat undantag från kravet på serveringstillstånd är vid servering av alkoholdrycker
till boende och deras besökare på särskilda boenden med måltidsservice.

Olika typer av serveringstillstånd
Serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller för servering till
förening, företag eller annat slutet sällskap. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande
eller tillfälligt6. Dessutom finns serveringstillstånd i form av pausservering, cateringtillstånd och provsmakning.
Servering till allmänheten
Med servering till allmänheten menas att serveringen är tillgänglig för vem som helst
som har fyllt 18 år och som inte är märkbart påverkad av alkohol eller annat
berusningsmedel.7
Servering till slutet sällskap
Servering till slutet sällskap avser servering till en begränsad krets av personer som har
någon form av gemensamt intresse i en förening, ett företag eller en sammanslutning, ett
8 kap. 1 a § AL
8 kap. 1 b § AL
6 8 kap. 2 § AL
7 3 kap. 8 § AL
4
5
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intresse som går utöver den aktuella tillställningen. Arrangören ska veta i förväg vilka
som ska delta, och vid tillsyn kunna visa en deltagarlista. Men enbart den vetskapen är
inte tillräcklig för att skapa ett slutet sällskap. Det får inte vara en sammanslutning som
tillkommit just för ett visst arrangemang där vem som helst eller en stor krets av
människor kan delta. Serveringsstället får inte vara öppet för nya gäster under pågående
tillställning.
Diskussion kan uppstå om en tillställning är för allmänheten eller för slutet sällskap. Om
polisen bedömer att ett arrangemang måste ha polisens tillstånd för offentlig tillställning
kan det aldrig bli aktuellt med serveringstillstånd för ett slutet sällskap. Även om
polisen bedömer att det inte behövs tillstånd för offentlig tillställning kan kommunen
bedöma att tillställningen är öppen för allmänheten och att det därför behövs serveringstillstånd för allmänheten.
Stadigvarande tillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd kan antingen gälla tills vidare eller gälla återkommande en viss del av året (s.k. säsongsrättighet). Exempel på säsongsrättighet är en sommarrestaurang som har stadigvarande tillstånd till servering under de sommarmånader
restaurangen har öppet. Stadigvarande serveringstillstånd kan beviljas antingen för
servering till allmänheten eller till slutet sällskap.
Ett stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap är antingen:
▪ en så kallad klubbrättighet, d.v.s. ett tillstånd för ett visst sällskap som en förening,
ett företag, en klubb, personalgrupp och liknande eller
▪ en så kallad festvåningsverksamhet, d.v.s. ett tillstånd till en restaurangrörelse som
på beställning bedriver servering till olika sällskap i en särskild lokal.
Tillfälligt tillstånd
Tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker avser en enstaka tidsperiod eller ett
enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd förutsätter att det inte är fråga om en regelbunden,
återkommande verksamhet på samma plats. Tillfälligt serveringstillstånd kan lämnas för
servering till allmänheten och för servering till slutet sällskap.
Kommunens riktlinjer
Ett enstaka serveringstillfälle är när servering sker under 1-5 dagar eller kvällar i följd,
till exempel i samband med en festival som pågår under flera dagar.
En enstaka serveringsperiod är om servering sker regelbundet under en längre tidsperiod,
dock maximalt 3 månader. Det kan till exempel gälla en sommarservering som har
servering öppen varje helg under sommarmånaderna.
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En ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap kan avse flera
serveringstillfällen under maximalt 4 månader från det första serveringstillfället vid
samma serveringsställe.
En ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kan avse flera
serveringstillfällen under maximalt 2 månader från det första serveringstillfället vid
samma serveringsställe.
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tillfälle eller enstaka period
beviljas för maximalt 3 serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under
kalenderåret. Vid önskemål om ytterligare serveringstillfällen under samma period
betraktas verksamheten som regelbunden och ansökan ska göras om stadigvarande
tillstånd.

Pausservering
Tillstånd för pausservering kan ges för konsert- eller teaterlokal och gäller under paus i
en konsert eller teaterföreställning8. Sådan servering kan ske utan att det samtidigt
serveras mat.
Cateringtillstånd
Den som har eget kök för tillredning av mat och bedriver cateringverksamhet kan
beviljas stadigvarande cateringtillstånd. Sådan servering får endast ske i slutet sällskap.
Den lokal där servering ska ske måste anmälas till och godkännas av kommunen innan
servering sker9. Sådan anmälan måste göras varje gång, även om samma lokal
återkommer.
Provsmakning
Den som redan har serveringstillstånd för den dryck som provsmakningen avser har rätt
att anordna provsmakning av den drycken i den lokal där serveringstillståndet gäller10.
Samma gäller den som tillverkar alkoholdrycker av råvaror från den egna gården och
som har stadigvarande serveringstillstånd11. Anmälan ska göras till kommunen.

8 kap. 15 § AL
8 kap. 4 § AL
10 8 kap. 6 § AL
11 8 kap. 7 § AL
8
9
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Partihandlare och tillverkare som inte redan har serveringstillstånd kan söka särskilt
tillstånd för provsmakning, tillfälligt eller stadigvarande12.

Vad krävs för att beviljas serveringstillstånd?
Personlig lämplighet
Den som beviljas serveringstillstånd får en ansvarsfull uppgift. För att beviljas och
behålla ett tillstånd ställs därför höga krav beträffande personlig lämplighet13. Det
innebär för det första att sökanden ska vara ekonomiskt skötsam och har fullgjort sina
skyldigheter i förhållande till det allmänna. Skatter och avgifter ska vara betalda.
Det krävs också att sökanden inte gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Slutligen
ska sökanden visa att hen har tillräckliga kunskaper om alkohollagen med mera. (Se mer
om kunskapsprov medan.)
Kraven på personlig lämplighet gäller personligen om sökanden är en enskild person
eller en enskild firma, det gäller de personer som står bakom och har inflytande om
sökanden är ett bolag eller en förening (t.ex. styrelsen).
Kunskapsprov
Det är nödvändigt att den som anförtros serveringstillstånd, förutom annan lämplighet,
också har en god kunskap om det regelverk som gäller för alkoholserveringen. För att
visa en tillräcklig kännedom om alkohollagens bestämmelser ska sökanden därför
genomgå ett särskilt kunskapsprov14. Kommunen administrerar prövning av den
sökandes kunskaper genom att använda prov framtagna av Folkhälsomyndigheten.
Det finns olika prov beroende på vilket tillstånd som söks. Det mest omfattande provet
ställs till den som ansöker om stadigvarande tillstånd till allmänheten.
Sökande som misslyckas i provet har möjlighet till två omprov inom ramen för en
tillståndsansökan. Genom att Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram kunskapsprovet blir prövningen enhetlig i hela landet.
Kommunen tar ut en avgift av den som genomför provet.
Det finns vissa undantag från kravet på godkänt kunskapsprov, t ex om den som söker
redan har ett tillstånd i kommunen.

8 kap. 2 § AL
8 kap. 12 § AL
14 8 kap. 12 § AL
12
13
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För ytterligare information om kunskapsprovet – se Folkhälsomyndighetens och
kommunens hemsidor eller kontakta alkoholhandläggaren. En sökning på webben, till
exempel på ”serveringstillstånd” eller ”alkoholtillstånd” ger flera tips om aktörer som
erbjuder olika typer av utbildningar inför kunskapsprovet.

Serveringsställe och serveringsutrymme
Ett serveringstillstånd är alltid knutet till ett visst serveringsställe där servering får ske i
ett visst avgränsat utrymme inomhus eller utomhus. Den som har serveringstillstånd
måste ha rätt att disponera utrymmet, till exempel genom ett hyres- eller arrendeavtal.
Hyresavtalet måste också medge att alkoholservering får ske i utrymmet.
Serveringsutrymmet15
Serveringslokalen ska vara utformad på sådant sätt utrymmet är överblickbart av
serveringspersonalen och det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. Om
servering av alkoholdrycker sker på olika våningsplan krävs normalt att det finns
personal närvarande på de olika våningarna.
Det finns möjlighet för flera tillståndshavare att ansöka om tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme.
Uteservering
För uteserveringar gäller samma regler som vid annan alkoholservering. Uteserveringen
ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och ligga i anslutning till serveringslokalen.
Liksom för de utrymmen som finns inomhus ska det finnas tillräckligt med sittplatser
och tillagad mat ska tillhandahållas under hela serveringstiden men kan efter kl. 23.00
begränsas till ett fåtal enklare rätter. En uteservering kan ha annan serveringstid än
restaurangen i övrigt. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen.
Kommunens riktlinjer
För att få serveringstillstånd på en trottoar eller annan allmän plats krävs tillstånd från
kommunens miljö- och byggförvaltning.
I de fall uteservering beviljas i samband med stadigvarande tillstånd är beslutet som regel
förenat med villkor om omprövning efter 12 månader (prövotid).

15

8 kap. 14 § AL
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Kök
För stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten krävs att
sökanden har ett eget kök. Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen. Det ska
vara utrustat för och användas för att tillaga mat från råvaror och lokalen ska vara
registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(nr 852/2004).16
För att beviljas cateringtillstånd krävs att sökanden har ett eget kök för tillredning av
mat och att köket är registrerat som livsmedelsanläggning.17
Utbud av mat18
För stadigvarande tillstånd krävs att köket erbjuder gästerna ett varierat utbud av lagad
eller på annat sätt tillredd mat. Det innebär att råvaror på något sätt förädlats och att
enbart sallader och smörgåsar inte är tillräckligt, inte heller så kallad gatuköksmeny.
Efter klockan 23.00 kan matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.
Vid stadigvarande tillstånd till slutet sällskap, vid tillfälligt tillstånd till allmänheten
eller slutet sällskap samt vid catering är det tillräckligt att erbjuda någon form av
tillredd mat. I samband med pausservering och provsmakning krävs inte att gästerna
erbjuds mat.
Utbud av drycker19
Den som serverar alkoholdrycker ska också tillhandahålla lättdrycker i tillfredsställande
urval och omfattning.
Detta innebär den som har tillstånd att servera öl och vin också ska erbjuda alkoholfri öl
eller lättöl samt alkoholfritt vin. Det är inte tillräckligt att erbjuda enbart vatten och
läskedrycker.
Kommunens riktlinjer
Servering av spritdrycker medges normalt inte i samband med tillfällig servering till
allmänheten.

8 kap. 15 § AL
8 kap. 4 § AL
18 8 kap. 15 § AL
19 8 kap. 22 § AL
16
17
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Brandsäkerhet20
För att servering ska tillåtas till allmänheten krävs att serveringslokalen är tillfredsställande ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt. Detsamma gäller för att beviljas
stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap.
Innan cateringservering får ske av den som har cateringtillstånd ska lokalen där
servering planeras godkännas av kommunen. Om serveringen planeras i en lokal som
inte är avsedd för allmänheten, till exempel enskilda hem eller arbetsplatser, gäller inte
kravet på dokumenterad brandsäkerhet.

Övrigt om serveringstillstånd
Polisens yttrande21
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att kommunen
inhämtat yttrande från Polismyndigheten.
Kommunens riktlinjer
Kommunen inhämtar polisen yttrande vid all prövning av servering till allmänheten. Serveringstillstånd beviljas normalt inte om Polismyndigheten avstyrkt
ansökan i sitt yttrande.
Serveringstider22
Huvudregeln är att servering får börja kl. 11.00 och ska vara avslutad kl. 01.00.
Kommunen har rätt att besluta om annan serveringstid. Ansökan om utsträckt
serveringstid ska prövas i varje enskilt fall.
Kommunens riktlinjer
I de fall förlängd serveringstid beviljas i samband med stadigvarande tillstånd är
beslutet som regel förenat med villkor om omprövning efter 12 månader (prövotid).
Serveringsansvarig23
Tillståndshavaren (om det är en enskild person) eller någon som tillståndshavaren utsett
ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Den
som på detta sätt är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften.

8 kap. 16 § AL
8 kap. 11 § AL
22 8 kap. 19 § AL
23 8 kap. 18 § AL
20
21
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Tillståndshavaren ska anmäla till kommunen vem eller vilka personer som utsetts att
vara serveringsansvariga.
Kommunens riktlinjer
Om flera personer är utsedda till serveringsansvariga bör det vid varje tillfälle vara
klart vem av dessa som är huvudansvarig.

Risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
Vid en ansökan om serveringstillstånd eller vid ansökan om förändringar i befintliga
serveringstillstånd ska kommunen bedöma om det finns risk att olägenheter kan uppstå.
Även om sökanden uppfyller alla andra krav för att en ansökan ska beviljas kan ansökan
avslås om kommunen kan visa att servering skulle medföra ”olägenheter i fråga om
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa”24.
Det finns vissa områden som kan vara särskilt känsliga för sådana störningar, till
exempel i närheten till skolor, fritidsgårdar eller liknande verksamhet.
Ordning och nykterhet vid servering
Servering av alkoholdrycker ska ske på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras25. Personalen vid servering ska också se till att måttfullhet iakttas och att
störningar på grund av oordning och onykterhet undviks26. Vid vissa arrangemang
riktade till allmänheten kan Polismyndigheten i sitt beslut om offentlig tillställning
besluta att ordningsvakter ska närvara. Kommunen kan också kombinera sitt beslut om
serveringstillstånd med villkor om ordningsvakter.
Kommunens riktlinjer
Servering av hela flaskor med spritdrycker bör inte ske.
Tillståndshavaren bör ha en policy känd för serveringspersonalen för hur onyktra gäster
ska hanteras och bemötas.
Älmhults kommun ska i samarbete med andra närliggande kommuner erbjuda
utbildningen ”Stökfritt” (Ansvarsfull alkoholservering) till serveringspersonal och
tillståndshavare.

8 kap. 17 § AL
3 kap. 5 § AL
26 8 kap. 20 § AL
24
25
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Ansökan och handläggning
En ansökan om serveringstillstånd ska göras skriftligt till kommunen27. Ansökan görs
på blanketter som finns att hämta på kommunens hemsida.
Älmhults kommun har ett avtal med Ljungby kommun som innebär att alla ansökningar
om tillstånd utreds av en alkoholhandläggare i Ljungby. Alla beslut fattas sedan av
socialnämndens utskott i Älmhult (stadigvarande tillstånd) eller av socialförvaltningens
myndighetschef (tillfälliga tillstånd m.m.) genom s.k. delegationsbeslut.
I utredningen av en ansökan om serveringstillstånd till allmänheten ingår alltid att
kommunen tar reda på om polismyndigheten har information om sökanden och om
polisen kan befara störningar eller olägenheter av något slag.
Den ekonomiska prövningen är ett viktigt inslag i kommunens bedömning av ansökningar om serveringstillstånd. Kontroll görs hos Skatteverket och eventuellt hos Kronofogden. För att beviljas tillstånd krävs att den sökande ska ha fullgjort sina skyldigheter
mot det allmänna. Om det kommer fram att sökanden till exempel har obetalda skatter
betraktas det normalt som ekonomisk misskötsamhet som kan vara skäl att neka tillstånd.
Räddningstjänsten yttrar sig om lokalens brand- och utrymningssäkerhet.
Beslut enligt alkohollagen kan överklagas till förvaltningsrätten.
Handläggningstiden
Beräkningen av handläggningstiden påbörjas när alla handlingar som behövs för
tillståndsprövningen inkommit från sökanden och efter att avgiften för ansökan har
betalats. Tiden varierar beroende på vad ansökan gäller och beroende på om beslut
fattas av utskott eller genom delegationsbeslut. Utredningstiden för stadigvarande
tillstånd är längre än för tillfälliga tillstånd. För att handläggningen ska gå så snabbt som
möjligt är det viktigt att ansökan är komplett och innehåller alla begärda handlingarna
när den kommer in. Då kan handläggningen starta direkt.
Enligt alkoholförordningen28 ska kommunen fatta beslut senast inom fyra månader från
det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen.
Kommunens riktlinjer
Kommunens ambition är att en ansökan om stadigvarande tillstånd ska vara avgjord
inom 3 månader efter det att ansökan är komplett.

27
28

8 kap. 10 § AL
Alkoholförordningen § 5
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Handläggningstiden för att pröva ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
beräknas i normalfallet till 1 månad, men kan vara längre i samband med stora
arrangemang och under sommartid. Fördröjning beroende på att sökanden inte klarar
kunskapsprovet ligger utanför kommunens kontroll.
Villkor vid beslut om serveringstillstånd
När kommunen fattar beslut om tillstånd kan beslutet också kombineras med villkor.
Syftet med villkor ska vara att motverka skadeverkningar och störningar. Villkoren kan
endast lämnas i samband med beslut om serveringstillstånd. Det gäller också vid beslut
om utökning eller annan ändring av ett gällande tillstånd. Villkoren får inte vara
generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall.
Exempel på villkor som kommunen kan ställa i samband med beslut:
• Tillståndshavaren måste ha ordningsvakter vid vissa typer av arrangemang.
• Olika tidpunkter då serveringen ska vara tömd kan gälla för olika lokaler eller
utrymmen på ett serveringsställe (exempelvis för uteservering).
• Olika serveringstider kan gälla vid olika typer av evenemang.
• Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, eller villkor att
vid vissa typer av evenemang endast tillåta bordsservering.
• Det ska finnas personal på plats som genomgått utbildning i ”Stökfritt”
(Ansvarsfull alkoholservering).
• Prövotid i samband med beslut om uteservering eller utökad serveringstid.

Ändring av gällande tillstånd
Den som har serveringstillstånd är skyldig att anmäla till kommunen om verksamheten
läggs ner eller om det sker avbrott. Det gäller också om verksamheten förändras till sin
omfattning, om ägarförhållandena ändras eller verksamheten ändras på annat sätt som
har betydelse för tillsynen. Anmälningarna måste göras i förväg, vilket är särskilt viktigt
eftersom vissa förändringar kräver beslut om nytt serveringstillstånd, till exempel vid
byte av ägarform eller ombyggnad som innebär utökad serveringsyta.29

Kommunens tillsynsverksamhet30
Förebyggande tillsyn bedrivs genom information och till exempel utbildning för
serveringspersonal i ”Stökfritt” (Ansvarsfull alkoholservering). En viktig

29
30

9 kap. 11 § AL
9 kap. 2 § AL
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informationskanal är kommunens hemsida. Där finns blanketter för ansökan med mera.
För vissa typer av ärenden finns möjlighet att utnyttja kommunens e-tjänster.
Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polismyndigheten,
Skatteverket och Kronofogden. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av
remisser och underrättelser mellan myndigheterna.
Yttre tillsyn innebär att kommunen ensam eller tillsammans med annan myndighet
besöker serveringsstället under pågående verksamhet för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och det tillstånd som lämnats. Det kan ske även
under kvällar och nätter. En genomförd tillsyn ska dokumenteras.
Inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning inleds. Utredningen kan i sin tur leda
till förslag om sanktionsåtgärder. Om en utredning inleds ska kommunen avsluta
ärendet med ett beslut. Tillståndshavaren får läsa vad som kommit fram och har rätt att
lämna sina kommentarer innan kommunen fattar beslut (kommunicering).
En mer detaljerad beskrivning av kommunens tillsyn finns i den tillsynsplan som
kommunen har upprättat och som revideras regelbundet. Älmhults kommuns tillsynsplan finns tillgänglig på kommunens hemsida.
Kommunens sanktionsmöjligheter
Kommunen får besluta om sanktioner om innehavaren av ett serveringstillstånd inte
längre uppfyller de förutsättningar som gällde när tillståndet lämnades eller följer de
bestämmelser som gäller för servering. De sanktioner som står till buds är erinran,
varning och återkallelse31. I regel tillgrips erinran först, följt av varning och vid upprepade fall eller grova överträdelser kan tillståndet återkallas.
Kommunens riktlinjer
I Älmhults kommun eftersträvas dialog för att lösa uppkomna problem. Vid mindre allvarliga förseelser förväntas rättelse normalt ske i samförstånd mellan kommunen och tillståndshavaren.
Kommunen ser allvarligt på servering till personer som ännu inte fyllt 18 år. Sådan förseelse
kommer alltid att medföra att återkallelse av serveringstillståndet övervägs.

31

9 kap. 17 och 18 §§
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Prövnings- och tillsynsavgifter32
Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövning av tillstånd och för
att bedriva tillsyn av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Kommunen
tar också ut en avgift för genomförandet av kunskapsprovet. Avgifterna beslutas av
kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som
regleras närmare i kommunallagen (1991:900). Avgifterna ska täcka kommunens
kostnader i samband med prövning av ansökan och kostnader i samband med tillsynsbesök och information.
Information om aktuella avgifter finns på kommunens hemsida www.almhult.se,
alkoholtillstånd.

Tillståndsprövning och tillsyn i Älmhults kommun
Enligt ett avtal mellan socialnämnderna i Älmhult, Markaryd och Ljungby sköter
alkoholhandläggarna i Ljungby handläggningsuppgifter enligt alkohollagen, till exempel
genomförande av utredningar och tillsyn. Beslut om serveringstillstånd och sanktioner
fattas av socialnämndens utskott i Älmhult eller av tjänsteman vid socialförvaltningen i
Älmhult på delegation.

Adress:
Besöksadress: Stortorget 1, Älmhult
Postadress: Box 500, 343 23 Älmhult
E-post: social@almhult.se
Telefon: 0476-550 00

Alkoholhandläggare:
Aktuell uppgift om alkoholhandläggare kan hämtas från kommunens webbplats
www.almhult.se under Företag. Där finns också mer information, e-tjänster samt
blanketter.
Ytterligare information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats
www.folkhalsomyndigheten.se . Sök på Kunskapsprov om alkohollagstiftning.

32

8 kap. 10 § AL
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Utdrag ur Alkohollagen (2010:1622)
1 kap. 5 § alkohollagen
Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent.
Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker.
Dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent
benämns lättdryck.
1 kap. 11 § alkohollagen
… Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, beträffande alkoholdrycker, om
det sker för förtäring på stället, servering.
…
3 kap. 5 § alkohollagen
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån
förhindras.
Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och
nykterhet råder på försäljningsstället.
3 kap. 8 § alkohollagen
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel.
Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns anledning att anta att varan är avsedd att
olovligen tillhandahållas någon.
Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den
ålder som avses i 7 § (dvs. 18 år vid servering av alkoholdrycker)
8 kap. 1 § alkohollagen
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av
den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).
(…)
8 kap. 1 a § alkohollagen
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
8 kap. 1 b § alkohollagen
Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besökare till denne på
sådana särskilda boenden
1. som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 §
9 LSS, och
2. vid vilka måltidsservice tillhandahålles.
Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll
(egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finans ett för verksamheten
lämpligt program.
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8 kap. 2 § alkohollagen
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller förening, företag eller
annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss
tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).
8 kap. 4 § alkohollagen
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje
tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få
stadigvarande serveringstillstånd.
8 kap. 6 § alkohollagen
Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker
vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som
provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett
tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.
Tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska innan arrangemanget äger rum göra en
anmälan till kommunen.
8 kap. 7 § alkohollagen
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och
som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid
tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna.
Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade
alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.
8 kap. 10 § alkohollagen
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller
servering av folköl.
Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut
om serveringstillstånd.
8 kap. 11 § alkohollagen
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att Polismyndighetens yttrande inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om ett arrangemang av
endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten.
(…)
8 kap. 12 § alkohollagen
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag
och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
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8 kap. 14 § alkohollagen
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett
gemensamt serveringsutrymme. (… )
8 kap. 15 § alkohollagen
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på
annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter
klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.
Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en
mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.
Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller
konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering. Det ställs inte heller krav på matservering vid provsmakning enligt 6 eller 7 §.
8 kap. 16 § alkohollagen
Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av
den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga ur
brandsäkerhetssynpunkt.
8 kap. 17 § alkohollagen
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i
lagen är uppfyllda.
8 kap. 18 § alkohollagen
Tillståndshavaren eller av denne utsetts serveringsansvarig person ska ha tillsyn över
serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det
sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år
och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till personliga egenskaper och
omständigheterna i övrigt.
Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att
ansvara för serveringen av alkoholdrycker. ( … )
8 kap. 19 § alkohollagen
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av
tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra
jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till
klockan 01.00.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. ( … )
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8 kap. 20 § alkohollagen
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att
störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.
8 kap. 22 § alkohollagen
Vid försäljning av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval
och omfattning.
9 kap. 2 § alkohollagen
Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som
gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn
över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till
länsstyrelsen.
9 kap. 11 § alkohollagen
Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla till kommunen när han eller hon
avser att påbörja verksamheten.
Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om
verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för
tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.
Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet
inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.
9 kap. 17 § alkohollagen
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller vid
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde vid tillståndets meddelande. Eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
9 kap. 18 § alkohollagen
En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på
ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en
eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. (…)

Alkoholförordningen (2010:1636) § 5
Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det
att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund
av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader.
Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den
ursprungliga tidsfristen har gått ut.
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Socialnämnden

Revidering av riktlinjerna för serveringstillstånd
Ärendenummer SOC 2021/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige
2018-05-28 § 160. I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfallen eller perioder beviljas för maximalt 3
serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under kalenderåret.
Alkoholhandläggarna föreslår 2021-11-08 att revidera riktlinjerna genom att
häva begränsningen på maximalt 3 tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
vid enstaka tillfälle eller enstaka perioder för samma serveringsställe under
kalenderåret och medge rätt att sälja spritdrycker vid tillfälliga
serveringstillstånd.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09
• Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10
• Alkoholhandläggarnas skrivelse daterad 2021-11-08

Ärendeberedning
Socialnämndens utskott gav 2021-11-03, § 201 socialchefen i uppdrag att ta
kontakt med alkoholhandläggare och ta fram ett förslag till reviderade riktlinjer
för serveringstillstånd tills nästa nämndssammanträde.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10

Amanda Olsson

Underskrift

Nämndsekreterare

Titel
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Förändring av riktlinjer gällande tillfälliga serveringstillstånd
till allmänheten för Almhult kommun fastställda 2018-05-28.
I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till allmänheten vid enstaka tillfallen
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Den begränsningen av antal tillfällen har nu visat sig vara svår att tillämpa då det finns
sökande som önskar fler tillfällen per kalenderår på samma serveringsställe och även
önskar servera starksprit.
I alkohollagen finns det inga angivna begränsningar på antal tillfallen eller att starksprit
ej får serveras i samband med tillfälliga tillstånd.
Därför föreslår vi en förändring i riktlinjerna för Älmhult kommun där det inte
begränsas till antal tillfällen och att starksprit medges för tillfälliga tillstånd.
Jonas Woggart
Ulf Bogren
Alkoholhandläggare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

34183 Ljungby

Södra Torggatan 1, 341 43
Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

socialnamnden@Ijungby. se

ivvi'ii’. Ijungby.se

156-0879

286

Sammanträdesprotokoll
2021-11-30

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 234 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen
Ärendenummer KS 2021/163

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas
en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske inom befintlig budgetram.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser
tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort.
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2021-09-29 § 108, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och
utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder.
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20 § 121, och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och socialförvaltningens
förslag på åtgärder.
Socialnämndens och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas
en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
socialnämndens och utbildningsnämndens förslag i punkt 1–2 och 4–5 samt att
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

punkt 3 ändras till följande: Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske
inom befintlig budgetram.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 155
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 § 108
• Socialnämndens beslut 2021-10-20 § 121
• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-31

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

289

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-16
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 155 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen
Ärendenummer KS 2021/163

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i
Kronobergs län och säkerställer därigenom barnkonventionens krav på
respektive verksamhet.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2021 bidra till att färdigställa
Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd
(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag på
länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att
det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska
ske inom befintlig budgetram.
4. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta
arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som alla
parter kan nå.
5. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser
tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort.
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2021-09-29 § 108, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och
utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder.
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20 § 121, och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och socialförvaltningens
förslag på åtgärder.
Socialnämndens och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas
en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
socialnämndens och utbildningsnämndens förslag i punkt 1–2 och 4–5 samt att
punkt 3 ändras till följande: Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske
inom befintlig budgetram.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 § 108
• Socialnämndens beslut 2021-10-20 § 121
• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om antagande av gemensamt
arbetssätt i projektet Barnens bästa gäller i
Kronoberg
Ärendenummer KS 2021/163

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser
tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort.
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2021-09-29 § 108, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och
utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder.
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20 § 121, och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och socialförvaltningens
förslag på åtgärder.
Socialnämndens och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen.
Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas
en stegvis länsgemensam införandeplan.
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3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
socialnämndens och utbildningsnämndens förslag i punkt 1–2 och 4-5 samt att
punkt 3 ändras till följande: Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske
inom befintlig budgetram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 § 108
• Socialnämndens beslut 2021-10-20 § 121
• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-31

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige antar
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i
Kronobergs län och säkerställer därigenom barnkonventionens krav på
respektive verksamhet.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2021 bidra till att färdigställa
Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd
(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag på
länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att
det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
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3. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska
ske inom befintlig budgetram.
4. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta
arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som alla
parter kan nå.
5. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg
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Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 108 Barnens bästa gäller
Ärendenummer UN 2021/273

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett
gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att ge socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten
2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av
nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska
vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis
länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets
plan som alla parter kan nå.
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att
underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana
verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar
samt håller fokus på barnets behov i enighet med barnkonventionen. Barnets
plan är det samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i
samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete,
tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det
enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och
Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.

Beslutsunderlag
• Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23
Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Efter kommunfullmäktiges beslut:
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

§ 121 Antagande av gemensamt arbetssätt i
projektet Barnens bästa gäller! i Kronoberg
Ärendenummer SOC 2021/79

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Beslutar anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor
som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Ge Socialnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten
2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av
nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska
vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis
länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets
plan som alla parter kan nå.
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet.
Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad
samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare,
verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av
Linnéuniversitetet.

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06 § 174, och beslutade
föreslå socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige anta Kronobarnsmodellen
och socialförvaltningens förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag
• Socialnämndens utskott, 2021-10-06 § 174
• Tjänsteskrivelse om antagande om gemensamt arbetssätt i projektet Barnens
bästa gäller! i Kronoberg daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! i Kronoberg
daterad 2021-05-27

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Barnens bästa gäller
Ärendenummer UN 2021/273

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en arbetsmodell
för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger
på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta
ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet
samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen
innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och
barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i
arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i enighet med
barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument som tas fram av de
aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och
förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger
vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i
länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att ge social- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under hösten 2021 bidra till
att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd
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(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag på
länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det
inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska
ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som
alla parter kan nå
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige

Roger Johansson

Jenny Smedberg

Utbildningschef

Socialchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
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Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Vi ser att om arbetet med Kronobarnsmodellen blir verklighet kommer det att
gagna alla barn i våra olika verksamheter.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Det blir enklare att följa insatser och lättare för vårdnadshavare följa vad som
händer.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Ej aktuellt

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Ej aktuellt
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Socialnämnden

Barnens bästa gäller
Ärendenummer UN 2021/273

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en arbetsmodell
för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger
på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta
ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet
samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet.
Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad
samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare,
verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av
Linnéuniversitetet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att ge Socialnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2021
bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som
behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet
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av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet
ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan
som alla parter kan nå
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige

Jenny Smedberg

Roger Johansson

Socialchef

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Region Kronoberg

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
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Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Vi ser att om arbetet med Kronobarnsmodellen blir verklighet kommer det att
gagna alla barn i våra olika verksamheter.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Det blir enklare att följa insatser och lättare för vårdnadshavare följa vad som
händer.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Ej aktuellt

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Ej aktuellt
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Underlag för politiska beslut gällande
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen
Förslag till beslut:
Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet
ska ske.
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan
som alla parter kan nå
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige
Sammanfattning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande
och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och
att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och
barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god
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strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets
vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet
följeforskas av Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i
länet genom processen barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat
inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child
(GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige.
Grundprincipen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn,
vårdnadshavare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets
behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället.
Kronobarnsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets
alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. Även
polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet. Arbetet
följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många parter
byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med verksamheters och
huvudmäns uppdrag.
Kronobarnsmodellen
Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter och
med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen bygger på främjande och
förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur
samverkan mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för
verksamheterna att ge barn bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och
använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd. Till
hjälp finns verktyg som praxismodellen och barnets plan.
Det främjande och förebyggande arbetet har som främsta syfte att ge barn i
Kronoberg så goda förutsättningar till en god uppväxt som möjligt så att de aldrig
ska behöva något utökat stöd eller hjälp från samhället. Det ger en direkt vinst för
såväl barn, vårdnadshavare och verksamhet som samhället i stort, om än
svårberäknat i kronor och ören. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem
längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Sådana insatser är alltid mer
kostnadseffektiva än omfattande insatser.
Genom en länsgemensam struktur för samverkan och samverkansmöten blir det
tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av dem. Risken för
att saker faller mellan stolarna minskar därmed och gör även barnet och
vårdnadshavarna till tydliga parter i samverkan med verksamheterna.
Samverkansmöten påminner till viss del om SIP-möten (Samordnad Individuell
Plan). I korthet är skillnaderna att samverkansmötet sker tidigare än vid en SIP,
att barnet och vårdnadshavarna är med i mötet och att fler aktörer än idag kan
involveras. Om skillnaderna går det att läsa om mer utförligt i en av
följeforskarnas, Mats Anderbergs, artikel på hemsidan för barnens bästa gäller.
Praxismodell
För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt material som
praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. Praxismodellen hjälper den
enskilda som möter barn att uppmärksamma och sätta ord på barnets situation
och eventuell oro. Den hjälper verksamheten att titta närmare på barnets situation
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och ställa frågor kring vad som gjorts, vad som kan göras i den egna
verksamheten och/eller om det behövs samverkan med andra och ett eventuellt

upprättande av en barnets plan.

I praxismodellen finns barnensbästa ansvarig, vilken är den funktion/person som
har till uppgift att utföra informationsinsamling kring ett barn när någon
misstänker att det kan finnas behov av stöd eller hjälp. Utgångspunkten för
funktionen är den ska vara likvärdig för alla barn men att utförandet ligger i den
verksamhet som passar det enskilda barnet bäst. Uppdraget blir mödravårdens
före barnets födsel, barnhälsovårdens fram till dess att barnet börjar i
förskoleklass, skolan/rektor tills dess att barnet fyller 18 år samt, i det fall
barnet/den unge inte börjar gymnasiet, så är det KKA (kommunens
aktivitetsansvar) i barnets/den unges hemkommun. Informationsinsamlingen ska
göras i den verksamhet där barnet befinner sig mest för att garantera likvärdighet.
Som exempel; i Kronoberg går idag cirka 85 procent av 1-5-åringar i förskola,
ytterligare 17 procent av dessa går i pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades
dagmamma) eller i föräldrakooperativ eller dylikt. Det är inte ovanligt att barn
som går i förskola och får ett nytt syskon stannar hemma i ytterligare
period/perioder. För att säkerställa likvärdighet och kontinuitet, och fånga upp de
barn som aldrig börjar i förskola, ligger det initiala barnensbästa-ansvaret på
barnhälsovården men lämnas över till förskolan om barnet finns där. Detta är ett
ytterligare exempel på den förstärkta samverkan mellan olika verksamheter i länet,
även utanför de mer konventionella samverkansmötena.
När samverkan mellan olika verksamheter behövs ska den initieras tidigt.
Barnensbästa-ansvarig kallar till samverkansmöte där även vårdnadshavare och
barn är med. Under mötet diskuteras situationen, framgångsfaktorer och
utmaningar, och en barnets plan upprättas. Planen är barnets och
vårdnadshavarnas där de olika aktörernas/verksamheternas ansvar och insatser
tydliggörs. Planen är barnets och vårdnadshavarnas men synliggör även för
verksamheterna vem som gör vad. Detta minimerar risken att aktörerna ger
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motstridiga råd, ger samma insats från flera håll eller att barnet faller mellan
verksamhetsstolar. Möjliga digitala lösningar för att göra barnets plan tillgänglig
och enkel att arbeta, undersöks för närvarande.
Kronobergs arbete röner stort intresse även från nationellt håll. Oavsett verksamhet
och huvudman behöver de flesta verksamheter i landet ställa om för att möta
framtidens krav och förutsättningar. Målet är inte nått än, arbetssättet ska fungera i
ett stort antal olika verksamheter med olika förutsättningar, vilket kräver uthållighet
och utrymme för att skruva på modellen. Men genom tester och utvecklingsarbete i
hela länet är Kronoberg på god väg att skapa en arbetsmodell kring barn där
kvaliteten på arbetet, både nu och i framtiden, säkerställs.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 237 Strategisk plan för bolagskoncernen 2022–
2024
Ärendenummer KS 2021/209

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till strategisk plan för bolagskoncernen 2022 - 2024.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 166
• Elmen AB:s tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024, daterad 2021-03-30

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
Älmhultsbostäder AB
ElmNet AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 166 Strategisk plan för bolagskoncernen 2022–
2024
Ärendenummer KS 2021/209

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till strategisk plan för bolagskoncernen 2022 - 2024.

Beslutsunderlag
• Elmen AB:s tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024, daterad 2021-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
Älmhultsbostäder AB
ElmNet AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om strategisk plan för
bolagskoncernen 2022 – 2024
Ärendenummer KS 2021/209

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till strategisk plan för bolagskoncernen 2022 - 2024.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Elmen AB:s tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024, daterad 2021-03-30

Ärendeberedning
De kommunala bolagen förvaltar stora värden. Verksamheten i de kommunala
bolagen är kommunal, har tillkommit på kommunalt initiativ och har kommunen
som huvudman. De kommunala bolagen ingår således i kommunkoncernen och
är en del av den kommunala verksamheten.
Elmen AB ska upprätta och till kommunfullmäktige förelägga för beslut ett
förslag till strategisk plan för dotterbolagen avseende de kommande tre åren.
Den strategiska planen ska innehålla;
- en tidsplan för genomförande av strategiska mål
- mål för avkastning på totalt kapital och soliditet för dotterbolagen
Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och ägardirektiv till respektive
dotterbolag. Vid behov ska Elmen AB föreslå justering av ägardirektiven.
Elmen AB:s styrelse beslutade att godkänna förslag till strategisk plan för
bolagskoncernen, den 8 juni 2021.
En plan för tre år, 2022 – 2024, har utarbetats där en översyn av bolagsordning
och ägardirektiv ska genomföras under 2022 med syfte att säkerställa en
ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och
fastställda mål. Under kommande år 2023 – 2024 genomförs eventuella
förändringar efter översyn av bolagsordning och ägardirektiv och en utvärdering
av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att säkerställa att
ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-03

2(2)

Kommunledningsförvaltningförslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024
Maria Johansson

Underskrift

Nämndsekreterare
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
Älmhults bostäder AB
Elmnet AB
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Strategisk plan för bolagskoncernen 2022-2024
Inledning
De kommunala bolagen förvaltar stora värden. Verksamheten i de kommunala bolagen är
kommunal, har tillkommit på kommunalt intiativ och har kommunen som huvudman. De
kommunala bolagen ingår således i kommunkoncernen och är en del av den kommunala
verksamheten.
Kommunallagen förutsätter en enhetlig ledning för hela den kommunala organisationen.
Förtroendet för kommunal verksamhet är beroende av att kommunen och de kommunala bolagen
framstår och fungerar som en sammanhållen och demokratisk organisation. Vad som gagnar
kommunen som helhet ska mot denna bakgrund gå före eventuella fördelar som det enskilda
bolaget kan vinna. Möjligheter till samordning inom kommunkoncernen ska tas tillvara.

Organisationsskiss över bolagsstrukturen 2021
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Strategisk plan 2022-2024
Elmen AB ska upprätta och till kommunfullmäktige förelägga för beslut ett förslag till strategisk
plan för dotterbolagen avseende de kommande tre åren. Den strategiska planen ska innehålla;
- en tidsplan för genomförande av strategiska mål
- mål för avkastning på totalt kapital och soliditet för dotterbolagen
Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och ägardirektiv till respektive dotterbolag. Vid
behov ska Elmen AB föreslå justering av ägardirektiven.
Efter fullmäktiges godkännande ska den strategiska planen och respektive dotterbolags
handlingsprogram fastställas av bolagsstämman.

Plan för genomförande
År 2022
En översyn av bolagsordning och ägardirektiv ska genomföras under 2022 med syfte att
säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och
fastställda mål.
Vid Elmens AB:s möte i juni månad 2022 fastställes ett förslag till avkastningkrav på totalt
kapital och soliditet för dotterbolagen.
År 2023
Genomförande av eventuella förändringar efter översyn av bolagsordning och ägardirektiv.
År 2024
Utvärdering av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att säkerställa att
ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 238 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En motion om kulturgaranti i äldreomsorgen inkom 2021-05-25 från Eva
Ballovarre (S) och Anton Härder (S). I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-05-31, § 80, motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om kulturgaranti
i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner, bland annat
Kristianstads kommun. Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20, § 123,
och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Socialnämnden beslutade
också för egen del att belysa vikten av samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt syfte
och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
socialnämndens förslag om att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-11-16, § 165
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 123
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 80
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-11-30

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 165 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En motion om kulturgaranti i äldreomsorgen inkom 2021-05-25 från Eva
Ballovarre (S) och Anton Härder (S). I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-05-31, § 80, motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om kulturgaranti
i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner, bland annat
Kristianstads kommun. Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20, § 123,
och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Socialnämnden beslutade
också för egen del att belysa vikten av samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt syfte
och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
socialnämndens förslag om att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 123
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 80
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om motion om kulturgaranti i
äldreomsorgen - Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Sammanfattning av ärendet
En motion om kulturgaranti i äldreomsorgen inkom 2021-05-25 från Eva
Ballovarre (S) och Anton Härder (S). I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-05-31, § 80, motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om kulturgaranti
i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner, bland annat
Kristianstads kommun. Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20, § 123,
och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Socialnämnden beslutade
också för egen del att belysa vikten av samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt syfte
och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
socialnämndens förslag om att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 123
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 80
• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-03

2(2)

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

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

Socialnämnden

§ 123 Svar på motion gällande kulturgaranti i
äldreomsorgen - Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer SOC 2021/65

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:
1. Bifaller motionen ”Svar på motion gällande kulturgaranti i äldreomsorgen”
Socialnämnden beslutar för egen del:
2. Socialnämnden belyser vikten av samverkan med Kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt
syfte och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för
uppföljning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Socialnämnden punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Anton Härder (S) och Eva Ballovarre (S) lämnade 2021-05-24 in en motion om
kulturgaranti i äldreomsorgen. I motionen yrkas att Älmhults kommun tar fram
en kulturgaranti för äldreomsorgen.
Socialnämndens utskott föreslår 2021-10-06 § 176 socialnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och att socialnämnden .

Beslutsunderlag
• Socialnämndens utskott, 2021-10-06 § 176
• Tjänsteskrivelse om motion gällande kulturgaranti i äldreomsorgen daterad
2021-09-27
• Motion om kulturgaranti för äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S) daterad 2021-05-24
• Kommunfullmäktige, 2021-05-31 § 80
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar bifall till socialnämndens utskotts förslag.
Gun-Britt Cedergren (KD), Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S) och Gull-Britt
Tranvik (SD) yrkar att beslutspunkt 2 omformuleras till:
2. Socialnämnden belyser vikten av samverkan med Kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt
syfte och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för
uppföljning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med punkt 1 av
socialnämndens utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med punkt 2 av
socialnämndens utskotts förslag till beslut.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Gun-Britt
Cedergrens (KD) med fleras yrkande. Ordförande finner att nämnden i enlighet
med Gun-Britt Cedergrens (KD) med fleras yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

323

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-27
Socialnämnden
Elin Görbring
elin.gorbring@almhult.se

1(3)

Socialnämnden

Kulturgaranti i äldreomsorgen
Ärendenummer SOC 2021/65

Sammanfattning av ärendet
Anton Härder (S) och Eva Ballovarre (S) lämnade 2021-05-24 in en motion om
kulturgaranti i äldreomsorgen. I motionen yrkas att Älmhults kommun tar fram
en kulturgaranti för äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-31 §80 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Motion om kulturgaranti för äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S) daterad 2021-05-24
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31 §80

Ärendeberedning
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om
kulturgaranti i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner
bland annat Kristianstads kommun.
I Kristianstads kommun är kultur i äldreomsorgen ett samarbete mellan
omsorgsnämnd/omsorgsförvaltning och kultur- och fritidsnämnd/kultur- och
fritidsförvaltning. Tillsammans har man drivit projektet För och med alla sinnen
– äldres rätt till kultur. Projektet var tvåårigt 2014 till 2016.
Projektet handlade både om att föra in konst, litteratur, musik, film, teater etc.
för den kulturella upplevelsen men också som verktyg och hjälpmedel för att
uppnå välbefinnande, livslust och glädje!
I mer än 20 år har Kristianstads kommun arbetat med kultur i äldreomsorgen och
har under dessa år utvecklat nätverk för att främja möjligheterna till, och
framhäva vikten av, kultur i äldreomsorgen. Det viktigaste nätverket är
kulturombuden som har en nyckelfunktion som både mottagare och förmedlare
av kultur ute i verksamheterna på äldreboenden, mötesplatser och inom
hemtjänsten.
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Tjänsteskrivelse
2021-09-27

2(3)

Kristianstads kommun tilldelades 1,8 miljoner kronor från Statens Kulturråd till
kultur i äldreomsorgen för att finansiera projektet.
Socialförvaltningen i Älmhult arbetar idag med att ge god omsorg och
meningsfull vardag för medborgaren i Älmhult.
Utifrån den budget som socialförvaltningen har lämnas det idag inget utrymme
att arbeta med utökade satsningar såsom införande av kultur i äldreomsorgen.
Socialförvaltningen drev projekt KurTur under 6 månader 2020 med stöd av
statsbidrag riktade mot den äldre. 10 ungdomar anställdes ur gruppen UVAS
(unga som varken arbetar eller studerar). Mål var att ungdomarna genom ny
teknik kan bryta isolering för äldre. Utifrån rådande pandemi fick projektet
ändra i sitt utförande. Projektgruppen ställde om till digitala sändningar från
deras nyhetsstudio på Röda Villan (AME), ungdomarna visade bland annat
filmer från olika delar av Älmhult och berätta kort om vad som händer i byn.
Uppföljning av projektet visar att på positiv upplevelse för de äldre. Att genom
digitala sändningar ta del av den omvärldsbevakning ungdomarna gjort både
nationellt men framförallt lokalt. Uppföljning visar att med utökad budget,
tillsatta resurser och samverkan så kan vi öka kvalité för medborgaren inom våra
verksamheter.

Socialnämnden förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig positiva till att Älmhults kommun tar fram en
kulturgaranti för äldreomsorgen. Socialnämnden belyser vikten av samverkan
med Kultur- och fritidsförvaltningen samt att en satsning bör ha tydligt syfte och
målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Elin Görbring

Ingrid Göransson

Utveckling- och administrationschef

Verksamhetschef VoO

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
En satsning av kulturgaranti inom äldreomsorgen och tilldelning av ekonomiska
resurser kan komma att påverka andra delar inom kommunen.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom att lyfta den ekonomisk aspekt. Kan möjligt påverka att resurser
omfördelas och påverkar verksamhet för barn.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Motionen anses inte på denna nivå ha någon direkt påverkan på barn och finner
då inte att barns åsikter bör vägas in.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 80 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till socialnämnden för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2021-05-24 om kulturgaranti i
äldreomsorgen. I motionen föreslår motionären följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen daterad 2021-05-24

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över ärendet till
socialnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Kulturgaranti i äldreomsorgen
Vi socialdemokrater tycker att alla ska ha möjlighet att uppleva kultur. När en person blir
beroende av samhällets stöd och inte längre kan vara helt självständig så är det svårt att på egen
hand ta del av kultur.
Inom äldreomsorgen arbetar vi med att alla ska leva ett värdigt liv och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro. Vi tror att kultur kan öka välmående och upplevelse av kultur i grupp kan
skapa samhörighet. Hos personer med kognitiva sjukdomar kan kulturella upplevelser framkalla
minnen och locka fram samtal kring tidigare upplevelser.
Vi socialdemokrater vill garantera att personer med insatser från kommunen i form av hemtjänst
eller särskilt boende får möjlighet att uppleva kultur och vill därför ta fram en kulturgaranti för
äldreomsorgen.
Denna garanti ska syfta till att stärka hälsan och välmående och får gärna bygga på samverkan
med andra privata och offentliga aktörer.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Anton Härder och Eva Ballovarre
Socialdemokraterna Älmhult
2021-05-24
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2021-12-06
Kommunledningsförvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(1)

Kommunfullmäktige

Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige
2021-12-13
Ärendenummer KS 2021/21

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
1. Länsstyrelsen – Beslut om valdistriktsindelning

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-12-06

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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1 (2)

Beslut
Datum
2021-11-24

Ärendebeteckning
201-5803-2021

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Valdistriktsindelning i Älmhults kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar om ändrad valdistriktsindelning inom Älmhults
kommun i enlighet med kommunfullmäktiges förslag. Beslutet ska
tillämpas från och med 2022 års val. I bilaga till beslutet redovisas
valdistrikten.
Ändringarna införs med detta beslut i de digitala kartor som utgör
register för valdistriktsindelningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älmhults kommun har den 27 september 2021
beslutat att föreslå ny valdistriktsindelning för Älmhults kommun.
Syftet med förändringen är att anpassa valdistrikten utifrån nya regler
om valsedelsavskärmning, en ökad befolkningsmängd och ökad andel
förtidsröstning. Förändringarna innebär en utökning med ett
valdistrikt. Detta leder till en jämnare fördelning av röstberättigade i
samtliga valdistrikt.
Av handlingarna framgår att ett nytt valdistrikt tillkommer och att
kommunen efter beslutet kommer att ha 10 valdistrikt. Samtliga
distrikt har mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Det nya distriktet
ligger i centrum av Älmhult och kommer att heta Centrum. Det gamla
valdistriktet Centrum kommer att byta namn till Froafälle. Även andra
ändringar föreslås vilka framgår av bilagan. Till exempel tillförs
valdistriktet Diö-Stenbrohult områden från valdistriktet Göteryd.
Avseende valdistrikten Klöxhult, Häradsbäck- Bråthult och VirestadEneryda föreslås inga ändringar.

Postadress:351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
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Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Länsstyrelsen i
Kronobergs län

Beslut
2021-11-24

2 (2)
201-5803-2021

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen finner det lämpligt att genomföra de av fullmäktige
föreslagna ändringarna och beslutar därför i enlighet med
kommunfullmäktiges förslag.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) framgår att länsstyrelsen ska
besluta om kommunens indelning i valdistrikt på förslag av
kommunfullmäktige. Vidare framgår att ett valdistrikt ska omfatta
mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får
ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det
finns synnerliga skäl.
Enligt 4 kap. 26 § vallagen ska länsstyrelsens beslut om indelning i
valdistrikt kungöras i ortstidning och i Post- och Inrikes Tidningar.

Ni kan överklaga beslutet
Detta beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden.
Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen (351 86 Växjö eller
kronoberg@lansstyrelsen.se) inom tre veckor från den dag beslutet
kungjordes i ortstidning och Post- och Inrikes Tidningar.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Louise Jeppsson med länsjurist Ann
Jonasson som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Valnämnden i Älmhults kommun, vn@almhult.se
Valmyndigheten, valadm@val.se
SCB. scb@scb.se

Bilagor
Redovisning av valdistrikt

331

