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Kommunstyrelsen 
Dag och tid: Torsdagen den 21 juni 2018, kl. 08:30 

Plats: Borgen, långa salongen

OBSERVERA!

Sammanträdesdagen är en Torsdag och sammanträdet är offentligt 
fr.o.m. ärende 5, kl. 09.00.
Ärende

1 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet 
samt godkännande av dagordning.

2 Anmälningar

3 Anmälan av delegationsbeslut

4 Information

5 Kl. 09.00
Budgetuppföljning 31 maj 2018
Ekonomichef Gunnar Elvingsson

6 Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, ansökan om tillfälligt lån
Ekonomichef Gunnar Elvingsson

7 Kl. 09.30
Solkraft från Osby/Älmhultsbygden ekonomisk förening, medlemskap
Företrädare för Solkraft från Osby/Älmhultsbygden ekonomisk förening och 
förvaltningschef Mathias Karlsson

8 Instruktion för kommundirektör

9 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), yttrande till förvaltningsrätten i 
ärende med målnummer 5181-18
Kanslichef Benny Nilsson

10 Kl. 10.30
Osby ishall
Förvaltningschef Mathias Karlsson och fastighetschef Anders Edwall

11 Ny 7-9 skola stationsnära i Osby tätort
Förvaltningschef Mia Johansson

12 Revisionsrapport "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag"

13 Samordningsförbundet Skåne Nordost, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

http://www.osby.se/
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14 Region Skåne - Samverkansöverenskommelse gällande stödpengar ur 
Landsbygdsprogrammet avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd

 

Marika Bjerstedt Hansen (S) Benny Nilsson 
Ordförande Sekreterare
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:30 000  

Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Sveriges Kommuner och Landsting ”Rekommendation om att resultat från 
hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten 
kostnadsfritt”, 2017-10-13.

2. Fjärrvärme i Osby AB, ”Protokoll årsstämma”, 2018-05-09.
3. Fjärrvärme i Osby AB, ”Protokoll konstituerande styrelsesammanträde”, 2018-05-09.
4. Fjärrvärme i Osby AB, ”Protokoll styrelsesammanträde”, 2018-05-09.
5. Tillsyns- och tillståndsnämnden ”Sammanträdesprotokoll”, 2018-05-17, § 55.
6. Osbybostäder AB ”Sammanträdesprotokoll”, 2018-05-21.
7. Helgeåkommittén ”Årsmötesprotokoll”, 2018-05-24.
8. Kommunala pensionärsrådet ”Mötesanteckningar”, 2018-05-28.
9. David Szemenkár (V) ”Rapport från bolagsstämma i Fjärrvärme i Osby AB”, 2018-

06-08.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan 
begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, 0479 – 528 271, alternativt 
hakan.dahlbeck@osby.se 

 

http://www.osby.se/
mailto:hakan.dahlbeck@osby.se




TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-06-14 

Sida
1(2)

Serviceförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:31 000  

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunchef och HR-chef i samråd, kommunledningsförvaltningen
Tillsättningsprövningar under perioden 4 april – 5 juni 2018, trettioåtta (38) ärenden, 
varav trettiofem (35) beviljades. 
KS/2018:230

Kommunchef, kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 57.
Osby kommun ska från och med den 1 januari 2019 organiseras enligt bilagd 
organisationsskiss, daterad den 24 april 2018.
Beslutsdatum 24 april 2018
KS/2018:88

Förvaltningschef, serviceförvaltningen
Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom 
ramen för fastställd budget, punkt 4.3, ett (1) ärende. 
Tf. lokalvårdschefen utses under perioden 7 – 8 juni 2018 till tf. förvaltningschef för 
serviceförvaltningen
Beslutsdatum 30 maj 2018

Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen april månad 2018 elva (11)
KS/2018:47  752

Försörjningsstöd april månad 2018 femhundratjugofyra (524)
KS/2018:48  754

Ensamkommande april månad 2018 trettioåtta (38)
KS/2018:46  751

Områdeschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, punkt 18.3, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 7 juni 2018
KS/2018:175    702

http://www.osby.se/
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Gatuingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 22.3, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 11 juni 2018
KS/2018:7

Byggnadsinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (5) basbelopp, 
tjugotvå (22) ärenden, punkt 24.3.
Beslutsdatum 14 december 2017, 2, 3, 8, 30, 31 januari 2018, 8 februari 2018, 9, 11 och 12 
april 2018
TT-2017-706, TT-2017-823, TT-2017-941, TT-2017-1160, TT-2017-1161, TT-2017-
1178, TT-2017-1197, TT-2017-1229, TT-2017-1251, TT-2017-1387, TT-2017-1389, 
TT-2017-1417, TT-2017-1436, TT-2017-1443, TT-2018-4, TT-2018-19, TT-2018-67, 
TT-2018-68, TT-2018-166, TT-2018-173, TT-2018-193, TT-2018-410.

Beviljande av bidrag för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer 
(återställning), punkt 24.5, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 11 januari 2018
TT-2018-25

I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommunstyrelsen 
överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/-kvinnor. Alla 
beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. 
Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska 
bifogas blanketten.

En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar 
eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose 
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska 
vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att 
protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på 
kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en 
lämnad delegation.
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Budgetuppföljning maj 2018
Dnr KS/2018:230 042  

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att:

- godkänna budgetuppföljningen per 31 maj 2018

- uppmana samtliga nämnder/styrelser/verksamheter att bedriva 2018 års 
verksamhet inom de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna

- godkänna omdisponering av 1 800 tkr från investeringsprojekt 0813 
”Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15” till investeringsprojekt 0254 ”Tunnel riksväg 
15”

- godkänna omdisponering av -900 tkr från investeringsprojekt 0814 
”Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15, statsbidrag” till investeringsprojekt 0255 
”Statsbidrag Tunnel riksväg 15”

- godkänna omdisponering av 600 tkr från investeringsprojekt 0834 
”Byggnation stamnät landsbygden” till investeringsprojekt 0254 ”Tunnel 
riksväg 15”

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har från samtliga verksamhetsområden/nämnder begärt in 
budgetuppföljning per den 31 maj inklusive helårsprognos 2018, i enlighet med fastställda 
anvisningar för budgetuppföljningsprocessen.

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 
2018. Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i 
Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid 
helår. Dessutom ska uppföljning lämnas vid kommunstyrelsens samtliga sammanträden 
under året från och med mars.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har begärt omdisponering av vissa 
investeringsprojekt i samband med genomförande av projektet Tunnel riksväg 15.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Budgetuppföljning maj 2018, Osby kommun

Rapport ”Inköp över ett prisbasbelopp maj 2018”

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll § 51/2018, 2018-05-17

 

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser

Förvaltningschefer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

/Petra Gummesson/ Gunnar Elvingsson 
/Kommunchef/ Ekonomichef 



Uppföljning maj 2018, Osby kommun
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Osby kommun

Inledning

Nämnderna/utskotten har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos per maj månad 2018.

Budgeterat resultat: 6,1 mnkr

Prognostiserat resultat: - 12,3 (-19,0) mnkr. Inom parantes föregående uppföljnings värde

Nämnderna prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -33,3 (-37,0) mnkr.

Finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 14,7 (11,7) mnkr.

Balanskravsavstämning

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara 
större än kostnaderna. Balanskravet är en miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Uppkommer 
underskott ska detta regleras inom en treårsperiod. Vid beräkning av detta resultat ska realisationsvinster räknas 
bort. Helårsresultatet prognostiseras till -12,3 mnkr och kommunen uppfyller inte balanskravet.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 14,7 mnkr i förhållande till budget. En anledning till överskottet 
är att investeringar inte genomfördes enligt budget 2017 och inte kommer att genomföras enligt budget 2018. Det 
har i sin tur lett till att behovet av upplåning varit mindre och därmed blir räntekostnaderna lägre än budgeterat. 
Även kostnaden för avskrivningar minskar. Årligt utdelning från Kommuninvest har också blivit högre än 
budgeterat.

Samtidigt innebär den skatteprognos som SKL presenterade i april att intäkterna ökar med cirka 3 mnkr 2018.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 234,4 mnkr och av dessa kommer 154,5 mnkr att förbrukas under 2018 enligt 
nämndernas prognoser.

Sammanfattning

Ett av kommunfullmäktiges mål är ett resultat på minst 2% av skatter och bidrag. Den nu redovisade prognosen 
innebär att målet inte uppfylls.

Enligt prognosen uppfylls inte heller kommunfullmäktiges mål om 100% skattefinansieringsgrad av investeringar.
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Nämndernas resultat

Driftredovisning

Belopp i mnkr Bokslut 2017 Budget 2018
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad

Utfall % Prognos 
helår

Avvikelse 
prog/budg

Kommunstyrelse

-
 Kommunledningsförva
ltn

44,1 43,3 16,3 37,6 43,1 0,2

- Serviceförvaltning 66,5 60,3 26,8 44,4 62,7 -2,4

- Utbildning och arbete 105,7 98,5 46,9 47,6 116,1 -17,6

- Samhällsbyggnad 64,7 54,5 28,6 52,5 63,2 -8,7

- VA-verksamhet 0 0 -0,7 0 0

Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 2,9 2,9 0,8 27,6 2,9 0,0

Revision 0,7 0,7 0,2 28,6 0,7 0,0

Valnämnd 0 0,3 -0,2 -66,7 0,3 0,0

Barn- och skolnämnd 245,1 250,1 105,7 42,3 257,6 -7,5

Vård- och 
omsorgsnämnd 207,1 217,2 85,0 39,1 214,5 2,7

Överförmyndare 2,6 3,5 1,6 45,7 3,3 0,2

Delsumma 739,4 731,3 311,0 42,5 764,4 -33,1

Finansförvaltning -771,8 -737,4 -332,3 45,1 -752,1 14,7

Totalt -32,4 -6,1 -21,3 349,2 12,3 -18,4

Kommentarer till driftredovisning

Nämnderna redovisar en negativ avvikelse på -33,1 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse på -30,6 mnkr fördelat på utskotten enligt följande:

Kommunledningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr och VA-verksamheten redovisar ingen 
avvikelse från budget.
Serviceförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -2,4 mnkr varav

 Kostenheten -1,6mnkr
 Lokalvården -0,3 mnkr
 IT-avdelningen -0,2 mnkr
 Kansliavdelningen - 0,3 mnkr

Utskottet för utbildning och arbete redovisar en negativ avvikelse på -17,6 mnkr varav

 Vuxenenhet (försörjningsstöd och placeringskostnader) - 12,7 mnkr
 Interkommunal ersättning gymnasieskolan -3,7mnkr
 Centralt besparingsuppdrag -0,8 mnkr

Samhällsbyggnadsutskottet redovisar en negativ avvikelse på -8,7 mnkr varav:

 Ej realiserat besparingsuppdrag - 2,4 mnkr
 Driftenhet - 0,5 mnkr
 Fastighet - 5,8 mnkr

Barn- och skolnämnden redovisar en negativ avvikelse på -7,5 mnkr varav

 Förskola - 1,5 mnkr
 Grundskola, (interkommunal ersättning, elevassistenter) -3,6 mnkr
 Barn- och familjeenheten, placeringar, - 2,4 mnkr
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Vård och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 2,7 mnkr varav

 Nämnd/ledning 0,7 mnkr
 LSS 1,9 mnkr

Överförmyndaren redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr

 

 

Investeringsbudget

Belopp i mnkr Bokslut 2017 Budget 2018
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad

Utfall % Prognos 
helår

Avvikelse 
prog/budg

Kommunstyrelse

-
 Kommunledningsförvalt
n

0,9 18,7 1,0 5,3 12,7 6,0

- Serviceförvaltning 8,2 5,1 1,0 19,6 5,1 0,0

- Utbildning och arbete 2,5 0,8 0,1 12,5 0,1 0,7

- Samhällsbyggnad 57,3 177,3 14,1 8,0 109,4 67,9

- VA-verksamhet 14,4 25,2 4,5 17,9 25,2 0,0

Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 0 0 0 #DIVISION/

0! 0 0

Barn- och skolnämnd 0,4 4,5 0 0 1,5 3,0

Vård- och 
omsorgsnämnd 2,8 2,8 0 0 0,5 2,3

Totalt 86,5 234,4 20,7 8,8 154,5 79,9

Kommentarer till investeringsredovisning

Enligt prognosen kommer 66% av investeringsbudgeten förbrukas under 2018. En stor del av avvikelsen finns inom 
fastighet då byggnation av grundskola i Örkened och förskola/skola i Killeberg inte kommer att genomföras enligt 
budget. Ny förskola i Osby kommer att påbörjas senare än budgeterat.
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Kommunledningsförvaltning

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 1 098 1 845 747 2 631 3 298 667

Personalkostnader 13 051 11 676 1 375 31 889 32 197 -308

Lokalkostnader 494 497 -3 1 191 1 223 -32

Övriga kostnader 4 835 5 409 -574 11 578 11 639 -61

Summa kostnader 18 380 17 582 798 44 658 45 059 -401

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 17 282 15 737 1 545 42 027 41 761 266

Kapitalkostnader 555 555 0 1 312 1 312 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 17 837 16 292 1 545 43 339 43 073 266

Kommentarer till helårsavvikelser
Kommunledningsförvaltnignen redovisar ett överskott på 200 tkr jämfört med budget. I prognosen är de åtgärder 
kommunstyrelsen fattat beslut om inräknade.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Se tidigare beslut KS.

 

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

738 2 870 2 288 2 313 2 272 2 642 2 778 2 742 2 457 2 292 2 416 4 364

Kostnad 
arbetskraft 
2018

728 2 774 2 511 2 748 2 913

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

22 6 4 11 3 5 0 0 2 12 26 20

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

11 10 34 25 18

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0012 HR-system 59 3 000 3 000 0
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Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0007 Nytt intranät och hemsida 90 279 279 0

0040 Släckbil 117 3 422 3 422 0

0050 Div inventarier räddningstjänsten 115 570 570 0

0051 Fordon räddningstjänst 574 3 929 3 929 0

0055 Höjdfordon 0 6 000 0 6 000

0008 Ekonomisystem 0 1 500 1 500 0

Totalt 955 18 700 12 700 6 000

Kommentarer till budgetavvikelser
Investering i höjdfordon flyttas till 2019.

Serviceförvaltning

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 2 494 2 078 -416 5 987 5 064 -923

Personalkostnader 17 873 18 693 -820 43 317 45 721 -2 404

Lokalkostnader 245 299 -54 587 665 -78

Övriga kostnader 8 460 9 022 -562 20 306 19 341 965

Summa kostnader 26 578 28 014 -1 436 64 210 65 727 -1 517

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 24 084 25 936 -1 852 58 223 60 663 -2 440

Kapitalkostnader 855 855 0 2 043 2 043 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 24 939 26 791 -1 852 60 266 62 706 -2 440

Kommentarer till helårsavvikelser
Serviceförvaltningens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till 2.400.000 kronor.

IT-avdelningen

IT -avdelningens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till ca: 200.000 kronor.

Avdelningen har, personalresursmässigt, varit hårt pressad under första kvartalet av året och prognosen är att detta 
kommer att fortsätta under resterande del av innevarande år. En följdeffekt av detta är att hanteringstiden för 
inkomna ärenden drastiskt ökat jämfört med tidigare år. Det finns ingen tid för avdelningens medarbetare att jobba 
proaktivt, vilket är avdelningens strävan. Sannolikheten för att  avdelningen kommer att tvingas hyra in 
personalresurser som hjälp med avlastning av den ökande ärendemängden är tämligen stor. Projektet med den nya 
IT-miljön drar även det ut på tiden på grund av att den begränsade personalstyrkan inte räcker till som planerat när 
projektet startades upp i början av föregående år. Utrullning av Windows 10 och O365 till alla användare kvarstår, 
endast den testgrupp som etablerades har tillgång till den nya miljön.
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Kost-och lokalvårdsenheten

Kostenhetens och lokalvårdsenhetens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till ca: 1.600.000 respektive 
300.000 kronor.

2018 har präglats av stora förändringar inom kost-och lokalvården, en tillfällig sammanhållen organisation skapades 
när en (1) av två (2) kostchefer slutade samtidigt som den andre kostchefen var och är föräldrarledig. I samband med 
att även den föräldrarledige kostchefen sagt upp sig kommer den tillfäliga sammanhållna organisationen att 
permanentas från och med den 1 april.

Inom lokalvården har införandet av ”Basnivå” påbörjats vilket skapar en del utmaningar såväl intern inom enheten 
som ute i verksamheterna.

Den samordningsöversyn som inleddes hösten 2017 börjar ge effekt. Enheten har personal som är verksamma inom 
såväl kost som lokalvård och har även varit behjälpliga i samband med öppningar av förskolor när pedagogisk 
personal varit sjuka eller frånvarande av annan orsak. Lokalvården har ”tagit tillbaka” ansvaret för golvvården i alla 
matsalar, där det för vissa matsalar tidigare hanterats av kökspersonalen. Anledningen till detta är att belastningen på 
matsalsgolven är stora och det behövs goda kunskaper i golvvård för att dessa ska hålla över tid.

I anledning av att förekommit en del synpunkter på menyerna har den s.k. menygruppen fått direktiv i syfte att öka 
nöjdheten hos våra gäster/kunder. Restaurangen på Rönnebacken har åter öppet helger och röda dagar, vilket inte 
bedöms vara kostnadsdrivande eftersom de ökade kostnaderna kommer att vägas upp av att arbetsfördelningen 
avseende hemtjänstens matdistribution ändrats..

Flytten till kommunhuset har inneburit en hel del merarbete för både lokalvård och kosten, störst förändring är det 
för cafeteriapersonalen där ett helt nytt arbetssätt måste implementeras.

Personalen har visat stor förståelse för sina olika utmaningar och har på ett bra sätt bidragit med synpunkter, lojalitet 
och flexibilitet.

Basnivå har införts, vilket innebar att lokalvården har en "på papperet" tillfällig övertalighet motsvarande ca: två (2) 
heltidstjänster, som placerats i en resursgrupp. Resursgruppen är planerad att under 2018 täcka upp vid frånvaro, 
utföra storstädningar, höghöjdsstädningar och höja nivån på slitna ytor. Utökade behov i form av fortsatt verksamhet 
på Briohuset, Ekelund och näringslivscenter samt krav/önskemål om utökad nivå utöver basnivå från verksamheten 
innebär att resursgruppen i praktiken inte haft någon övertalighet.

Prognosen för kostorganisationen visar på en markant förbättring i förhållande till 2017 års underskott med drygt  
2.000.000 kronor. Ett av de tyngst vägande skälen till de senaste årens underskott är det förhållandet att de årliga 
budgeterna inte innefattat några kostnader för vikarie inom vårdboendens kök där verksamhetens omfattning kräver 
vikarier företrädesvis under kvällar, helger och röda dagar.

Kanslienheten

Kanslienhetens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till ca: 300.000 kronor. Skälen till detta 
prognostiserade underskott är dels ökade personalkostnader i anledning av föräldrarledighet, dels en ökning av 
utbetalning av resebidrag till studerande på universitet, högskola, yrkes- och/eller folkhögskola.

 

 

 

Förslag på åtgärder till avvikelser
Åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet för serviceförvaltningen är 
bland annat.

 Ekonomisk uppföljning med varje enskild kök månadsvis, där de ”stora” köken prioriteras.
 All vikarietillsättning beslutas av funktionsansvariga inom kostorganisationen som i sin tur redovisar 

veckovis till kost-och lokalvårdschefen.
 Tre (3) personer inom kostorganisationen har aviserat att de avser att "gå i pension" under året och de 

funktionsansvariga kommer då att se över eventuella samordningsmöjligheter för att eventuellt kunna 
vakantsätta tjänsterna.

 I samråd med områdesansvariga inom skolan/förskolan skall regelverket för pedagogiska måltider ses över.
 Justering av måltidspriserna i restaurangköken/skolköken kommer att ske från den 1 juli 2018, i syfte att 

priset ska vara enhetligt inom alla verksamheter i kommunen.
 Den gemensama kost-och lokalvårdsorganisationen permanentas från och med den 1 maj 2018, vilket 

bedöms att ge en positiv ekonomisk effekt.
 En översyn och revidering av den av kommunfullmäktige fastställa måltidspolicyn, som bedöms vara 
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kostnadsdrivande, kommer att föreslås under våren 2018.

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

3 407 3 479 3 475 3 557 3 560 3 791 3 839 3 886 3 735 3 609 3 699 3 755

Kostnad 
arbetskraft 
2018

3 919 3 582 3 650 3 850 3 686

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

17 52 93 51 34 54 36 34 45 47 53 58

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

44 59 75 74 73

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0003 IT-samverkan 40 387 387 0 dec

0203 Samlokalisering serverrum 40 91 91 0 okt

0501 IT-investeringar 343 192 192 0 dec

0503 Outlook 0 500 500 0 dec

0505 Utbygg/uppg av trådl nät 0 500 500 0 dec

0506 Kortinlogg. m smarta kost 0 100 100 0 dec

0507 Pullprint 0 100 100 0 dec

0508 Ipad till rev. samt bärbar dator 0 50 50 0 dec

0509 Nytt intranät 0 250 250 0 dec

0510 Videokonfutr. Räddningstjänst 0 50 50 0 dec

0511 Besöks- och processystem 
kontaktcenter 90 250 250 0 dec

0512 Utbyte läsplattor förkola/skola 346 950 950 0 dec

0513 Utökning datorer/läsplattor, Barn 
och skola 0 400 400 0 dec

0514 AV utrust. och interaktiva tavlor, 
Barn och skola 0 500 500 0 dec

0515 Teknik för skoldatatek 10 390 390 0 dec

0516 Windows baserade läsplattor, 
Musikskolan 0 100 100 0 dec

0517 Utbyte multifunktionsskrivare 0 100 100 0 dec

0518 Implamentationskostn. HR-, EK-, 
beslutstödssystem 0 200 200 0 dec

Totalt 869 5 110 5 110 0

Kommentarer till budgetavvikelser
Ingen avvikelse från budget.
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Utbildning och arbete

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 44 675 41 401 -3 274 107 170 104 142 -3 028

Personalkostnader 36 174 36 945 -771 88 517 85 456 3 061

Lokalkostnader 6 734 5 889 845 14 128 15 094 -966

Övriga kostnader 41 194 41 219 -25 98 864 115 542 -16 678

Summa kostnader 84 102 84 053 49 201 509 216 092 -14 583

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 39 427 42 652 -3 225 94 339 111 950 -17 611

Kapitalkostnader 1 722 1 722 0 4 115 4 115 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 41 149 44 374 -3 225 98 454 116 065 -17 611

Kommentarer till helårsavvikelser
Utbildning och arbete prognostiserar en total avvikelse på 17 300 tkr.

Huvuddelen av underskottet beror på att vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 12 651 tkr i förhållande till 
budget. Underskottet beror på stora volymförändringar när det gäller ekonomiskt bistånd, men även när det gäller 
placeringskostnader inom missbruk, psykiatri och våld i nära relationer.

Kostnaderna för interkommunala ersättningar prognostiseras att ligga 3 691 tkr högre än budget.

På utbildning och arbete centralt ligger också ett besparingsuppdrag på 5 mkr som förvaltningen skulle arbeta hem 
under året. Enligt prognosen i maj är 4,2 mkr av dessa genomförda. Dessa syns däremot inte här utan i utbildning 
och arbetes skolverksamheters prognoser.

Utbildning och arbete centralt

Utbildning och arbete centralt ligger 4 432 tkr över budget. I dessa siffror ligger besparingsuppdrag som sedan är 
utfördelade till andra verksamheter. Av dessa besparingsuppdrag prognostiserar såväl Yrkesskolan, 
Naturbruksgymnasiet och IM överskott på över 3 mkr. Även Ekbackeskolan har ett sådan uppdrag och om inget 
händer med elevantalet finns det stora möjligheter att hämta hem ytterligare pengar där.

Kostnaderna för interkommunala ersättningar för gymnasieelever ligger fortfarande på en nivå som motsvarar 
3 690 tkr över budget.

Ekbackeskolans gymnasium

Ekbackeskolan prognostiserar i nuläget en prognos utan avvikelse från budget. Kostnaderna för internatet, som är 
kopplat till Calcio beräknas bli högre än budgeterat. Det handlar om retroaktiva hyreskorrigeringar som egentligen 
hör hemma på tidigare år. Ekbackeskolan har ett mycket bra preliminärt ansökningsläge, vilket innebär att intäkterna 
förväntas bli högre än budgeterat. För närvarande räknar Ekbackeskolan med 1 000 tkr mer i intäkter än budgeterat.

 

 

Yrkesskolan

Yrkesskolan visar en postiv avvikelse om 1 533 tkr jämfört med budget. Detta beror på lägre kostnader för 
undervisning, lägre utnyttjande av vaktmästare och något högre intäkter för interkommunala ersättningar (IKE).
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Introduktionsprogrammet

Prognosen visar på ett överskott på 967 tkr. Viss oro finns att personalkostnad kan öka något under hösten på grund 
av ny lagstiftning som kräver fler undervisningstimmar i veckan. Utgångsläget är att vi löser det i första hand inom 
befintlig personalstyrka. Utslaget per elev är undervisningskostnaden betydligt lägre än i den ursprungliga budgeten. 
Det beror på att fler ungdomar går introduktionsprogrammet.

Naturbruksgymnasiet

Positiv avvikelse om 862 tkr, vilket beror på högre intäkter pga programpriset är högre än budgeterat och att inte 
någon elev har valt att lämna utbildningen.. Dessutom har verksamheten arbetat noga med att hålla nere alla 
kostnader, som går att påverka.

 

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse på cirka 361 tkr jämfört med budget. Detta beror främst på ett 
högre antal sökande till SFI som leder till att fler lärare behöver anställas. Även lokalkostnaderna beräknas bli högre 
än budgeterat.

Boende ensamkommande

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 971 tkr. Anpassningar av personal har gjorts löpande inom 
verksamheten i takt med att antalet ungdomar minskat. Dock står ökade personalkostnader, i förhållande till budget, 
för den negativa avvikelse som verksamheten prognostiserar. Det beror på ökade kostnader för sjuklön och vikarier i 
samband med sjukdom bland ordinarie personal.

I dagsläget bor det fyra ungdomar på Marklunda och fyra ungdomar i stödboendet på Skeingevägen. De sista 
ungdomarna beräknas flytta från Marklundagården den sista augusti. Hyreskontraktet med Malmö stad på 
Marklundagården är uppsagt och löper ut den 31 december 2018 och ungdomar kommer att omplaceras efter hand.

Hyreskontraktet med Malmö stad är uppsagt och personalens sista anställningsdag är den 3/11.

På grund av den lagändring som trädde i kraft den 1/6, var vi tvungna att genomföra omplacering av ungdomarna 
tidigare än beräknat. Detta påverkar resultatet negativt för att det innebär att det blir extra placeringskostnader från 
juni till oktober i förhållande till hur vi planerade avvecklingen från början.

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om ca 72 tkr. Verksamheten har högre personalkostnader 
avseende personal i ESF-projekt Vägen in. Projektet fick avslutas i förtid och därmed tar det tid innan alla 
personalkostnader kopplade till projektet upphör. ESF kommer att göra en avstämning efter slutredovisningen och 
det kan leda till en något bättre prognos.

Gällande övriga personalkostnader, både i ordnarie verksamhet och i ESF-projekt Samverkan för Fler i arbete 
prognostiserar verksamheten ett positivt resultat.

Vuxenenheten

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 12 651 tkr

Budgeten för ekonomiskt bistånd ligger på 9 000 tkr. De prognoser som gjorts i början av året visar på att den 
budgeten ej kommer att hållas. Prognosen i april landar på ca 16 000 tkr.

Verksamheten prognostiserar även högre kostnader för missbruksplaceringar med 3 264 tkr, för placeringar vid våld 
i nära relationer med 1 145 tkr och för psykiatriplaceringar med 422 tkr.

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse inom övrig vuxenvård som avser kostnader för lägenheter, jour 
samt övriga som hyrs ut i andrahand.

På grund av personalomsättningen har enheten vid upprepade tillfällen tvingats ta in konsulter vilket är betydligt 
dyrare än att ha ordinarie personal på plats.
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Flyktingsamordning

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1 320 tkr.

Ersättningen för ensamkommande barn minskar i förhållande till budget, beroende på att ungdomar flyttar eller blir 
uppskrivna i ålder.

Prognosen för schablonersättning har höjts beroende på fler personer som bor i Osby kommun och som är 
flyktingar.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Förvaltningen för utbildning och arbete vill använda statliga stimulansmedel till att ansluta till Kompetenscentrum 
(18 skånska kommuner är redan anslutna) för att utbilda personal i arbetet med Våld i nära relationer. Effekten av 
detta är att personalen blir bättre på att göra skyddsbedömningar och vi räknar med att det kan leda till färre 
placeringar i skyddat boende. Skyddat boende är en kostsam placeringsform i jämförelse med en lägenhet.

Arbetsmarknadsenheten har gjort en omprioritering genom att arbeta mer med att snabbt få ut personer med 
försörjningsstöd i olika anställningsformer. Det kan innebära ett mindre avsteg från kvalitetsmålen, men får en stor 
utväxling ekonomiskt.

Vi ser över möjligheterna att satsa ytterligare på det förebyggande arbetet med missbrukare. Dessa placeringar är 
kostsamma och varje placering vi kan undvika innebär stora besparingar (ca 600-700 tkr per individ). Det är viktigt 
att detta arbete sker över förvaltningsgränserna.

Utbildning och arbete har också inlett arbetet med en genomlysning av alla psykiatriplaceringar för att se över 
möjligheter till placeringar på hemmaplan.

Tidplan för åtgärdsprogram
Arbetet med att ansluta till Kompetenscentrum inleds före sommaren och vi räknar med att arbetet ska vara igång 
under hösten.

Arbetsmarknadsenhetens arbete inleddes redan under slutet av föregående år.

Utökning av det förebyggande arbetet inom missbruk beräknas komma igång under hösten.

Genomlysningen av psykiatriplaceringarna är inledda och en handlingsplan ska tas fram.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

7 507 7 805 7 404 7 980 7 507

Kostnad 
arbetskraft 
2018

7 390 7 338 6 853 7 061 7 512

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

89 98 131 85 54

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

58 89 106 106 25

Ekonomiskt bistånd

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Antal hushåll 
2017 130 124 132 138 152 144 151 156 147 143 140 147

Antal hushåll 
2018 166 159 180

Utbetalt/hus 8 146 6 403 7 060 6 652 7 441 7 257 7 430 7 006 7 279 7 678 7 457 8 224
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

håll 2017

Utbetalt/hus
håll 2018 7 891 7 922 7 073

Placeringsdygn vuxna

Placeringsd
ygn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Vuxna SoL 
2017 186 168 186 180 212 214 248 279 270 125 209

Vuxna SoL 
2018 162 169 183 180 107

Vuxna LVM 
2017 0 0 0 0 0

Vuxna LVM 
2018 21 12 0 0 0

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0605 Kontorsmöbler Ekbackeskolan 78 81 81 0 201806

0607 Svetsrobot 0 700 0 700

Totalt 78 781 81 700

Kommentarer till budgetavvikelser
Investeringen av svetsrobot kommer att lösas genom leasingavtal i stället för köp. Anledningen till detta är att 
verksamheten kan ha en robot med den senaste programvaran.
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

Den första driftredovisningen avser samhällsbyggnad totalt.

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 33 314 25 201 -8 113 79 966 63 319 -16 647

Personalkostnader 11 791 11 923 -132 28 880 26 907 1 973

Lokalkostnader 28 141 22 627 5 514 67 551 52 973 14 578

Övriga kostnader 10 252 12 994 -2 742 23 753 32 351 -8 598

Summa kostnader 50 184 47 544 2 640 120 184 112 231 7 953

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 16 870 22 343 -5 473 40 218 48 912 -8 694

Kapitalkostnader 5 976 5 976 0 14 257 14 257 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 22 846 28 319 -5 473 54 475 63 169 -8 694

Kommentarer till helårsavvikelser
Det prognosticerade underskottet för 2018 är efter maj 8 694 tkr vilket är 166 tkr lägre än vid förra prognosen. 
Minskningen beror på lägre personalkostnader.

Av underskottet härrör 2 347 tkr från samhällsbyggnad övergripande och  5 831 tkr från fastighetsenheten. 
Kostnaderna för vinterväghållningen har pga en lång och hård vinter varit ca 1500 tkr högre än ett "normalår". 
Huvuddelen av den ökade kostnaden hanteras inom driftenheten. På helår bedöms dock drifenheten pga 
vinterväghållningen få ett minus på ca 500 tkr.

 

 

Förslag på åtgärder till avvikelser
Förslag till åtgärder finns i det kommungemensamma dokumentet med besparingsförslag utifrån kommunstyrelsens 
uppdrag till kommunchefen som gavs vid sammanträdet den 4 april 2018. Vid kommunstyrelsen den 30 maj togs 
beslut om besparingarna som för 2018 bland annat innebär att en vakant tjänst som fastighetsadministratör inte 
tillsätts.

Förvaltningen och utskottet har sedan budgettbesluten i juni och november 2017 kontinuerligt arbetat för att minska 
kostnaderna och öka intäkterna.

 

Tidplan för åtgärdsprogram

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 

2 772 2 683 2 146 2 096 2 210 2 301 2 301 2 382 2 249 2 267 2 274 2 326
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

2017

Kostnad 
arbetskraft 
2018

2 494 2 348 2 368 2 399 2 300

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

12 27 24 36 33 14 6 9 10 11 11 17

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

29 24 37 26 18

Tidplan för nämndens behandling
Samhällsbyggnadsutskottet den 25 juni.

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

Samhällsbyggnad övergripande 3 826 59 665 28 267 31 398

Driftenheten 749 7 417 5 727 1 690

Kultur och fritid 263 1 525 1 075 450

Fastighet 9 250 108 742 74 334 34 408

Totalt 14 088 177 349 109 403 67 946

DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 1 208 1 060 148 2 900 3 157 -257

Personalkostnader 2 474 2 415 59 6 003 5 371 632

Lokalkostnader 1 166 823 343 2 800 2 799 1

Övriga kostnader 2 023 2 050 -27 4 633 7 870 -3 237

Summa kostnader 5 663 5 288 375 13 436 16 040 -2 604

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 4 455 4 228 227 10 536 12 883 -2 347

Kapitalkostnader 1 042 1 042 0 2 492 2 492 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 5 497 5 270 227 13 028 15 375 -2 347

Kommentarer till helårsavvikelser

Avvikelsen beror på besparingskrav på 2 450 tkr (hanteras i handlingsplanen) och ett prognosticerat underskott på 
600 tkr för bostadsanpassingsbidrag. Det prognosticerade underskottet för SB-övergripande har dock minskat 
relativt april pga lägre personalkostnader.
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INVESTERINGSREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0080 Industrispår NO 63 20 424 20 424 0 juli 2018

0254 Tunnel Rv 15 Hallarydsväg 3 447 2 528 5 600 -3 072 juli/aug 
2018

0255 Statsbidrag tunnel Rv 15 0 -1 400 -2 300 900 juli/aug 
2018

0801 Fastighetsbildning 0 150 150 0 dec 2018

0802 Nya planområden 51 793 793 0 dec 2018

0803 Centrumåtgärder 162 10 000 2 000 8 000

0804 Gatubelysning 72 3 500 250 3 250 dec 2019

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 31 200 200 0 dec 2018

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 0 3 000 500 2 500 2021

0812 Utveckling näringsverksam 0 10 000 500 9 500 2021

0813 Trafiksäk.åtg, Rv 15 0 1 800 0 1 800

0814 Trafiksäk.åtg, Rv 15, int 0 -900 0 -900

0815 Utveckl. Naturbruksområde 0 5 000 150 4 850

0834 Byggn. stamnät landsbygd 0 4 570 4 570

Totalt 3 826 59 665 28 267 31 398

Kommentarer till budgetavvikelser

0254/0255 Tunnel riksväg 15: Tilläggsbudget med 1 800 tkr och - 900 tkr beslutades av KS 2017-11-15 (§ 195) 
dock har ärendet inte tagits upp i kommunfullmäktige. Förvaltningens förslag är att omdisponera 1 800 från 
investeringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15 och -900 tkr från 0814 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15" 
statsbidrag.
600 tkr högre utgifter på grund av oförutsedda åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag på 50 % av utgiften 
kommer att sökas av Trafikverket. Förvaltningens förslag är att omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 
"Byggnation stamnät landsbygden". Inväntar beslut från kommunstyrelsen. Omdisponering av ytterligare 700 tkr 
från byggnation stamnät landsbygden.

0803 Centrumåtgärder: Prognosen på 2000 tkr avser åtgärder i kommunens centrum. Åtgärder utifrån 
visionsdokumentet för centrum görs då kommunfullmäktige tagit beslut.

0811 Hassaröd syd: 500 tkr avses att användas till exploteringsåtgärder i år, bland annat rivning av äldre 
fabriksbyggnad på fastigheten. Exploatering av hela området bedöms kosta 3 miljoner mer än budgeterat, vilket 
innebär att budgeten för projektet behöver utökas i flerårsplanen för investeringar.

0812 Utveckling näringsverksamhet: I år utgörs kostnaderna i huvudsak av framtagande av planer.

0813/0814 Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15: Omdisponera 1 800 tkr och -900 tkr till investeringsprojekt 0254 och 
0255 enligt kommentar ovan för projekt 0254/0255.

0815 Utveckling Naturbruksområde: Beslut ska tas i kommunstyrelsen om vad området ska planeras för, endast 
en mindre del av investeringsutrymmet används i år.

0834 Byggnation stamnät landsbygd: Investeringen kommer troligen inte att ske då inget uppdrag finns för 
närvarande. Omdisponering av 600 tkr till 0254 "Tunnel rv 15" enligt kommentar ovan för projekt 0254/0255. 
Inväntar beslut från kommunstyrelsen. Omdisponera ytterligare 700 tkr till Tunnel riksväg 15. Omdisponera 176 tkr 
till projekt 1308 Hjärtasjötorpet, 350 tkr till projekt 1603 markberedning paviljonger förskola Killeberg samt 66 tkr 
till projekt 1630,utredning ishall.
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DRIFTREDOVISNING DRIFTENHETEN

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 4 439 2 974 1 465 10 654 10 654 0

Personalkostnader 2 993 3 264 -271 7 245 6 600 645

Lokalkostnader 780 1 747 -967 1 872 2 932 -1 060

Övriga kostnader 3 616 2 946 670 8 683 8 783 -100

Summa kostnader 7 389 7 957 -568 17 800 18 315 -515

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 2 950 4 983 -2 033 7 146 7 661 -515

Kapitalkostnader 2 327 2 327 0 5 540 5 540 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 5 277 7 310 -2 033 12 686 13 201 -515

Kommentarer till helårsavvikelser

Vinterväghållningen bllir ca 1 500 tkr högre än budgeterat. Den långa vintern har medför fler arbetstimmar både 
intern och externt. En del av den ökade kostnaden förklaras av högre priser på grund av nytecknade externa 
jouravtal. En del av överdraget hanteras genom att inte återbesätta tjänstledigheter och andra  personalförändringar.

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTENHETEN

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0838 Vattenspel Osbysjön 170 200 200 0 Klar

0831 Lekplatser 62 467 167 300 juni 2018

0832 Julbelysning 0 250 250 0 dec 2018

0833 Fordon driftenhet 15 2 000 800 1 200 aug 2018

0835 Asfalt 692 4 500 4 500 0 dec 2018

0836 Gatukostn ersättn -190 0 -190 190

838 Totalt 749 7 417 5 727 1 690

Kommentarer till budgetavvikelser

0831 Lekplatser: Prognosen avser utgifter för leveransförsenad lekutrustning beställd 2017 samt montering av dessa 
under 2018.

0833 Fordon driftenheten: 800 tkr avser inköp av gräsklippare som beställdes innan kommunstyrelsen beslut om att 
investeringar ska beslutas av respektive nämnd innan genomförande.
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UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

DRIFTREDOVISNING KULTUR OCH FRITID

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 1 392 2 264 -872 3 343 4 081 -738

Personalkostnader 5 320 5 483 -163 13 214 13 114 100

Lokalkostnader 3 486 3 453 33 8 368 8 468 -100

Övriga kostnader 3 969 5 508 -1 539 8 891 9 629 -738

Summa kostnader 12 775 14 444 -1 669 30 473 31 211 -738

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 11 383 12 180 -797 27 130 27 130 0

Kapitalkostnader 1 997 1 997 0 4 764 4 764 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 13 380 14 177 -797 31 894 31 894 0

Kommentarer till helårsavvikelser

Kultur och fritid har under 2018 fått utökat bidrag från Socialstyrelsen till lovverksamhet (sportlov, påsklov samt 
höstlov) och för att genomföra gratis simskola till förskoleklasser, därav är både intäkterna och kostnaderna högre 
än budgeterat. Inkomster på biblioteket är lägre på grund av minskat stöd från arbetsförmedlingen, totalt minskar 
bidraget med 300 tkr.

INVESTERINGSREDOVISNING KULTUR OCH FRITID

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0262 Osby simh. kassa o passer 17 375 375 0 2018

0874 Belysn. konsthallen 0 60 60 0 2018

0875 Kantfräs, ishallen 125 100 125 -25 Klar

0876 Traktor, verktygsbärare 0 300 300 0 2018

0877 Offentlig konst, kommunhu 121 215 215 0 2018

0878 Offentlig konst, fsk o sk 0 475 0 475

När 
förskolor 

och skolor 
är klara

Totalt 263 1 525 1 075 450

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 26 275 18 902 7 373 63 069 45 427 17 642

Personalkostnader 1 004 761 243 2 418 1 822 596
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Lokalkostnader 22 709 16 604 6 105 54 512 38 774 15 738

Övriga kostnader 644 2 490 -1 846 1 546 6 069 -4 523

Summa kostnader 24 357 19 855 4 502 58 476 46 665 11 811

Resultat exkl. 
kapitalkostnad -1 918 953 -2 871 -4 593 1 238 -5 831

Kapitalkostnader 611 611 0 1 462 1 462 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader -1 307 1 564 -2 871 -3 131 2 700 -5 831

Kommentarer till helårsavvikelser

Djuplodande genomgång har skett av ekonomiutfallet och följande avvikelser rapporteras.

Intäkter:

Intäktsbiten är justerad mot verkligheten, detta resulterar i lägre intäkter. Dock täcker inte intäkterna de faktiska 
driftkostnaderna för fastigheterna.

"Internsnurra" - 9 027 tkr
Övrigt: -8 062 tkr, beror på för låga internhyror bland annat på grund av utökning av lokalbanken.

Personalkostnader:
Lägre än budgeterat pga ej rekryterat 0,5 årsarbetare fastighetsadministratör. Denna finns beslutad i KS som en 
besparing på 230 tkr.

Lägre kostnader gällande personal då projekledare anställdes i mars/april och projektledarens lönekostnad till stor 
del kommer att hamna på investeringsprojekt.

Lokalkostnader:
Lokalkostnaderna är justerade mot verkligheten och delar av det vi tappat i intäkter har även då försvunnit på 
utgiftssidan.

"Internsnurra" - 9 027 tkr

Övrigt: -6 711 tkr, är bland annat felbudgetering samt besparing som gjorts där "onödiga" beställningar stoppats och 
pengarna används på ett mer ekonomiskt sätt. Planerat underhållskostnader som fanns 2017 läggs på rätt 
investerings konto, komponentavskrivningar.

Övriga kostnader: 
Kostnaderna ökar med 1 723tkr jämfört med budget vilket är framförallt kostnader för larm, brand, försäkring och 
bevakning. Detta är kostnader som borde faktureras ut till verksamheterna och inte stanna hos fastighet. Detta är 
kostnader som inte finns med i internhyran. Totalt borde 3 794 tkr faktureras ut på samtliga verksamheter.

Övriga kostnader som ej varit budgeterat är bland annat förbrukningsmateriel, reparationer, underhåll av maskiner 
och diversekostnader ( 2 800tkr)

Kapitalkostnader
Enligt budget.

INVESTERINGSREDOVISNING FASTIGHET

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 1 231 2 500 2 500 0 2018

0204 Brand & passage kommunhus 431 370 431 -61 2018

0205 Nytt golv, befintligt ark 258 300 300 0 2018
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0207 Utredning Killebergskolan 0 100 100 0 2018

0209 Inredning Kommunhus 4 917 9 649 9 649 0 2018

0210 Örkenedskolan 0 25 000 0 25 000 2019/202
0

1303 Proj. energisparåtgärder 292 500 500 0 2018

1305 Säk.proj. larm 0 475 475 0 2018

1306 Simhall Lönsboda 0 420 420 0 2018

1307 Utbyte storköksutrustning 0 500 500 0 2018

1308 Hjärtasjötorpet 125 1 124 1 300 -176 2018

1309 Utemiljö Barn och skola 0 710 710 0 2018

1310 Div. vht.förändr BoS 0 100 100 0 2018

1312 Reinvesteringar komp.red. 217 3 800 3 800 0 2018

1603 Markber försk/pavilj Kb 0 1 250 1 600 -350 2018

1612 Örkened förskola 550 23 107 23 107 0 2018

1626 Säkerhetsproj riskinven 0 150 150 0 2018

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 0 150 150 0 2018

1630 Utredning ishall 151 86 152 -66 2018

1632 Samlokalisering olika vht 0 100 100 0 2018

1641 Hökönsskola, omläggn golv 0 200 200 0 2018

1642 Killeberg, gsk o fsk 0 10 000 0 10 000 2019

1667 Ny förskola Osby tätort 0 21 661 21 661 0 2019/202
0

1701 Genomförande, energiproje 0 2 000 2 000 0 2018

1720 Kommunkontor ombygg 1 078 4 490 4 490 0 2018

Totalt 9 250 108 742 74 395 34 347

Kommentarer till budgetavvikelser

0204 Brand & passage kommunhus: Passage, nätverk & larm i kommunhusets medborgardel.
+480 tkr behöver omdisponeras inom årets budget

0210 Örkenedsskolan: Inväntar politiska beslut
- 25 000 tkr behöver omdisponeras till kommande år

1308 Hjärtasjötorpet, pga hård vinter har vi varit tvungna att rulla ut gräs för att använda hjärtasjötorpet, samt ÄTA 
från projektet gällande inbyggnad av styrskåp som skämmer.
+176 tkr behöver omdisponeras inom årets budget. Förslaget är att omdisponera från projekt 0834 "Byggnation 
stamnät landsbygden"

1603 Markarbeten förskola/paviljong killeberg, pga att kraftmatningen behövde förstärkas upp har vi varit tvungna 
att borra under stora vägen. Det var tänkt från början att elkraften skulle räckt till paviljongerna.
+ 350 tkr behöver omdisponeras inom årets budget. Förslaget är att omdisponera från projekt 0834 "Byggnation 
stamnät landsbygden"

1630 Utredning ishall, utredningen har efterbeslut av KS utökats
+ 66 tkr behöver omdisponeras inom årets budget. Förslaget är att omdisponera från projekt 0834 "Byggnation 
stamnät landsbygden"

1642 Killeberg gsk o fsk: Inväntar politiska beslut
- 10 000 tkr behöver omdisponeras till kommande år

1667 Ny förskola Osby tätort: Projektering 2018 med byggstart 2019
- 19 161 tkr behöver omdisponeras till kommande år
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 11 973 10 597 -1 376 28 740 28 740 0

Personalkostnader

Lokalkostnader 500 210 290 1 200 1 200 0

Övriga kostnader 8 269 6 781 1 488 19 850 19 850 0

Summa kostnader 8 769 6 991 1 778 21 050 21 050 0

Resultat exkl. 
kapitalkostnad -3 204 -3 606 402 -7 690 -7 690 0

Kapitalkostnader 3 203 2 860 343 7 690 7 690 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader -1 -746 745 0 0 0

Tidplan för nämndens behandling
Samhällsbyggnadsutskott 25 juni

Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0323 VA-anslutningsavgifter -4,3 0 0

0903 Övervak.sys, styr o regl 0 446 446 0

0904 Bredbandsutbyggnad 0 540 540 0

0905 Åtgärder ledningsnät 2 348,8 10 450 10 450 0

0907 ARV, VV, pumpstationer 1 819,6 5 000 5 000 0

0908 Östra Genastorp-Östanå 0 500 500 0

0909 Hasslaröd (VA) 0 3 000 3 000 0

0910 Särsk dagvattensatsningar 296,1 1 500 1 500 0

0911 Övervakningssystem/PLC 0 2 550 2 550 0

0912 Vattenmätare 44,2 700 700 0

0913 Mindre nyanläggningar (VA 0 500 500 0

Totalt 4 504,4 25 186 25 186 0
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Tillsyns- och tillståndsnämnden

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 1 404 1 805 401 3 372 3 434 62

Personalkostnader 2 327 2 420 -93 5 616 5 677 -61

Lokalkostnader 79 53 26 190 189 1

Övriga kostnader 206 152 54 494 495 -1

Summa kostnader 2 612 2 625 -13 6 300 6 361 -61

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 1 208 820 388 2 928 2 927 1

Kapitalkostnader 6 6 0 14 14 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 1 214 826 388 2 942 2 941 1

Kommentarer till helårsavvikelser
För budgeten totalt föreligger inga avvikelser. Personalkostnaderna har varit något högre än normalt på grund av 
dubbelbemanning i början på året, detta beror dels på en bruten föräldraledighet och dels på inskolning av nya 
miljöinspektörer.

Intäkterna inom området miljömålsarbete (enskilda avlopp) är högre än beräknat och lönekostnaderna för de 
förtroendevalda är lägre än beräknat.

Intäkter och kostnader balanserar varandra och budgeten för helåret 2018 bör kunna innehållas.

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

440 404 386 422 419 375 373 415 406 444 447 439

Kostnad 
arbetskraft 
2018

477 521 483 459 420

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

4 0 3 2 5 2 0 0 0 0 0 1

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

0 0 2 5 2

Tidplan för nämndens behandling
Uppföljningen jan-maj behandlas i tillsyns- och tillståndsnämnden den 21 juni.
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Revisionen

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 13 0 -13 30 30 0

Personalkostnader 80 63 17 191 191 0

Lokalkostnader 6 5 1 14 14 0

Övriga kostnader 225 105 120 539 539 0

Summa kostnader 311 173 138 744 744 0

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 298 173 125 714 714 0

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 298 173 125 714 714 0

Kommentarer till helårsavvikelser
Revisionen redovisar ingen avvikelse från budget.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Inga avvikelser redovisas.

Tidplan för åtgärdsprogram
Inga åtgärder föreslås.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

20 9 12 21 12 12 12 6 9 11 10 29

Kostnad 
arbetskraft 
2018

19 8 7 14 15

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

0 0 0 0 0
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Valnämnden

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 0 273,3 273,3 0 273 273

Personalkostnader 104,4 51,5 52,9 250 250 0

Lokalkostnader 0 0 0

Övriga kostnader 20,8 8,3 12,5 50 323 -273

Summa kostnader 125,2 59,8 65,4 300 573 -273

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 125,2 -213,5 338,7 300 300 0

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 125,2 -213,5 338,7 300 300 0

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

0 0 0 0 0

Kostnad 
arbetskraft 
2018

0 16 7 18 10

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

0 0 0 0 0

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

0 0 0 0 0
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Barn- och skolnämnden

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 1 469 17 363 15 894 35 013 38 166 3 153

Personalkostnader 86 568 90 209 -3 641 210 838 214 333 -3 495

Lokalkostnader 6 938 6 855 83 16 993 16 899 94

Övriga kostnader 17 172 19 955 -2 783 42 766 50 035 -7 269

Summa kostnader 110 678 117 019 -6 341 270 597 281 267 -10 670

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 109 209 99 656 9 553 235 584 243 101 -7 517

Kapitalkostnader 6 086 6 086 0 14 537 14 485 52

Resultat inkl 
kapitalkostnader 115 295 105 742 9 553 250 121 257 586 -7 465

Kommentarer till helårsavvikelser
I prognosen 2018-05-31 redovisar Barn- och skolnämnden ett underskott på cirka 7 500 tkr. Underskottet beror 
bland annat på ökade kostnader för elevassistenter inom grundskolan och resurspedagoger inom förskolan. De 
budgeterade kostnaderna för elevassistenter är minskade i 2018 års budget och verksamheterna har inte kunnat 
anpassa sig fullt ut till de förändrande förutsättningarna.

Kostnaden för interkommunal ersättning till främst grundskola och grundsärskolan beräknad bli högre än 
budgeterat. Jämfört med samma period föregående år finns det nu 17 fler elever i grundskola i annan kommun. Även 
kostnaden för interkommunal ersättning för pedagogisk omsorg och förskolan beräknas bli högre än budgeterat.

Kostnaden för placeringar inom Barn- och familjeenheten beräknas bli högre än budgeterat. Under slutet av 2017 
gjordes ett antal HVB-placeringar som beräknas pågå under hela 2018, vilket gör att den budget som finns inte är 
tillräcklig.

Förvaltningsövergripande ledning och administration

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Barn- och skolnämnd 795 302 0,38 797 -2

Administration 5 022 2 499 0,50 5 083 -61

Total 5 817 2 801 0,48 5 880 -63

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förvaltningsövergripande administration redovisar en negativ avvikelse mot budget på 63 tkr. Detta beror på 
utbetalningar av sparade semesterdagar.

Förskola

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 501 Områdeschef förskola 10 189 3 309 0,32 11 443 -1 254

6 502 Toftagården 2 078 874 0,42 2 078 0

6 503 Hemgården 4 537 2 056 0,45 4 700 -163

6 504 Klockarskogsgården 5 810 2 332 0,40 5 196 614
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 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 505 Gamlebygården 3 135 1 404 0,45 3 135 0

6 506 Lönnegården 12 402 5 223 0,42 12 940 -538

6 507 Hasselgården 6 009 2 727 0,45 6 102 -93

6 508 Trulsagården 4 964 2 374 0,48 5 068 -104

6 510 Ängsgården 4 651 2 017 0,43 4 651 0

6 511 Solklinten 7 857 3 435 0,44 7 756 101

6 512 Uteförskolan 1 213 491 0,40 1 191 22

6 513 Nya Klintgården 2 961 1 345 0,45 3 021 -60

Total 65 806 27 587 0,42 67 281 -1 475

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en negativ avvikelse på 1 475 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att kostnaderna för 
resurspedagoger beräknas bli högre än budgeterat. Prognosen utgår från att delar av statsbidraget för mindre 
barngrupper för läsåret 2018/2019 uteblir när antalet barn per avdelning ökar. Kostnaderna för interkommunal 
ersättning för förskolan och pedagogisk omsorg beräknas bli högre än budgeterat. Även intäkterna för 
interkommunal ersättning för förskolan beräknas bli högre än budgeterat.

För pedagogisk omsorg, som har minskats med två tjänster i budget 2018, beräknas kostnaden bli cirka 700 tkr 
högre än budgeterat. Det beror på att antalet tjänster inte har kunnat anpassas i enlighet med budget. Den 5/6 tog 
BSN beslut om att utöka pedagogisk omsorg i Osby tätort med en tjänst. Kostnaden för denna utökning är inte med i 
budgetuppföljningen för maj, eftersom beslutet togs i BSN i juni.

Enligt beslut i KS ska antalet förskoleavdelningar minskas i Osby tätort på grund av en volymanpassning, dessutom 
ska barnantalet ökas till i genomsnitt 18 barn/avdelning, vilket innebär en kostnadsminskning med cirka 1 000 tkr 
under 2018, vilken är medräknad i denna prognos.

Grundskola

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 701 Områdeschef grundskola 29 811 13 428 0,45 30 537 -726

6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6 20 629 8 692 0,42 20 767 -138

6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9 16 569 7 209 0,44 17 163 -594

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-3 14 331 6 238 0,44 14 576 -245

6 202 Skolenhet Parkskolan F-3 15 821 7 397 0,47 16 700 -879

6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9 13 278 5 904 0,44 13 788 -510

6 204 Skolenhet 
Visseltoftaskolan F-6 1 297 440 0,34 1 145 152

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 6 805 2 370 0,35 6 858 -53

6 214 Skolenhet Visslan 6-9 38 -121 -3,18 -84 122

6 308 Skolenhet Örkenedskolan 
F-9 23 727 9 050 0,38 23 686 41

6 702 Skolskjuts 8 797 4 268 0,49 9 504 -707

Total 151 103 64 875 0,43 154 640 -3 537

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 3 537 tkr. Avvikelsen beror bland annat på ökade kostnader för 
interkommunal ersättning. Under senare delen av 2017 ökade antalet elever i annan kommun. Jämfört med samma 
period förra året finns det nästan 20 fler elever i grundskola i annan kommun.

Skolenheternas underskott förklaras till största del av högre kostnader för elevassistenter än budgeterat. I budget 
2018 gjordes en minskning av antalet tjänster för elevassistenter som skolenheterna inte har kunnat anpassa sig till 
fullt ut.



Uppföljning maj 2018, Osby kommun 27(36)

Statsbidraget för Ökad jämlikhet tillför 938 tkr och kommer att finansiera förstelärares tid vilket bidrar till ett något 
bättre resultat för grundskolan jämfört med prognosen i början av året.

Musikskola

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 621 Musikskola 3 641 1 582 0,43 3 654 -13

Total 3 641 1 582 0,43 3 654 -13

Musikskolan redovisar ingen avvikelse från budget.

Barn- och familjeenheten

Ansvar 6901 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Placeringar 10626 5612 0,53 14432 -3806

Öppenvård 5456 1733 0,32 4240 1216

Handläggning 
barn och unga

5396 863 0,16 4946 450

Familjerätt 675 400 0,59 965 -290

Övrigt 1540 570 0,37 1540 0

Totalt 23693 9178 0,39 26123 -2430

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Barn- och familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på 2 430 tkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader 
för placeringar än budgeterat. Många av de placeringar som pågår just nu beräknas bli långvariga. Dock ser 
prognosen något bättre ut i maj, på grund av en placeringarna nyligen har avslutats. Både inom handläggning och 
FamiljeHuset finns vakanta tjänster som inte kommer att tillsättas under 2018, vilket leder till en lägre kostnad för 
personal under 2018.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Barn- och skolförvaltningen har arbetat fram ett antal förslag på åtgärder för att minska den negativa avvikelsen.

-Öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen

-Se över vilka bidrag som kan sökas från olika myndigheter

-Se över rutiner och användandet av vikarier, främst inom grundskolan

-Vissa vakanta tjänster tillsätts inte

-Anpassning av antalet elevassistenter, grundskolan

-Anpassning av antalet resurspedagoger, förskolan

-Se över behovet av förskoleplatser samt antal barn per avdelning inför hösten 2018

-Minska antalet pedagoger på Parkskolans grundsärskola

-Se över antalet tjänster inom den centrala elevhälsan

Tidplan för åtgärdsprogram

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

16 39
4

15 53
8

16 42
8

16 99
5

16 87
5

Kostnad 
arbetskraft 17 99 18 31 17 78 18 09 18 00
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

2018 7 7 4 7 2

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

188 230 238 245 155

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

228 269 305 334 199

Antal inskrivna barn i förskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola

573 580 589 605 605 590

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg

34 34 34 34 34 34

Antal elever  i grundskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

527 527 527 528 529 528

Klockarskogsskolan 
F-3

133 133 133 134 134 133

Parkskolan F-9 285 285 285 286 289 286

Visseltoftaskolan F-
6

11 11 11 11 11 11

Killebergsskolan F-
6

76 76 76 77 77 76

Visslan 6-9 11 11 11 11 11 11

Örkenedskolan F-9 274 274 274 278 276 275

Total 1317 1317 1317 1325 1327 1321

Antal elever i förskoleklass

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

23 23 23 23 23 23

Klockarskogsskolan 
F-3

57 57 57 58 59 58

Parkskolan F-9 42 42 42 42 42 42

Visseltoftaskolan F-
6

0 0 0 0 0 0

Killebergsskolan F-
6

16 16 16 16 16 16

Örkenedskolan F-9 32 32 32 33 33 32

Total 170 170 170 172 173 171

Antal elever på fritidshem

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 90 90 89 86 86 88
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

F-9

Klockarskogsskolan 
F-3

145 142 143 146 146 144

Parkskolan F-9 106 101 100 99 99 101

Visseltoftaskolan F-
6

14 14 14 14 14 14

Killebergsskolan F-
6

53 51 52 52 52 52

Örkenedskolan F-9 87 80 81 79 79 81

Total 495 478 479 476 476 481

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal barn i 
fristående 
förskola

38 38 38 40 40 39

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun

20 20 19 19 19 19

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg

6 6 6 6 6 6

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun

3 3 3 3 3 3

Total 67 67 66 68 68 67

Elever i fristående skolor och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Elever 
fristående 
grundskola

38 38 38 39 40 39

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun

58 58 58 61 60 59

Elever i 
fristående 
förskoleklass

1 1 1 1 1 1

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun

8 8 8 8 9 8

Total 105 105 105 109 110 107

Elever i 
fristående 
fritidshem

18 18 18 17 16 17

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun

28 28 28 28 29 28

Total 46 46 46 45 45 46
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Placeringar Barn- och familjeenheten

 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genom
snitt

HVB-placeringar Antal 
placeringar

5 5 4 4 4 4

Antal 
placeringsd
ygn

15
5

12
6

12
4

12
0

11
8

129

Antal placeringar Antal 
placeringar

3 6 6 6 7 6

konsulent- stödda 
familjehem

Antal 
placeringsd
ygn

95
95

16
8

18
6

18
0

21
7

2069

Antal placeringar famhem 8 9 9 9 9 9

Antal vårdnads-överflyttade barn/ 
ungdomar

6 6 6 6 6 6

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

1601 AV-utrustning alla skolor 0 450 0 450

1604 Inventarier ny förskola Lönsboda 0 2 000 0 2 000

1605 Vht-system, skola och förskola 0 1 500 1 500 0 31/12

1607 Info-skärmar grundskola 0 500 0 500

Totalt 0 4 450 1 500 2 950

Kommentarer till budgetavvikelser
Projekt 1601 är överflyttat till IT-enheten.

Projekt 1604 beräknas inte genomföras förrän under 2019.

Projekt 1605 kommer eventuellt att genomföras under senare delen av 2018.

Projekt 1607 kommer inte att genomföras under 2018.
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Vård- och omsorgsnämnden

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 12 834 14 965 2 131 35 175 39 327 4 152

Personalkostnader 78 551 78 799 -248 195 164 196 615 -1 451

Lokalkostnader 7 755 7 478 277 18 609 18 309 300

Övriga kostnader 12 891 9 664 3 227 29 806 30 091 -285

Summa kostnader 99 197 95 941 3 256 243 579 245 015 -1 436

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 86 363 80 976 5 387 208 404 205 688 2 716

Kapitalkostnader 3 698 3 712 -14 8 822 8 838 -16

Resultat inkl 
kapitalkostnader 90 061 84 688 5 373 217 226 214 526 2 700

Nämnd, ledning och administration vård och omsorg

Kostnadsredovisning nämnd/ledning

Verksamhet Budget helår Föregående 
prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse

Nämnd/ledning 9 929 9 621 4 022 9 191 738

Färdtjänst 1 845 1 845 922 1 845 0

Nämnd och ledning prognostiserar ett överskott, som till stor del beror på två vakanser inom ledningsorganisationen 
som ersätts av övriga chefer i organisationen. Detta får effekter på utvecklingsarbetet, det närvarande ledarskapet 
samt att arbetsbelastningen övriga chefer blir i längden alltför hög. En rekryteringsprocess till en av chefsvakanserna 
har därför påbörjats. I prognosen har det uppskattats att den ena tjänsten kommer att kunna tillsättas till hösten.

Äldreomsorg

Kostnadsredovisning äldreomsorg

Verksamhet Budget helår Föregående 
prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse

Gemensamt 17 090 16 862 6 817 16 831 259

Ordinärt boende 60 479 60 730 24 986 60 104 375

Särskilt boende 88 700 87 308 33 921 89 276 -576

Summa 166 269 164 900 65 724 166 211 58

Gemensamma kostnader

Prognostiseras ett litet överskott. Inom bemanningsenheten är överskottet ca 90 tkr beroende på att en del tjänster 
har varit vakanta under kortare perioder; detta överskottet balanserar underskott inom rehabverkamheten.

Övriga verksamheter (larm, biståndshandläggning) visar små avvikelser mot budgeten
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Ordinärt boende

Beläggningen på korttid har minskat till mer normala nivåer, prognosen har justerats utifrån hur det ser ut nu.

Prognosen för hemtjänsten pekar mot ett överskott; överskottet finns inom LOV centralt. Grupperna har verkställt 
mindre timmar under de första 5 månaderna; en del av omfattande ärende har avslutats. Kostnaderna för externa 
utförare har också minskat i och med att en del av vårdtagare har avtackat sig hjälpen via kommunen och anlitat 
LOV företag privat för de tjänsterna de hade via biståndsbeslut.

 

Särskilt boende

Prognosen visar på ett underskott. Detta beror på överbeläggning på korttidsenheterna under året. Växelvård har fått 
bedrivas som överbeläggning på Söderbo vilket skapat viss extrabemanning. Under våren har Bergfasts korttid 
stängts. I nuläget finns heller ingen överbeläggning på korttid. Övriga verksamheter visar på överskott eller budget i 
balans.

Enheten för funktionsnedsatta

Kostnadsredovisning LSS

Verksamhet Budget helår Föregående 
prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse

LSS 39 183 37 504 14 289 37 274 1 909

Enheten för funktionshindrade visar ett kraftigt överskott i sin prognos. Detta överskott används för att finansiera en 
tjänst som enhetschef/verkställare som redovisas under prognosen för ledningen. Överskottet genereras mest inom 
verksamheten kontaktperson/stödfamilj. En del osäkerhet finns kring ersättningar från försäkringskassan där vi ser 
att utbetalningar från försäkringskassan till kommunen kostnader för för personlig assistans är högre för det första 
halvåret. En fördjupad analys av utbetalningar ska göras under sommaren.

Elevboende visar också ett överskott beroende på att en av tjänsterna har hållits vakant under året.

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

15 26
6

14 85
9

14 29
7

14 22
9

15 27
9

15 77
6

16 52
0

18 23
1

16 67
3

15 03
5

15 22
8

15 22
8

Kostnad 
arbetskraft 
2018

16 36
8

15 45
2

14 92
5

15 93
6

16 07
1

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

238 279 288 253 163 148 117 101 222 262 228 190

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

209 331 405 326 226

Särskilt boende

 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Antal aktuella 
2017 145 145 145 144 145 146 146 146 146 146 147 149

Antal aktuella 
2018 147 147 145 139

Lediga rum 
2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lediga rum 
2018 0 0 1 6

Väntelista 5 4 9 6 9 12 14 12 16 18 21 17
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 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

2017

Väntelista 
2018 10 7 9 10

varav i 
ordinärt 
boende

6 5 6 5

varav i 
korttidsboend
e

4 2 3 5

Betalningsan
svar 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betalningsan
svar 2018 0 0 0 0

Antal på 
korttid 16 16 13 15

Hemtjänst antal timmar

 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Budgeterat 2017 7 277 6 573 7 277 7 042 7 277 7 042 7 277 7 277 7 042 7 277 7 042 7 277

Utfört 2017 7 193 6 747 7 434 6 657 6 841 6 450 6 437 6 696 6 491 6 569 6 780 6 852

Differens 2017 -84 174 157 -385 -436 -592 -840 -581 -551 -708 -262 -425

Budgeterat 2018 7 408 6 692 7 408 7 170 7 408 7 170 7 408 7 408 7 170 7 408 7 170 7 408

Utfört 2018 7 220 6 718 7 050 6 528 6 472

Differens 2018 -188 26 -358 -642 -936 -7 
170

-7 
408

-7 
408

-7 
170

-7 
408

-7 
170

-7 
408

Nyttjandegrad 2018 66,7 67,6 66,3 63,1 62,0

LSS och LASS

Personlig 
assistans jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Antal 2017 24 24 24 24 23 23 23 23 23 24 24 23

Varav LSS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7

Antal 2018 23 23 22 22

Varav LSS 7 7 6 6

Utförda 
timmar 2017 1 129 1 132 1 305 1 015 963 875 603 965 883 948 915

Utförda 
timmar 2018 940 850 917 853

Boende

Antal 2017 27 27 27 27 27 27 28 27 27 27 27 26

Antal 2018 27 27 27 27

Varav i 
annan 
kommun

2 2 2 2

Delegationsbeslut  äldreomsorg

Äldreomsorg 
2016

Kvartal 
1

Kvartal 
1

Kvartal 
2

Kvartal 
2

Kvartal 
3

Kvartal 
3

Kvartal 
4

Kvartal 
4 Totalt Totalt

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag

Hemtjänst 
sevice

41 2 41 2
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Äldreomsorg 
2016

Kvartal 
1

Kvartal 
1

Kvartal 
2

Kvartal 
2

Kvartal 
3

Kvartal 
3

Kvartal 
4

Kvartal 
4 Totalt Totalt

Hemtjänst pers 
omv

51 1 51 1

Matdistribution 26 0 26 0

Trygghetslarm 44 0 44 0

Avlösning i 
hemmet

0 0 0 0

Trygg hemgång 27 0 27 0

V o 
omsorgsboende

13 0 13 0

Hemtjänst i säbo 0 0 0 0

Beslut 4 kap 1 
&SoL

0 0 0 0

Korttidsvistelse 
SoL

26 1 26 1

Plats i 
dagverksamhet

0 0 0 0

Kontaktperson 1 0 1 0

Summa 229 4 229 4

Delegationsbeslut LSS

LSS 2016
Kvartal
1

Kvartal 
1

Kvartal 
2

Kvartal 
2

Kvartal 
3

Kvartal 
3

Kvartal 
4

Kvartal 
4 Totalt Totalt

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag

Biträde pers ass 1 3 1 3

Ledsagarservice 2 0 2 0

Kontaktperson 3 0 3 0

Avlösarservice i 
hemmet 1 0 1 0

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 5 1 5 1

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 1 0 1

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0 0 0

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 0 3 0 3

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 4 0 4 0

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 0 0 0 0

Summa 16 8 16 8

Tidplan för nämndens behandling
Vård och omsorgsnämnden kommer då nästa sammanträde är först i september inte att behandla denna uppföljning. 
Vid nämndens septembersammanträde kommer delårsbokslutet att behandlas.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

1702 Inventarier barnkorttid 0 300 300 0 201809

1792 Verksamhetssystem VoO 0 2 000 0 2 000 2019??

1796 Videokonferensutrustning 0 75 75 0 201809

1797 Inventarier gruppbostad LSS 0 250 0 250 2019??

1799 Möbelinköp Rönnebacken 42 140 140 0 201809

Totalt 42 2 765 515 2 250

Kommentarer till budgetavvikelser
Projekt 1792 "Verksamhetssystem V o O" samt projekt 1797 "Inventarier gruppbostad LSS" kommer inte att kunna 
genomföras under 2018. För 1792 hänger det samman med en fördröjd upphandlingsprocess, som gör att vi räknar 
med implementering av detta system först under 2019. Projekt 1797 är avhängigt byggnation av gruppbostaden. 
Denna är ännu inte påbörjad och vår bedömning är att den inte hinner färdigställas under innevarande år.

För övriga projekt räknar vi med att hålla budget och bli färdiga under 2018.
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Överförmyndaren

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 322 150 -172 775 713 -62

Personalkostnader 1 102 1 686 -584 2 655 2 805 -150

Lokalkostnader 19 19 0 45 45 0

Övriga kostnader 644 90 554 1 545 1 107 438

Summa kostnader 1 765 1 795 -30 4 245 3 957 288

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 1 443 1 645 -202 3 470 3 244 226

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 1 443 1 645 -202 3 470 3 244 226

Kommentarer till helårsavvikelser
Överförmyndaren redovisar ett överskott på 226 tkr jämfört med budget.

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2017

246 290 172 613 387 341 304 287 112 146 249 255

Kostnad 
arbetskraft 
2018

262 194 385 501 344

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017

0 3 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

0 0 0 0 1



2018-06-14 Inköp > 45 000 tkr maj 2018

  Bokfört belopp

1 Kommunstyrelsen

Atea Sverige AB                     

43163439                   264 983

CALCIO AB                           

2018005                    155 000

E.ON ELNÄT SVERIGE AB               

20571589413                97 767

20565899216                60 189

FJÄRRVÄRME I OSBY AB                

67197                      57 288

67200                      66 663

67189                      66 096

67382                      47 594

67389                      47 138

67199                      48 122

67196                      62 887

67174                      83 782

67367                      60 578

67393                      49 916

FRICK PUBLISHING AB                 

464                        54 000

HÄSSLEHOLMS KOMMUN                  

3010222                    73 600

218424                     46 250

JÖRGEN RICKARDSSON BYGGNADS AB      

9224585                    50 770

KRISTIANSTADS KOMMUN                

8023389                    127 180

8023378                    137 558

OSBYBOSTÄDER                        

1300963                    126 789

1301070                    235 255

1301069                    235 255

1300099                    57 998

1300098                    57 998

1300964                    126 789

PEAB ANLÄGGNING AB                  

1817267                    48 700

SAFE PARTNER BEVAKNING              

13062                      88 171

12837                      55 229

13063                      88 500

13061                      58 335

12841                      91 451

SKÅNES BLEKINGE VATTENTJÄNST AB     

KF100585                   1 814 550

KF100604                   1 408 539



Växjö kommun                        

31044868                   52 725

ÄLMHULTS KOMMUN                     

31019106                   527 422

Örebro kommun                       

43502159                   47 860

PLUNGE AB                           

1805-980                   96 000

AB RUDOLFSSONS ÅKERI                

20593                      728 000

20625                      63 479

20485                      325 791

VÄSTERVIKS KOMMUN                   

6013399                    45 430

BÄCKMAN PSYKOLOG KONSULT            

1813                       47 130

SVEVIA AB                           

230214431                  50 025

6 Barn och skola

BUSS I VÄST AB                      

10013647                   695 119

HÄSSLEHOLMS KOMMUN                  

3181740                    597 537

ÄLMHULTS KOMMUN                     

31019237                   1 276 704

31019240                   952 237

Socionomtjänst Skåne AB             

2018019                    50 256

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN                 

76594                      117 838

7 Vård och omsorg

CURA INDIVIDUTVECKLING              

9014995                    79 500

EXTRAMAMMAN O UGGLANS HEMHJÄLP      

4770                       54 835

FÖRSÄKRINGSKASSAN                   

20180517_77271089          385 500

KRISTIANSTADS KOMMUN                

733883                     172 030

733888                     77 310

PARTNERGRUPPEN                      

1011296                    78 709

TREHÖRNA OMSORGER AB                

270836566                  160 050

ÄLMHULTS KOMMUN                     

31019334                   84 300

9 Finansförvaltningen

KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB           

03177538                   401 981

Totalsumma 13 318 686



~ IOSBY 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens sam hällsbyggnadsutskott 

§ 51 

Uppföljning april 2018 

KS/2018:230 042 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-17 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 

Skrivelse "Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad", daterad 2018-
05-08, godkänns. 

- Uppdra åt förvaltningen att vita åtgärder för att minska årets under
skott. 

Föreslå kommunstyrelsen besluta 

- Omdisponera 1 800 tkr från investeringsprojekt 0813 "Trafiksäker
hetsåtgärder rv 15" till investeringsprojekt 0254 "Tunnel riksväg 15" 

- Omdisponera -900 tkr från investeringsprojekt 0814 "Trafiksäker
hetsåtgärder rv 15, statsbidrag" till investeringsprojekt 0255 "Stats
bidrag Tunnel riksväg 15" 

- Omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 "Byggnation 
stamnät landsbygden" till investeringsprojekt 0254 "Tunnel riksväg 
15" 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnad har tagit fram uppföljning per april i enlighet med fast
ställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen. 

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten rapporterar en helårspro
gnos med ett underskott på 8,9 mnkr. 

VA-verksamheten rapporterar ingen budgetavvikelse. 

Finansiering 
15 november 2017 beslutade kommunstyrelsen(§ 195) om tilläggsbudget 
med 1 800 tkr för investeringsprojekt 0254 "Tunnel rv 15" och - 900 tkr för 
0255 "Statsbidrag tunnel rv 15", dock har ärendet inte tagits upp i Kommun
fullmäktige. Förvaltningens förslag är att omdisponera 1 800 från investe
ringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15" och -900 tkr från 0814 
"Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15, statsbidrag". 
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M OSBY 
'\!._~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-17 

Kommunstyrelsens samhällsbygg nadsutskott 

600 tkr högre investeringsutgifter för "Tunnel riksväg 15" på grund av oför
utsedda åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag på 50 % av utgiften 
kommer att sökas av Trafikverket. Förvaltningens förslag är att omdispo
nera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 "Byggnation stamnät landsbyg
den". 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse" Budgetuppföljning 2018", daterad den 8 maj 2018, från 
ekonom Jeanette Karlsson och förvaltningschefMathias Karlsson. 

Skrivelse "Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad" daterad 2018-05-08, 
från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Tommy Augustsson (S) yrkar att: 

- Skrivelse "Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad", daterad 2018-
05-08, godkänns. 

- Uppdra åt förvaltningen att vita åtgärder för att minska årets under
skott. 

Ordförande ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet. 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har därmed bifallit Tommy 

Augustssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
F örvaltningschef, Mathias Karlsson 
Ekonom, Jeanette Karlsson 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Driftchef, Tobias Stensson 
Kultur och fritidschef, Reia Sofiadotter-Collberg 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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Kommun - Ansökan Lån 

Från: Göte Johansson <granadagote@live.se> 
Till: "kommun@osby.se" <komrnun@osby.se> 
Datum: 2018-06-13 06:34 
Ärende: Ansökan Lån 

Hej KF. Lönsboda Folkets Park & Husförening hade ett möte i går 2018 06 12, där vi tog 
ett beslut att ansöka om ett lån på 400.000 kr hos kommunen för att rätta till våra finan ser. 
Mvh. Ordförande Göte Johansson. 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Diarienr. 

2018 -06- 1 3 

Ärendetyp 

{)lJu 

file:///C:/U sers/hakdah/ App0ata/Localff emp/XPgrpwise/5B20BAE3Kommunkontor... 20 18-06-13 



OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

TILL KOMMUNFULLMÄKTGE 2018 06 10. 
2018 -06- 11 

KALKYL. Di.arienr. Ärendetyp 
k'.S -(föl(} : -Z 8 t} ~'l 

KALKYLEN GÄLLER FRÅN DEN 1 AUGUSTI TILL DEN SISTE DECEMBER. INKOMMA DE PENGAR. 

HÄR HAR JAG RÄKNAT BORT MOMS, STIM PERSONAL ORK. OCH ARTIST ARVODEN. 

HYROR: 170. 000 KR 

4/8. 186 ÅR TILLSAMMANS MED SIW MALMQVIST ANN-LOUIS HANSSON TOWA CARSON, 

MED MUSIKER. 35.000 KR. 

k:-S/zY1t: Y!Z 

Ot;o 

24/8. ALLSÅNG MED ARTISTER SOM MANGUS JOHANSSON CHRESTINA LINDBERG+ ORKESTER 

MÅNGA INHEMSKA ARTISTER HÄR SPONSRAR SPARBANKSTIFTESEN, 

MED 35.000 KR. 

SÖNDAGSDANSER. 

LÖRDAGSDANSER: INKL: JULDAGEN+ 2 JULSHOWER. 

SUMMA: 

MINUS: LÅN OLJA ANNOSER OFÖRUSEDDA UTGITER. 

KVAR: 

ÅTGÄRDER FÖR ATI FÖRBÄTIRA EKONOMIN. 

15.000 . KR. 

50.180. KR. 

335.000. KR. 

605.180. KR. 

200.000. KR. 

405.180. KR. 

RAGGA SPONSORER FICK IN 20.000 KR PÅ EN DAG, MITI MÅL ÄR ATI JAG SKA FÅ IN MELLAN 40-50 

TUSEN KR. HÖJA LÖRDAGSENTREN MED 20 KR. SATSA PÅ ALLSÅNGSKVÄLLAR. BILLIGARE BAND 

LÖNSBODADAGEN- JULDAGEN. ÅSA PÅ FOLKPARERNA SÄNKER SIN AVGIFT. HÖJA TAKET PÅ DELNING. 

VI HAR VÄNTAT I 2 ÅR PÅ ATI FIBERKABLEN SKALL DRAS IN, DEN KAN MAN JU ANNVÄNDA TILL 

MYCKET, SOM KAN GE LITE PENGAR. 

MED ORKESTRANA. BILLIGARE LOKALA JULSHOWER. VI PLOCKAR BORT TÄLTET PÅ 

LÖNSBODADAGEN, VILKET BLIR EN BRA BESPARING. GÖRA ETI ALLMÄNT UTSKICK MEDLEMSKAP. 

SEN KAN VI GÖRA LITE PÅ PERSONAL & VAKTER. SIST MEN INTE MINST BERGVÄRME HADE VARIT EN 

STOR BESPARING. 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR. 

ORDFÖRANDE GRANADA LÖNSBODA FOLKETS PARK. GÖTE 





)V /OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2018-04-25 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 25 

Solkraft från Osby/Älmhultsbygden ekonomisk förening, 
medlemskap 

KS/2017:661 030 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta. 

Osby kommun är positiv till projektet under förutsättning dels att den av den 
ekonomiska föreningen presenterade kalkylen fortfarande håller, dels att 
Älmhults kommun deltar i projektet som med.finansiär. 

Reservation 
Agne Ingvardsson (-) reserverar sig muntligen mot kommunstyrelsens be
slut. 

Överläggning 
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), med instämmande av vice ordf'ö
randen Niklas Larsson (C), yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott ska 
föreslå kommunstyrelsen besluta att Osby kommun är positiv till projektet 
under förutsättning dels att den av den ekonomiska föreningen presenterade 
kalkylen fortfarande håller, dels att ÄlmhuJts korn.mun deltar i projektet som 
medfinansiär. Agne Ingvardsson (-) yrkar avslag på detta yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hennes 
eget och vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Solkraft har gjort en framställan till Osby kommun om medlem
skap i föreningen. Föreningen önskar bygga solkraftsparker i Osby och 
Älmhults kommuner. Osby kommun har erbjudits att köpa andelar i före
ningen. Föreningen föreslår att kommunen köper 25 procent av andelarna i 
de första två solkraftsparkerna vilket motsvara en kostnad på 1.250.000 kr. 
Kommunen föreslås därefter köpa lika stor andel i en till två solkraftsparker 
per år de kommande fem åren, till ett max belopp om 1.250.000 kr per år. 
Kostnad för andelarna blir över en sexårsperiod 7.500.000 kr. Köp av ande
lar i en ekonomisk förening är att betrakta som en investering varför inve
steringsmedel kan användas. 
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l~ IOSBY 
~ KOM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-25 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25, § 179. 

Solkraft från Osby-/ Älmhultsbygden ekonomisk förening, Powerpoint pre
sentation, "Solkraft Ett spännande bidrag till energiomställningen!" 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-04-10 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Solkraft från Osby/Älmhultsbygden ekonomisk förening, 
medlemskap
Dnr KS/2017:661 030  

 Förslag till ledningsutskottet 

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Solkraft har gjort en framställan till Osby kommun om medlemskap i 
föreningen. Föreningen önskar bygga solkraftsparker i Osby och Älmhults kommuner. 
Osby kommun har erbjudits att köpa andelar i föreningen. Föreningen föreslår att 
kommunen köper 25 % av andelarna i de första två solkraftsparkerna vilket motsvara en 
kostnad på 1 250 000 kr. Kommunen föreslås därefter köpa lika stor andel i en till två 
solkraftsparker per år de kommande fem åren, till ett max belopp om 1 250 000 kr per år. 
Kostnad för andelarna blir över en sex årsperiod 7 500 000 kr.

Finansiering

Köp av andelar i en ekonomisk förening kan ses som en investering varför 
investeringsmedel kan användas. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2017-10-25, § 179.

Powerpoint – presentation från Solkraft

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson
Förvaltningschef  



/1o/lOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2017-10-25 

Kommunstyrelsen 

§ 179 

Information - Solkraft från Osby-/Älmhultsbygden ekonomisk 
förening 

KS/2017:661 030 

F örvaltningschef Mathias Karlsson informerade kortfattat om möjligheterna 
till och förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunen i 
Solkraft från Osby-/Älmhultsbygden ekonomisk förening. 
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SOLKRAFT
Ett spännande bidrag till 

energiomställningen! 

Osby KS, 2017-08-30



         SOLKRAFT
En möjlighet för:

o alla att engagera sig i våra kommuners 
energiomställning

o att göra våra kommuner till 
föregångare i energiomställningen

o att satsa på landsbygdsutvecklingen
o att tillföra landsbygden pengar i form 

av investeringsbidrag



Mötet vill belysa:
o  Vad vi vill
o  Vad vi har gjort hittills  
o  Vad vi vill göra framåt
o  Vad det innebär för

 kommunerna



Detta vill vi
o  Bygga solkraft-parker i småbyarna i Osby och
     Älmhults kommuner.
o  Engagera privatpersoner, företag och kommuner
     i energiomställningen.
o  Driva en ekonomisk förening som äger och 
     driver solparkerna.



Vad vi har gjort hittills
o  Samlat in och läst på all tänkbar
     information om solceller 
o  Diskussioner med och studiebesök
     hos andra föreningar/projekt
o  Valt ut två tänkbara tomter för de två första 
     parkerna
o  Registrerat ekonomisk förening
o  Skapat hemsida och börjat informera
o  Ansökt om investeringsstöd
     för de två första parkerna



Vad vi vill göra framåt
o Säkerställa kommunernas medfinansiering för 

att kunna gå vidare med:
o  Medlemsvärvning av företag och privatpersoner
o  Teckna arrendeavtal på de två utvalda tomterna
o Utarbeta upphandlingsunderlag
o Bygga två parker 2017-2018, utvärdera under 

2019 och bygga 1-2 parker per år 2020-2024



Vad innebär det för 
kommunerna?

o Delfinansiera de två första parkerna 2017-2018 
med 1.250 tkr per kommun motsvarande 50 % 
av totala investeringen

o Delfinansiera 1-2 parker per år 2020-2024 
max 1.250 tkr per kommun och år 

o Kommunrepresentant(er) i styrelsen för den
Ekonomiska föreningen



Solkrafts tänkta bidrag
o Producera lokal solel som komplement till

privata och kommersiella satsningar
o Konkret bidra till kommunernas omställnings- 

planer, i nära samverkan med alla berörda
o Skapa attraktivt rabattavtal för medlemmar 

som vill investera i / leasa egen anläggning 



Solkrafts kapacitet
o Branschkunnande
o Upphandlingskunnande
o Dokumenterad erfarenhet av 

projektledning/projektgenomförande
o Kontaktnät: lokalt, näringsliv, myndigheter
o PR- och informationserfarenhet



Solkraftsparker – principer
o Plan: Markbaserade solkraftsparker, i 

kommunernas mindre orter.
o Byggs efter säkerställd finansiering – inga lån
o Produktion för avsalu till nationella nätet
o Varje park en egen resultatenhet med lokal

förankring och uppbackning
o Andelsägande för att stärka medverkan och 

engagemang av näringsliv, privatpersoner och 
föreningar



Solkraftsparker - basenhet
  Basenhet = solkraftspark på c:a 3.100 kvm (250 
  paneler (på stativ på marken)
o  Beräknad produktion per år: 200 000 kWh
o  Investeringskostnad: c:a 2,5 mkr/enhet
o  Finansiering genom statligt stöd och sålda

 andelar, ej banklån.



Investeringsantagande
n

o Statligt investeringsstöd = 30 %

o Köpare av andelar
< Kommunerna 25 + 25=50 %
< Företag 35 % 
< Privatpersoner 15 %   



De första parkerna
o Med dagens förutsättningar har vi räknat på 

olika alternativ för år 1-5
o Osäkerheterna är stora, men tillräckligt bra för 

beslut redan nu om pilotanläggningar, en i 
Knoxhult (2017) och en i Hökön (2018)

o 2019 - utvärdering och beslut för tiden 
2020-2024



Pilotverksamhet 2017-2018
 Finansiering

Andelar 
st

Andelar 
%

Andelar  
mkr

Andel av total 
finansiering 

%

Osby kommun 250 25 1,25 25
Älmhults kommun 250 25 1,25 25
Företag 350 35 1,75 35
Småföretag/enskild
a 

150 15 0,75 15

Summa 1000 100 5,00 100



Schematiskt driftsresultat 2019
(Två anläggningar i drift - beräknad total produktion 2019 = 400.000 kWh)

Intäkter 
(inkl nätersättning 0,05 kr/kWh och 
ec/ug 0,05 kr/kWh)

Alt 1: 
0,30 

kr/kWh

Alt 2: 
0,40 

kr/kWh

Alt 3: 
0,50 

kr/kWh

Intäkter, tkr 120 160 180
Kostnader, tkr
Drift och underhåll 20 20 20

Administration, bokföring, försäkring 20 20 20

Summa kostnader, tkr 40 40 40
Driftsresultat, tkr 80 120 140



Kommentarer, ekonomin
o Intäktsnivåerna är svåra att bedöma. I exemplet finns tre 

grundpriser (’spotpriser’): 0,20, 0,30 resp. 0,40 kr/kwh. 
Därtill kommer nätersättning om 0,05 kr/kWh och 
elcertifikat/ursprungsgarantier som försiktigt uppskattats till 
0,05 kr/kWh.

o De löpande kostnaderna väntas bli låga. Finansiella kostnader 
obetydliga. Byte av växelriktare efter ca 10 år.

o Avskrivningar tillkommer. Alternativa avskrivningsperioder: 
20 år (5%/år) eller 30 år (3%/år). Avskrivning sker efter 
nedskrivning av underlaget med statsbidraget.

o Ungefärlig pay-off tid : ca 20 år (livslängd ca 40 år)



SOLKRAFT
Är ni med på resan till att:
o Få ett starkt engagement i våra 

kommuners energiomställning?
o Göra våra kommuner till föregångare i 

energiomställningen?
o Satsa på landsbygdsutvecklingen?
o Tillföra landsbygden pengar i form av 

investeringsbidrag?



SLUT
Mer information hittar ni på:

www.solkraftfranbygden.se
Välkomna att teckna andelar!

http://www.solkraftfranbygden.se/
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Serviceförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Instruktion för kommundirektör
Dnr KS/2018:343 001  

Förslag till beslut

Instruktion för kommundirektör antas att gälla från och med den 1 juni 2018.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt 7 kap. 1–2 §§ i 
denna lag ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. Ansva-
ret som chef för förvaltningen hindrar inte att vissa eller samtliga kommundirektörens 
operativa funktioner delegeras till en biträdande kommundirektör.

I denna instruktion fastställs hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kom-
munstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter. I instruktionen tydliggörs det vem 
av kommunstyrelsen eller kommundirektören som ska se till att olika uppgifter utförs, 
vem som ska hålla i interna och externa kontakter i vissa frågor, kommundirektörens 
uppdrag och arbetsuppgifter i relation till förvaltningscheferna, inom vilka ramar kom-
mundirektören anställer personal m.m.

Syftet med denna instruktion är att förtydliga och klarlägga uppgiftsfördelningen mellan 
de förtroendevalda och kommundirektören samt att skapa en förtroendeingivande och 
trygg samverkan mellan de förtroendevalda och kommundirektören.

Beslutsunderlag
Förslag till Instruktion för kommundirektör 

Benny Nilsson 

Förvaltningschef serviceförvaltningen 

http://www.osby.se/
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Instruktion
för

kommundirektör
Gäller fr.o.m. 2018-06-01

Antagen av kommunstyrelsen 2018-05-30, § 
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1. Inledning
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt 7 kap. 1–2 §§ i 
denna lag ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. 
Ansvaret som chef för förvaltningen hindrar inte att vissa eller samtliga kommundirek-
törens operativa funktioner delegeras till en biträdande kommundirektör.

I denna instruktion fastställs hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kom-
munstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter. I instruktionen tydliggörs det 
vem av kommunstyrelsen eller kommundirektören som ska se till att olika uppgifter ut-
förs, vem som ska hålla i interna och externa kontakter i vissa frågor, kommundirektör-
ens uppdrag och arbetsuppgifter i relation till förvaltningscheferna, inom vilka ramar 
kommundirektören anställer personal m.m.

Syftet med denna instruktion är att förtydliga och klarlägga uppgiftsfördelningen mellan 
de förtroendevalda och kommundirektören samt att skapa en förtroendeingivande och 
trygg samverkan mellan de förtroendevalda och kommundirektören.

2. Rollfördelning
2.1 Förtroendevalda och tjänstemän
De förtroendevalda styr genom att besluta om mål och riktlinjer för kommunens verk-
samheter, verksamheternas kvalitet och omfattning, tilldela ekonomiska ramar för 
dessa, följa upp och utvärdera verksamheterna mot uppställda mål och riktlinjer samt 
om den politiska organisationen i kommunen.

Kommunens tjänstepersoner har ansvaret för att de lagar, förordningar och andra regel-
verk som gäller för verksamheten följs och de politiska beslut som fattas av den politis-
ka organisationen verkställs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt inom eko-
nomiska ramar.

3. Uppdrag
3.1 Kommundirektör
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson, ansvarig inför kommunsty-
relsen och chef över förvaltningscheferna. Av kommunfullmäktige antagen värdegrund, 
vision, målområden och fullmäktigemål ska ligga till grund för kommundirektörens ar-
bete.

Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska beslut. Kom-
mundirektören är särskilt ansvarig för att lägga förslag till kommunstyrelsen och verk-
ställa kommunstyrelsens beslut.

Kommundirektören ansvarar för att kommunen har en effektiv och ändamålsenlig orga-
nisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv. Kommundirektören ska arbeta med stor 
integritet med avseende på information och underlag för beslut till de förtroendevalda 
som representerar såväl majoritet som minoritet.

I kommundirektörens uppgift ingår att
 klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll,
 fastställa en ledningsorganisation och ansvara för dess kompetensutveckling,
 verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänste-

personer.
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3.2 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens presidium har 
kommundirektören en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens orga-
nisation och verksamhet. Kommundirektören har också en viktig roll i utvecklingen av 
kommunen som geografiskt område.

3.3 Externa kontakter
Kommundirektören har en viktig utåtriktad roll som ambassadör för kommunen i för-
hållande till externa parter. Denna uppgift ska utföras i nära samarbete med kommun-
styrelsens presidium.

Kommundirektören har, tillsammans med kommunal-/oppositionsråden, ett 
övergripande ansvar för att Osby kommun är representerad på ett ändamålsenligt sätt i 
lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang och företräder kommunen 
i strategiska och kommunövergripande frågor i dessa sammanhang, om inte kommunal-
/oppositionsråd eller någon annan inom den politiska organisationen har detta ansvar. 

3.4 Massmedia
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet och transparens i bemötan-
det av massmedia som gäller med utgångspunkt från offentlighetsprincipen. Kommun-
direktören är ansvarig för kontakterna med massmedia i de frågor som rör kommunsty-
relsens förvaltning, men har också ansvaret för att hela den kommunala organisationen 
strävar efter goda massmedierelationer, är tillgängliga och tydliga samt lämnar fullstän-
diga och korrekta uppgifter.

3.5 Uppföljning
Uppföljning av kommundirektörens uppdrag ska göras vid utvärderingssamtal med 
kommunstyrelsens ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, 
utgöra underlag för lönesamtal.

3.6 Biträdande kommundirektör
Kommundirektören kan utse en biträdande kommundirektör. Vad som anges i denna 
instruktion angående kommundirektör gäller även biträdande kommundirektör när 
denne träder i kommundirektörens ställe.

4. Arbetsuppgifter mot politiska organ
4.1 Kommunstyrelsen och dess utskott
4.1.1 Beredning
Kommundirektören ansvarar för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen 
och dess utskott men kan delegera detta till en biträdande kommunchef, en förvaltnings-
chef eller annan tjänsteperson.

4.1.2 Föredragningar
Kommundirektören har ansvar för föredragningar i kommunstyrelsen och dess utskott 
men kan delegera detta till en biträdande kommunchef, en förvaltningschef, eller annan 
tjänsteperson.

4.1.3 Närvaro- och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott.
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4.1.4 Initiativ
En naturlig del av kommundirektörens uppdrag är att ta erforderliga initiativ t.ex. för att 
kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin s.k. uppsiktsplikt, enligt kommunallagen 
(2017:725), över kommunal verksamhet som bedrivs i av kommunen hel- och delägda 
aktiebolag, stiftelser, föreningar och de kommunalförbund kommunen är medlem i.

4.1.5 Kommunfullmäktige
Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden om och när 
kommunfullmäktiges ordförande begär det.

5. Arbetsuppgifter mot förvaltningar
5.1 Kommunstyrelseförvaltningen
5.1.1 Förvaltningsledning
Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen och har under kommun-
styrelsen det övergripande budget-, personal- och verksamhetsansvaret för kommun-
styrelseförvaltningen.

Kommundirektören anställer och entledigar, efter samråd med kommunstyrelsens pre-
sidium, såväl ekonomi-, HR, kansli- samt räddningschef. Kommundirektören är även 
lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med ekonomi-, HR, 
kansli- och räddningschef.

5.1.2 Organisationsförändringar
Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning, rätt att fatta 
beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen.

5.1.3 Samordning och samverkan
Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker inom och mellan 
förvaltningens olika verksamheter i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla 
strategiska kommunövergripande uppgifter.

5.1.4 Delegeringsbeslut och attesträtt
Kommundirektörens rätt att fatta övriga beslut framgår av gällande delegeringsordning 
för kommunstyrelsen. Kommundirektörens attesträtt framgår av kommunens attest-
regler.

5.2 Övriga nämnder och förvaltningar
5.2.1 Närvaro- och yttranderätt m.m.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna 
rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande 
och förvaltningschef ska informeras i förväg.

Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verk-
samhet som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725).

5.2.2 Kommundirektören och förvaltningscheferna
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och ansvarar för anställning och 
entledigande av dessa, efter samråd med presidiet i aktuell nämnd. Kommundirektören 
är även lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med förvalt-
ningscheferna.
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Kommundirektören ansvarar för att förvaltningscheferna i sina uppdrag beaktar och 
samordnar kommunövergripande frågor avseende såväl strategiska, verksamhetsmäs-
siga som ekonomiska frågor och uppgifter.

Förvaltningscheferna ansvarar dock för sina verksamheter gentemot respektive nämnd.

5.2.3 Organisationsförändringar
Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning och efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium, rätt att fatta beslut om organisationsförändringar 
inom kommunens förvaltnings- och ledningsorganisation genom att avveckla, inrätta 
och ändra såväl avdelningar, enheter och områden som chefstjänster.

5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer
Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker mellan förvalt- 
ningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla strategiska kom- 
munövergripande uppgifter.

6. Arbetsuppgifter mot av kommunen hel- och delägda aktiebolag, 
kommunalförbund och övriga organ

6.1 Hel- och delägda aktiebolag
6.1.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan de verkställande direktörer-
na i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen och kommunledningen.

6.1.2 Anställning av bolagschefer
Kommundirektören ansvarar, i samråd med respektive bolags styrelse och kommunsty-
relsens presidium, för att bereda anställning av verkställande direktör i de av kommunen 
hel- och delägda aktiebolagen.

6.1.3 Ledarskapsutveckling
De verkställande direktörerna i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen kan in-
gå i kommundirektörens ledningsgrupp och kallas till dess möten och/eller andra sam-
mankomster.

6.2 Kommunalförbund
6.2.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan förbundsledningen i de 
kommunalförbund som kommunen är medlem i och kommunledningen.

6.3 Övriga organ
6.3.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan kommunledningen och 
ledningen för andra organ kommunen har intresse i, såsom föreningar och stiftelser.
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Serviceförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Förslag till beslut i ärende om laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut
Dnr KS/2018:313 000  

Förslag till beslut

Med hänvisning till bilagda yttrande, daterat den 21 juni 2018, yrkar kommunstyrelsen, 
Osby kommun, att förvaltningsrätten lämnar överklagandet av kommunfullmäktiges 
beslut den 23 april 2018, § 34, utan bifall.

Sammanfattning av ärendet

Två (2) personer har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 23 
april 2018, § 34, och samtidigt begärt att det aktuella beslutet ska inhiberas i avvaktan på 
förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten har avslagit båda klagandenas 
inhibitionsyrkande.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande, daterat den 21 juni 2018, till förvaltningsrätten i Malmö i ärende med 
målnummer 5181-2018.

Föreläggande i ärende med målnummer 5181-18, daterat 15 maj 2018.

Begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018, § 34, 
daterat den 14 maj 2018, samt förvaltningsrättens beslut, den 15 maj 2018, att avslå ett 
inhibitionsyrkande.

Begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018, § 34, 
daterat den 9 maj 2018, samt förvaltningsrättens beslut, den 11 maj 2018, att avslå ett 
inhibitionsyrkande.

Petra Gummeson Benny Nilsson 

Kommunchef Förvaltningschef serviceförvaltningen 

http://www.osby.se/
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Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Yttrande 2018-06-21

Klagande Roy Svensson och Lars-Olof Nilsson

Motpart Osby kommun (212000-0902)

Mål nr 5181-18

Saken Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
___________________________________
Kommunstyrelsen i Osby kommun får härmed lämna följande yttrande i anledning av Ert 
"FÖRELÄGGANDE", daterad den 15 maj 2018.

Yrkande
Kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten lämnar klagandenas yrkanden utan bifall.

Grunder
Enligt 13 kap 8 § kommunallagen (2017:725) skall ett överklagat beslut upphävas om

 det inte har kommit till på lagligt sätt,
 beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
 det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
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Av klagandenas respektive skrivelser framgår att de anför som skäl för ett upphävande av det 
överklagade beslutet dels att ”Investeringen är den största i Osby Kommuns historia, och 
beslutet skall enligt Kl 5 kap 1§, tas av Kommunfullmäktige och kan inte delegeras”, dels att 
”Genom delegationsbeslutet får de partier som i allmänna val har fått mandat att fatta beslut 
i kommunfullmäktige inte möjlighet till inflytande om man saknar representation i 
kommunstyrelsen. Genom kommunstyrelsens vidaredelegation inskränks dessa partiers insyn 
och påverkansmöjligheter ytterligare”.

Kommunstyrelsens tolkning av dessa skäl är att klagandena hävdar att kommunfullmäktige 
inte haft behörighet att delegera viss beslutanderätt till kommunstyrelsen eller med kommu-
nallagens (2017:725) terminologi att det överklagade beslutet inte har tillkommit på lagligt sätt 
alternativt att det organ, kommunfullmäktige, som har fattat det nu överklagade beslutet inte 
har haft rätt att göra det.

Det nu överklagade beslutet har inte kommit till på lagligt sätt
Enligt 5 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktige uppdra åt en nämnd att i 
kommunfullmäktiges ställe besluta i ett ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som 
anges i 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) eller som enligt lag eller annan författning ska 
avgöras av kommunfullmäktige får dock inte delegeras.

Den formella restriktionen för kommunfullmäktiges möjlighet att delegera sin beslutanderätt 
är att om det anges i kommunallagen (2017:725) eller annan lag att kommunfullmäktige ska 
besluta, är det inte möjligt att delegera till en nämnd. I princip torde det därutöver vara upp till 
kommunfullmäktige att efter egen bedömning avgöra i vilken omfattning som delegering av 
beslutanderätt till nämnderna bör komma i fråga. En tolkning av begreppet ”ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” och de nio (9) punkter som därefter räknas 
upp, i det sistnämnda lagrummet, 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), torde innebära att 
beslutanderätten i annat än det som omfattas av dessa punkter är möjligt att delegera till 
nämnderna. I övrigt finns det dock inte någon tydlig gräns mellan kommunfullmäktiges 
exklusiva beslutanderätt och den del av beslutanderätten som kommunfullmäktige kan 
delegera till nämnderna.

Den 12 juni 2017, §§ 66 och 71, beslöt kommunfullmäktige i ärendena ”Investeringsbudget 
2018” respektive ”Flerårsplan 2019-2020” bland annat att anslå 190.000.000 kr nybyggnad av 
förskola m.m. i Lönsboda och Osby. Det nu överklagade beslutet innebär en viss komplette-
ring till detta beslut på så sätt att det sammanlagda belopp som anslås för nybyggnad av för-
skola m.m. i Lönsboda och Osby höjs till 198.000.000 kr. Övriga punkter i det nu överklagade 
beslutet är dels hur denna investering ska finansieras, dels hur, när och under vilka 
förutsättningar det nu överklagade beslutet ska verkställas.

I det ärende som omfattas av det nu överklagade beslutet har således kommunfullmäktiges 
beslut omfattat de delar av ärendet som faller inom begreppet ”av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt”, dvs. att det ska byggas en ny förskola i såväl Lönsboda som 
Osby, det belopp som anslås till dessa två (2) nybyggnationer samt hur de anslagna beloppen 
ska finansieras. De delar där beslutanderätten har delegerats till kommunstyrelsen, dvs. att 
besluta om att övergår från fas 2 till fas 3 i respektive byggprojekt med den begränsningen att 
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kostnaden för respektive byggprojekt ryms inom den av kommunfullmäktige fastställda 
preliminära budgeten torde inte falla inom begreppet ”av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt”,

Något formfel såsom jäv, bristande beredning, felaktiga kallelser eller felaktiga omröstningar 
har inte förekommit i ärendet avseende det nu överklagade beslutet och har inte heller åbero-
pats av klagandena.

Det nu överklagade beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
Att det nu överklagade beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, har inte 
åberopats av någon av klagandena.

Det organ som har fattat det nu överklagade beslutet har inte haft rätt att göra det
Med hänvisning till vad som anförts ovan under rubriken ”Det nu överklagade beslutet har 
inte kommit till på lagligt sätt” torde det inte kunna anses att det i ärendet i det nu överklagade 
beslutet har förekommit någon kompetenskonflikt mellan kommunens olika organ.

Det nu överklagade beslutet annars strider mot lag eller annan författning
Att det nu överklagade beslutet annars strider mot lag eller annan författning har inte åbe-
ropats av någon av klagandena.

Vad klagandena i sina respektive skrivelser anför om kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 
75, är inte föremål för laglighetsprövning i nu aktuellt ärende i förvaltningsrätten. Upplys-
ningsvis kan nämnas att sammanträdesprotokollet från det aktuella sammanträdet anslogs på 
kommunens webbaserade anslagstavla den 9 april 2018 och togs ner den 2 maj 2018. Någon 
begäran om laglighetsprövning, enligt kommunallagen (2017:725), av detta ärende har inte 
kommit till kommunstyrelsens kännedom.

Sammanfattningsvis kan avslutningsvis konstateras att

 det nu överklagade beslutet har kommit till på lagligt sätt, 

 det nu överklagade beslutet rör något som är en angelägenhet för kommunen,

 det organ, kommunfullmäktige, som har fattat det nu överklagade beslutet har haft rätt att 
göra det, samt

 det nu överklagade beslutet strider inte mot lag eller annan författning.



Registrator Förvaltningsrätten i Malmö - FMA 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Roy Svensson <roy.svensson66@gmail.com> 
den 9 maj 2018 17:03 
Registrator Förvaltningsrätten i Malmö - FMA 

Ämn e: VB: Begäran om Laglighetsprövning av KF-beslut 23/4 §34 i Osby Kommun 

Hej, 

Tacksam om jag får ett OK på att mailet kommit fram. 

Ser att jag skrev domstol i stället för dom på förra mailet. OSBY KOM fl/lUf\ 
Mvh 

Kommunstyrelsen 

Roy 2018 -05- 1 4 

Diarienr. Ärendetyp 
Från: Roy Svensson [mailto :roy.svensson66@gmail.com] 
Skickat: den 8 maj 2018 07:34 
Till: forvaltningsrattenimalmo@domstol.se 

Kopia: kommun@osby.se 

~f ZC/8 · JtJ 

Ämne: Begäran om Laglighetsprövning av KF-beslut 23/4 §34 i Osby Kommun 

(!J{)Q 

Överklagan / Begäran om laglighetsprövniog gällande Beslut i Kommunfullmäktige den 23/4 § 34 
"Fas 2 i byggproiekt förskola i Lönsboda och Osby" 

Jag överklagar / begär laglighetsprövning av punkt 5 i beslutet protokoll 23/4 §34, som strider mot KL 5. 
Kap 1 § som har följande lydelse: "Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen eller Zandstinget,främst, Pkt 2 Budget skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor". 

Punkt 5 i beslutet i§ 34 i protokoll från Kommunfullmäktige i Osby den 23/4 innebär att 
Kommunfullmäktige delegerat till Kommunstyrelsen som i sin tur delegerat till Kommunchefen att fatta 
beslut om en investering på mellan 171 - 198 rnkr. Investeringen är den största i Osby Kommuns historia, 
och beslutet skall enligt Kl 5 kap 1 §, tas av Kommunfullmäktige och kan inte delegeras. 

Jag begär samtidigt inhibition gällande verkställigheten av beslutet. 

Med vänlig hälsning 

Roy Svensson (660923-3538) 
Ebbarpsvägen 26 
283 43 Osby 
Tel Mobil: 070-554 33 78 
Tel arb: 0479-126 41 

FÖRVALTNINGSRÄTIEN I MALMÖ 
BESLUT 20 j8 - OS -f f 

Förvaltningsrätten i Malmö 

Rätten avslår yrkandet om lnk. 2018 -05- 0 9 
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Kommunstyrelsen 
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Osby 2018-0Sf~VALTNINGSRÅTTEN I MAi.MO 
BESLUT 20 / g_ ~ - t $"" 

Diarienr. Ärendetyp 

Förvaltningsrätten i Malmö 
Rätten avslår yrkandet om 

Ofnhibition 
D interimistiskt beslut 

Hur man överklagar, se bilaga ( D V 

~ 

~ 4s22 ks/zc1e_-Jt:s 000 
] I 0'1 I 20{ 20 Malmö 

Ärende: 

Yrkande: 

g e./n / t cf ,.,/ F.r a "-I 

Prövning av att Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 under§ 34 är lagligen 

grundat. 

Att Förvaltningsrätten beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut under§ 34 

"Fas 2 i byggprojekt i Lönsboda och Osby" (Ks/2018:51 290} och återförvisa ärendet 

för förnyad handläggning samt till dess att ärendet slutligen avgörs besluta om 

inhibition. 

Skäl: Genom delegationsbeslutet får de partier som i allmänna val har fått mandat att fatta 

beslut i kommunfullmäktige inte möjlighet till inflytande om man saknar 

representation i kommunstyrelsen. Genom kommunstyrelsens vidaredelegation 

inskränks dessa partiers insyn och påverkansmöjligheter ytterligare. 

Motiv: Osby kommun har slutit avtal om totalentreprenad på löpande räkning för uppförande 

av förskolor i två av kommunens tätorter. Totalentreprenaden innefattar också att det 

skall ske i ett samverkansprojekt uppdelat i olika faser. Projekten är utformade så att 

man startar med ett blankt dokument för att succesivt övergå i en utvecklingsprocess. 

Projektet skall således utvecklas över tid och avslutas med uppförande av 

byggnaderna. Normalt upprättar beställaren en plan över hur kontakter och 

medverkan skall ske för olika delar av den kommunala organisationen. I detta fall finns 

ingen sådan plan. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23 beslöt kommunfullmäktige att 

lämna fas 1 och övergå till fas 2 i utvecklingskedjan. Samtidigt beslöt 

kommunfullmäktige att delegera den fortsatta handläggningen till kommunstyrelsen 

inom av fullmäktige fatställda ekonomiska och flexibla ramar. Det innebär att 

kommunstyrelsen eller den de delegerar till fattar beslut om övergången till fas 3 d.v.s. 

byggprocessen. Det kommer emellertid att finnas åtskilliga beslutspunkter som inte 

omfattas av ramarna. 

Av vad som framgår av bakgrundshandlingarna har kommunstyrelsen vidaredelegerat 

pgifterna till kommunchefen, som har övertagit beslutsförmågan för 

lutet och utvecklingen av projekten. 

430709-3577 

tel: 0479-13877 

Förvaltningsrätten ; Malmö 

Västra Storgatan I 

283 32 Osby 

lnk. 2018 -05- t 5 
Mål nr !::> \ <2> \ - \ <:3 
Sakkod Aktbil b 

M 
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Kommun - Begäran om Laglighetsprövning av KF-beslut 23/4 §34 i Osby Kommun 

Från: 
Till: 
Datum: 

"Roy Svensson" <roy .svensson66@gmai1 .com> 
<forvaltningsrattenimalmo@domstol .se> 
2018-05-08 07:33 

Ärende: Begäran om Laglighetsprövning av KF-beslut 23/4 §34 i Osby Kommun 
Kopia: <kommun@osby.se> 

Överklagan/ Begäran om laglighetsprövning gällande Beslut i Kommunfullmäktige den 
23/4 § 34 "Fas 2 i byggproiekt förskola i Lönsboda och Osby" 

Jag överklagar / begär laglighetsprövning av punkt 5 i beslutet protokoll 23/4 §34, som strider 
mot KL 5. Kap 1 § som har följande lydelse: "Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget,främst, Pkt 2 Budget 
skatt och andra viktiga ekonomiskafrågor". 

Punkt 5 i beslutet i § 34 i protokoll från Kommunfullmäktige i Osby den 23/4 innebär att 
Kommunfullmäktige delegerat till Kommunstyrelsen som i sin tur delegerat till Kommunchefen 
att fatta beslut om en investering på mellan 171 - 198 mkr. Investeringen är den största i Osby 
Kommuns historia, och beslutet skall enligt Kl 5 kap 1 §, tas av Kommunfullmäktige och kan 
inte delegeras. 

Jag begär samtidigt inhibition gällande verkställigheten av beslutet. 

Med vänlig hälsning 

Roy Svensson (660923-3538) 
Ebbarpsvägen 26 
283 43 Osby 
Tel Mobil: 070-554 33 78 
Tel arb: 0479-126 41 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -05- 0 8 

Diarienr. Ärendetyp 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Projektering av ishall i Osby
Dnr KS/2016:255 821  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att projektera färdigt ett av 
nedanstående förslag till en budget av tre (3) mnkr, kostnaden ingår i de uppgivna 
totalkostnaderna.

Alternativ:

A) En renovering 1 till 1 av befintlig ishall med en maximal kostnad av 71 mnkr.

B) En ny publik C-hall enligt underlag med en maximal kostnad på 65 mnkr.

C) En ny publik C-hall enligt underlag med en maximal kostnad på 65 mnkr, samt en liten 
rink med en maximal kostnad på 15 mnkr. Totalt 80 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Den 2016-04-27 (Diarie nr KS/2016:255 821) tog kommunstyrelsen beslutet
om att ge kommunchefen uppdraget att arbeta vidare med en förstudie om en
eventuell ny ishall i Osby kommun. Förstudien skulle innehålla konkreta
förslag på 1. geografisk placering, 2. ekonomisk kalkyl, 3. Alternativ
finansiering, 4. möjlighet att bygga vidare på ishallen samt ha ett särskilt
fokus på allmänhetens åkning.

Förstudien presenterades på KS 2017-06-21 och det beslutades att 1. Kommunchefen får i 
uppdrag att dels utreda hur en ny ishall med en maximal investeringskostnad om 80 
miljoner kronor, kan utformas, dels utreda ombyggnad av befintlig ishall med syfte att 
avlägsna skadade byggnadsdelar med nytt material, så att nuvarande problem undanröjes. 
2. Lämplig expertis bör anlitas för bästa möjliga beslut. 3. En ekonomisk kalkyl för såväl 
ny- som ombyggnaden ska bifogas utredningarna. 4. Föreningar med verksamhet i 
ishallen ska involveras i utredningarna.

Uppdraget presenterades på KS 2018-03-07 med tre alternativ, Nybyggnad publik C-hall, 
nybyggnad publik B-hall och renovering av befintlig ishall, där ett alternativ på 
nybyggnation fanns med en liten rink.

http://www.osby.se/
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För att komma vidare i ärendet utan att lägga mer pengar på förstudier med fler 
handlingar, skisser och möten föreslås därför att välja ett alternativ att gå vidare med och 
projektera till fullo. 

Den färdiga projekteringen innebär att kostnadsuppskattningen kommer att vara +- 5 % 
och inte en maximal kostnad som är angett idag. Det innebär också att färdiga 
programhandlingar med fullständiga handlingar och ett komplett upphandlingsunderlag 
med en detaljerad tidplan kommer att färdigställas. 

Finansiering

I beslutad investeringsbudget är det avsatt 65 mnkr, projekteringskostnaden kommer att 
tas från redan beslutad investeringsbudget.

Beslutsunderlag

1. Förstudie gällande ny ishall i Osby – Beslutsunderlag KS 2017-06-21
-Innehåller bland annat Bygga ishall, Ishall på lika villkor och dialoger.

2. Rapport miljögeoteknisk markundersökning Osby ishall – 2017-09-28

3. Renovering och kostnadskalkyl Osby ishall – 2018-01-18 

4. Ishall 180307 Presentation KS – 2018-03-07

5. Driftkostnader för befintlig ishall 2013-2017

Ärende

Renovering av befintlig ishall
Befintlig ishall är i dagsläget ett mellanting av en publik B-hall och publik C-hall. 
Avvikelsen är höjd till belysningen som behöver överstiga 7 m från isen för att räknas 
som en Publik B-hall. Ett nytt regelverk har ändrat vår klassning.

Renovering av befintlig ishall är omfattande och förutsättningarna var:

 Samtliga delar av skal och konstruktion som bidrar till dålig luft eller är uttjänta 
ska bytas ut.

 Mark beredes så att inga nya sättningar tillkommer 

 Samtliga delar ska ersättas 1:1 (lika utformning, utrymmen som idag) 

 Läktare ska kunna ta emot det antal besökare de gör idag 

 Sarger i dåligt skick och behöver göras om 

 Plattan för rinken har satt sig och behöver göras om
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  Belysning i hallen är ny och kan återanvändas 

 Teknik såsom kylmaskin och ismaskin behöver ej bytas

Teknikdelar såsom verkstad, garage och omklädningsrum behålls, som fräschas upp med 
nya ytskikt, snickerier samt nya installationer el/VVS. Golv och ytterväggar rivs i ishall, 
inklusive all inredning och utrustning. Endast valvbågar behålls där dess 
betongfundament renoveras. I övrigt ersätts allt såsom 1:1, med kansli, förråd, kiosk, 
personalutrymmen, wc mm enligt dagens placering. Nya läktare blir lika befintligt. 

BTA 3695 kvm samt renovering av omklädningsrum i 1-plansdel 
Ismaskin/kylmaskin/hallbelysning är ej medräknad då befintlig har förutsatts. Sprinkler är 
ej medräknat då det saknas i dagsläget.

Eventuell miljösanering av mark ingår ej (se nedan, utdrag från ”Rapport miljöteknisk 
markundersökning Osby ishall, Osby kommun”)

”Mot bakgrund av att inga avfallsrester påträffats i någon av undersökningspunkterna 
kring ishallen bedöms det rimligt att anta att man i samband med byggnationen av ishallen 
har schaktat ur eventuella avfallsrester och andra ur byggnationssynpunkt olämpliga 
jordar och återfyllt med för ändamålet lämpliga massor. Inga avfallsrester har heller 
påträffats inom undersökningsområdet söder om Klövervägen varför det ej bedöms finnas 
skäl att misstänka att det har förekommit deponiverksamhet i någon nämnvärd omfattning 
inom detta område.”

Se bilaga ”Renovering och kostnadskalkyl Osby ishall” för mer information.

Ny publik C-hall
En publik C- Hall färdigställdes i Solna Nov 2017. Kostnaden för den C-hallen blev 71 
MSEK. Efter genomgång med byggfirma och konsulter har kostnaden för en identisk C-
hall i Osby beräknats till max 65 mnkr. Då flertalet kostnader kan tas bort såsom solceller, 
projekteringskostnader, byggherrekostnader osv. eftersom vi speglar den. Kostnaden har 
från tidigare presentation ökat med 5 mnkr på inrådan av dem, då vi avser att förbereda 
värme och kyl-system för att eventuellt i framtiden kunna koppla på en simhall och 
därmed göra stora energivinster samt att markförutsättningarna är annorlunda och 
grundstommen troligtvis behöver förändras. Vi inväntar just nu färdigt underlag från 
Solna stad för att verifiera det vi tidigare fått beskrivet av konsulterna. Tyvärr har det varit 
svårt att få fram samtliga underlag då deras utvärdering fortfarande inte är helt färdig. 
Därför har vi utgått ifrån konsulternas givna fakta för att kalkylera en kostnad på en C-
hall. 
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Nedan ser man en bild på en Publik C-hall enligt anvisningarna för ”Bygga ishall” utgivet 
av Svenska ishockey förbundet.

Placeringen är tänkt att bli på parkeringen mittemot befintlig ishall samt att 
ombyggnadsåtgärder sker av Klövervägen där gamla ishallen blir en ny parkeringsyta till 
hela Osby IP. Diskussioner har förts med IFK Osby att ändra entré till denna parkering 
och de ställer sig positiva till detta se bifogad karta. 
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Ny publik C-hall med liten rink
Utformningen av C-hallen blir densamma, dock så dockar vi på en mindre byggnad som 
enbart kommer att innehålla en isrink av storlek av en halv-bana samt tillhörande område 
runt omkring, dock ingen läktare. Förändringen för C-hallen innebär en större kylmaskin. 
Halv-banan kommer att bestå av en icke uppvärmd byggnad med ventilation, en rink med 
sarg samt ventilation. Kostnaden är beräknad till maximalkostnad om 15 mnkr. 

Ovanstående innebär att den lilla rinken kan byggas vid ett senare tillfälle så länge som 
förberedelse sker i form av anslutningspunkter och en större kylmaskin. 

Jämförelse av renovering gentemot nybyggnation
Nedan beskrivs i en matris skillnaden mellan en renoverad ishall och en nybyggd C-hall, 
kostnadsjämförelsen återfinns under rubriken ”Kostnadsjämförelse avseende renovering 
eller nybyggnation”

Renoverad ishall 
(B/C-hall)

Nybyggnation 
C-hall

Påverkan för föreningar gentemot 
dagsläget.

Publikplatser 1900 Färre än 500
Vissa tävlingar kan ej hållas, lägre 
intäkter och användbarhet.

Rullstolsplatser Ja Nej Minskad tillgänglighet

Cafeteria Ja Nej
Minskade försäljningsintäkter samt att 
mötesrum uteblir

Kiosker Ja Ja Ingen

Uppvärmd hall Ja Nej

Kallare ishall, där publik och konståkare 
påverkas. Enligt 
konståkningsförbundets handbok 
”Ishall på lika villkor”, får ej 
temperaturen understiga 7 grader 
Celsius och 10 grader vid tävlingar. 
Detta för att minimera skaderisken, 
uppnå en bättre arbetsmiljö för 
domare som ofta dömer upp till 10 h. 
Datorer och canopusboxar som 
används vid bedömning är känsliga för 
låga temperaturer. För större 
evenemang är den givna temperaturen 
ett krav från Internationella 
Skridskounionen (ISU).

Toaletter mm Ja Ja Ingen
TV kameror Ja Nej Ingen
Presskonferens utr Ja Nej Ingen
Goal pegs Ja Nej Ingen
Sarg/Rink (30x60m +/- 0,5%) Ja Ja Ingen
Sargskydd, glas/polyC Ja Ja Ingen
Hängnät, 4m från mållinjen Ja Ja Ingen
Spelarbås Ja Ja Ingen
Funktionärsbås Ja Ja Ingen
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Säker inpassering Ja Nej Lägre säkerhet för lagen som spelar.
Matchklocka Ja Ja Ingen
Ljudanläggning Ja Ja Ingen
Signalhorn/Siren Ja Ja Ingen
Höjd till belysning 5m 5m Ingen
Belysning 600 400 Minskat ljus, bör ej påverka.

Omklädningsrum 6 st 4 st

I dagsläget använder OIK 2 st och OIK 1 
st permanent. Det innebär att 
föreningarna inte längre kan ha 
utrustning kvar i omklädningsrum. 
Tävlingar och cuper kommer att få 
svårt med omklädningsrum. Idag är det 
både tjejer och killar som utövar 
ishockey och konståkning.

Sjukvårdsrum Ja Ja Ingen
Domarrum Ja Ja Ingen

Föreningsförråd Ja Nej
Föreningarna kan inte längre förvara 
utrustning i ishallen.

Tvättstuga/Tvättmaskin Ja Nej
Tvätt av match och tävlingströjor, kan 
ej längre ske i ishallen.

Torkrum/Torktumlare Ja Nej Se ovan.
Sliprum Ja Ja Ingen

Kostnadsjämförelse avseende renovering eller nybyggnation
Beroende på beslut gällande renovering eller nybyggnation kommer utrangering 
(direktavskrivning) göras av befintliga investeringar

Vid renovering kommer 1 790 tkr utrangeras.
Vid en nybyggnation kommer 4 042 tkr utrangeras.

Ovanstående kostnader är inte medräknad i nedanstående kalkyl, eventuell 
rivningskostnad av befintlig ishall är inte heller medräknad, men prognostiseras till 1 500 
tkr.

Kostnad för vaktmästare är i dagsläget 2 000 tkr / år och ligger i kultur & fritids budget. 
Samhällsbyggnad ser ingen sänkning av kostnaden för vaktmästare vid en eventuell 
nybyggnation. Kultur & fritid ser dock en besparing om man väljer att i framtiden 
sambygga en simhall med en ny ishall.
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I nedan matris beskrivs prognostiserade kostnader för drift, avskrivningar och interränta 
per år. Avskrivningstiden är 33 oavsett alternativen renovering eller nybyggnation. 33 år 
är ett medelvärde på de olika ingående byggnadsdelarna.

Beräknat 
renoverad ishall

Beräknat för 
ny ishall 

Beräknat för ny 
ishall samt rink

Driftkostnader inkl. fastighetsskötare 1 487 000 1 200 000 1 200 000
Avskrivningar (33 år) 2 151 515 1 969 697 2 424 242
Internränta (medelränta 33 år) 516 364 472 727 581 818
Totalt 4 154 879 3 642 424 4 206 060

Föreningarnas yttrande
Föreningarna har meddelat att de avser inkomma med en skrivelse innan KS möte 21 juni 
och då kommer den att biläggas. 

Muntligt har vi fått följande redogörelse från Camilla Hagelvik OKK gällande utredning 
och förslag.

Det viktiga för föreningarna är att det finns en frisk och fungerande ishall innehållande en 
stor bana och en liten bana. Det är synnerligen viktigt att säsongen ej störs och att 
verksamheten kan fortsätta obehindrat.

Camilla framför även att för att man ska kunna fortsätta med isshow och tävlingar, är det 
synnerligen viktigt att publikplatserna och antalet omklädningsrum ej minskas i den 
omfattning som beskrivs för en publik C-hall. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 



 

 

Besöksadress Ö. jänrvägsg. 16 
Postadress Samhällsbyggnad 

 Kultur och fritid, 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 83 15 

Hemsida www.osby.se 
E-post fritid@osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 
Cecilia Pedersen, 0479-52 81 75 
cecilia.pedersen@osby.se 
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Förstudie gällande ny ishall i Osby kommun 

Diarie nr KS/2016:255 821 

 

Kommunledningen, Samhällsbyggnadsbyggnad/Kultur och fritid föreslår att 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om: 

- Avsätta 126 miljoner kronor för byggandet av en ny ishall samt 

träningsrink i investeringsbudget år 2019 och 2020 enligt flerårsplan 

och ge uppdraget att påbörja arbetet med en ny ishall till 

kommunchefen.  

- Uppdra åt samhällsbyggnad att återkomma senast den 30 november 

2017 med placering i närheten av nuvarande ishall och eventuella 

kostnader för markförberedelser. 

Sammanfattning  

Den 2016-04-27 (Diarie nr KS/2016:255 821) tog kommunstyrelsen beslutet 

om att ge kommunchefen uppdraget att arbeta vidare med en förstudie om en 

eventuell ny ishall i Osby kommun. Förstudien skulle innehålla konkreta 

förslag på 1. geografisk placering, 2. ekonomisk kalkyl, 3. alternativ 

finansiering, 4. möjlighet att bygga vidare på ishallen samt ha ett särskilt 

fokus på allmänhetens åkning. Uppdraget delegerades vidare till 

Samhällsbyggnad/Kultur och fritid som har genomfört förstudien i bred 

samverkan.  

Totalt har cirka 500 personer tyckt till i förstudien via öppna möten, enkäter 

och övriga dialoger. Utgångspunkter för förstudien har varit ekonomisk, 

social, kulturell och ekologisk hållbarhet samt jämställhet och jämlikhet. 

Extra fokus har lagts på barnperspektivet och ishallen som social mötesplats. 

I medborgardialogen har några områden lyfts fram extra av de tillfrågade 

dessa var vikten av en extra träningsrink, att ishallen placeras centralt samt 

att det finns cafeteria och wifi i byggnaden. Många har sett mycket positivt 

på att det i ett senare skede går att docka ihop ishallen med en simhall samt 

att den byggs så att den kan användas även till andra event som t.ex. mässor.  

Utifrån hållna medborgardialoger, sammanställningen av enkäter samt med 

hjälp av en referensgrupp bestående av föreningar och andra direkt berörda 

aktörer togs en idéskiss på en publik B/C hall fram vilken ställdes ut för 

ytterligare synpunkter under julhelgerna.  

En ekonomisk kalkyl baserad på idéskissen beställdes in via ramavtal.  Den 

ekonomiska kalkylen gjordes enbart på själva byggnaden till detta 

tillkommer eventuell sanering och markförberedelser utöver det normala, 

driftkostnader, lösa inventarier, eventuell inköp av mark samt 

iordningställande av området runtomkring som t.ex. parkering, gång- och 
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cykelbanor och lekplats.  Totala investeringskostnaden beräknas bli ca 126 

miljoner. Byggnationen har en felmarginal på +/- 30 % vilket inte är en 

ovanlig felmarginal i ett tidigt skede enligt konsultföretaget Tyréns och 

sakkunnig från Osby bostäder. För detaljerad uträkning se den ekonomiska 

kalkylen i bifogad rapport ”Förstudie ishall Osby kommun 2017”. 

Förslaget är att gå vidare med ishallsbyggnationen i form av partnering. 

Detta har gjorts med framgång i andra byggnationen och kommuner 

och innebär att kommunen arbetar som ett team med byggarna som 

upphandlats. I detta fall sätts en budget och tak för hela byggnationen 

och även om upphandlingen görs för helheten delas den upp i olika faser 

så att man har en utgång om kostnaderna blir för höga.  

Två förslag för geografisk placering av ishallen togs fram dessa är 

Barnvagnen och Gullarp. Den första med fördelen att den ligger nära 

nuvarande anläggningar och den andra med fördelen att kommunen äger 

marken samt att markförhållandena är kända. En extern markundersökning 

beställdes för barnvagnen 1 då indikationer fanns att marken var förorenad. 

Markundersökningen visar att det finns höga halter av tungmetaller i marken 

på 65 % av området men att dessa inte har spridit sig till grundvattnet. 

Utgrävning av kontaminerade massor samt återfyllnad med rena beräknas 

kosta ca 30 Mkr.  

Barnvagnen är det läge där flest tillfrågade kommuninvånare och 

föreningar önskar en placering av en ny ishall. Förslaget är därför att ge 

tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett förslag på placering i närheten 

av nuvarande ishall  där den minsta risken och kostnaden för 

bortforsling av förorenade massor finns.   

Beslutsunderlag 
- Förstudie ishall Osby kommun 2017 

- Sammanfattning Miljötekninsk markundersökning MIFO Fas 2, 

Barnvagnen 1, Osby, den 27 mars 2017 

- Idéskiss ishall, Arkitektfirman Eva Arén 

- Kalkyl nybyggnad av ishall i Osby, den 21 mars 2017    

 

Beslutet skickas till: 
- Kommunledning och samtliga förvaltningschefer 

- Föreningarna OIK och OKK 

 

Petra Gummeson                                              Mathias Karlsson 
Kommunchef                                                                   Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 

Reia Sofiadotter Collberg          Cecilia Pedersen 
Kultur och fritidschef                                                      Vik. Fritids- och folkhälsoutvecklare 
 



 

 

 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 

 

2017-05-04 

 

 

Förstudie ishall 
Osby kommun 
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1 Sammanfattning 

Den 27 april 2016 tog kommunstyrelsen viljebeslut om att ge 

kommunchefen uppdraget att arbeta vidare med att ta fram ett förslag 

avseende byggnation av en ny ishall. Bakgrunden till beslutet var att 

nuvarande ishall kräver omfattande åtgärder då det finns problem med 

mikrobakteriell påväxt och avvikande lukt. Förvaltningen 

Samhällsbyggnad/Kultur och fritid fick uppdraget att genomföra en förstudie 

om hur en ny ishall skulle kunna utformas.  

Syftet med förstudien var att ta fram ett förslag på ishallens utformning, 

geografiska placering, ekonomisk kalkyl samt undersöka och förbereda för 

att koppla på annan byggnation i ett framtida skede. Förstudien ska ligga till 

grund för ett politiskt beslut samt möjliggöra upphandling av projektering.  

Delaktighet har varit styrande i metoden för att ta fram underlaget till 

förstudien och idéskissen. Barn och unga, allmänheten, företag och 

föreningarna har getts möjlighet att påverka och få inflytande över 

utformningen av en eventuell ny ishall. Vägledande riktlinjer för 

utformningen av ishallen har också varit Svenska Ishockeyförbundets 

riktlinjer att ”Bygga Ishall” och Svenska konståkningsförbundets ”Ishall på 

lika villkor”. Projektgruppen har besökt Stenungssunds nya ishall som stod 

färdig 2015. Denna har fungerat som ett exempel i denna utredning.  

Under förstudien har möjligheter för alternativ finansiering undersökts. 17 % 

av de tillfrågade företagarna är intresserade av att sponsra olika delar i 

ishallen. Sparbanksstiftelsen är positiv till att eventuellt sponsra en del av 

utrustningen.  

Den ekonomiska kalkylen är framtagen av Tyrén AB och innefattar 

huvudbyggnation med en publikhall, omklädningsrum, caféteria, entré, 

förråd, personalrum, kontor och toaletter samt en träningshall. Lösa 

inventarier, träningshall, utvändig anläggning samt en uppskattning av 

driftkostnader för en ny ishall har beräknats separat. Kostnaden för 

byggnationen uppgår till 126 mkr och avser 2017 års kostnadsläge. Kalkylen 

bedöms ha en osäkerhet på +-30 % på grund av att projektering och 

detaljlösningar kvarstår. Detta är enligt konsultföretaget Tyréns och 

sakkunnig från Osby bostäder ingen ovanlig felmarginal i ett tidigt skede. 
 

Överblick ekonomisk kalkyl 

Huvudbyggnation 110 mkr 

Inventarier 4 mkr 

Träningshall  10 mkr  

Utvändig anläggning Alt.1 Barnvagnen 2,6 mkr 

Total investering 126,6 mkr 

 

Sammanfattningsvis föreslås att kommunen går vidare med 

ishallsbyggnationen i form av partnering. Detta har gjorts med framgång i 

andra byggnationen och kommuner och innebär att kommunen arbetar som 

ett team med byggarna som upphandlats. I detta fall sätts en budget för hela 
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byggnationen redan vid start och även om upphandlingen görs för helheten 

delas den upp i olika faser så att man har en utgång om kostnaderna blir för 

höga.  

Under utredningen framkom det två förslag på geografisk placering. 

Platsernas fastighetsbeteckning är Barnvagnen och Gullarp. Båda områdena 

har för- och nackdelar. Fördelen med Gullarp är exploateringsmöjligheterna 

att anlägga ett större område. Nackdelen är att markundersökningen visat att 

det finns torv i marken och att den inte har ett lika centralt läge. Fördelen 

med Barnvagnen är att platsen är välkänd och ligger i anslutning till 

fotbollsplanerna. Nackdelen är att delar av marken är förorenad vilket 

kommer innefatta saneringskostnader. Vid både Barnvagnen och Gullarp 

bedöms det som möjligt att ansluta ytterligare byggnader som exempelvis en 

ny simhall i ett senare skede.  

Barnvagnen är det läge där flest tillfrågade kommuninvånare och föreningar 

önskar en placering av en ny ishall. Förslaget är därför att ge tjänstemännen i 

uppdrag att ta fram ett förslag på placering i närheten av nuvarande ishall  

där den minsta risken och kostnaden för bortforsling av förorenade massor 

finns.   
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2 Inledning 

Den 27 april 2016 tog kommunstyrelsen viljebeslut (Diarie nr KS/2016:255 

821) om att ge kommunchefen uppdraget att arbeta vidare med att ta fram ett 

förslag avseende byggnation av en ny ishall. Innan slutligt beslut om 

byggnation fattas ska ett komplett underlag avseende ishallens utformning 

och geografisk placering redovisas tillsammans med en komplett ekonomisk 

kalkyl för hela projektet. Även möjlighet till alternativ finansiering ska 

utredas och föreningarna ska ges likvärdiga möjligheter till träningstider. 

Förvaltningen Samhällsbyggnad/Kultur och fritid fick uppdraget att 

genomföra en förstudie om hur en ny ishall skulle kunna utformas. 

Förstudien ska ligga till grund för politiskt beslut samt möjliggöra 

upphandling av projektering.  

3 Syfte och mål 

Syftet är att ta fram en förstudie som ska ligga till grund för ett politiskt 

beslut samt möjliggöra upphandling av projektering.  

Målet är att ta fram ett förslag på: 

 Ishallens utformning i bred dialog med föreningar och invånare samt 

prioriteringslista. 

 Geografisk placering. 

 Förberedelse för vidare byggnation av ishallen i ett senare skede 

utifrån behov som uppstår t.ex. ny simhall eller annan anläggning. 

 Ekonomisk kalkyl  

4 Bakgrund 

Beslutet om att påbörja denna förstudie grundar sig bland annat på 

utredningen ”Rapport inför beslut om viljeinriktning - Mars 2016” (Diarie 

nr. KS/2016:255 821). I rapporten kartlagdes det vilka problem som finns i 

nuvarande ishall. Där framkom det att ishallen är i behov av omfattande 

åtgärder, det mest brådskande problemet är avvikande dofter som troligtvis 

kommer från tryckimpregnerat virke samt från mikrobiell påväxt i organiskt 

material. Allergiska reaktioner på besökare och personal har förekommit.  

Förutom ishallens ursprungliga konstruktion så har det under ishallens 

livslängd byggts till kiosk, kansli, förråd och omklädningsrum av ideella 

krafter. Hänsyn till byggfysik och ventilation har inte tagits vilket är en 

bidragande orsak till uppkomna problem. 

Politiskt beslut togs den 2016-04-27 (Diarie nr. KS/2016:255 821) att ge 

kommunchefen uppdraget att arbeta vidare med hur en eventuell ny ishall 

skulle kunna utformas. Kommunchefen delegerade uppdraget till 

Samhällsbyggnad och Kultur och fritid som i dagsläget är de som står för 

driften av anläggningen.  



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

6(23) 

 

 

 
Vägledande riktlinjer i denna förstudie är Svenska Ishockeyförbundet 

riktlinjer att ”Bygga Ishall” för publikhall A/B och Svenska 

konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor”.  

 Hållbarhet 

Ishallen är en del i en hållbar utveckling i kommunen och ska möjliggöra för 

fysisk aktivitet och vara en social mötesplats för Osby kommuns invånare 

och besökare.  

Hållbarhet är en process som handlar om att skapa god livskvalitet med 

fungerande metoder som tillgodoser dagens behov utan att påverka 

kommande generationer. För att lyckas med detta är det viktigt att alla tar 

ansvar och gör vad som är möjligt utifrån sina perspektiv. Hållbar utveckling 

består av fyra ömsesidigt beroende områden; miljö, social, ekonomisk och 

kulturell hållbarhet. Hållbar utveckling vilar i en balans mellan dessa fyra 

områden som är beroende av varandra i ett komplext system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna förstudie har de fyra perspektiven om hållbarhet varit vägledande i 

såväl ett kort- och långsiktigt perspektiv. Utifrån miljöområdet har fokus 

legat på val av plats och material. Inom den kulturella dimensionen har den 

Kultur- och fritidspolitiska planen samt Region Skånes 

kulturutvecklingsprogram varit i fokus. Där eftersträvas tillgång till ett 

kulturutbud med stor mångfald med innehåll av både bredd, spets, kvalitet 

och nytänkande. 

Utifrån det sociala perspektivet har extra vikt lagts vid jämlikhet, 

jämställdhet och barnets perspektiv för att skapa en mötesplats för sociala 

möten mellan generationer, personer och mångfald. Inom det ekonomiska 

hållbarhetsperspektivet har fokus legat på att se till att anläggningen ska ha 

rimliga driftkostnader så att den kan skötas, vara långsiktigt hållbar och att 

investeringarna som görs håller i ett längre perspektiv.  
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5 Metod 

Under denna rubrik beskrivs projektorganisationen till förstudien, de olika 

målgrupperna som har kommit in med synpunkter och hur synpunkterna har 

inkommit. 

Förstudien utgår från direktiven i det politiska beslutet vad gäller 

utformning, geografisk placering, ekonomisk kalkyl, alternativ finansiering 

och framtida möjligheter för ytterligare byggnation kopplat till den nya 

ishallen. Under varje huvudrubrik finns en inledande presentation av 

avsnittet och därefter en fördjupning. Möjlighet till ytterligare fördjupning 

finns i de bifogade bilagorna.  

 

 Projektorganisation till förstudien 

Till förstudien fanns det en 

projektorganisation som bestod av: 

Styrgrupp: Politiker, 

Samhällsbyggnadschef, Kultur och 

fritidschef. 

Projektägare: Kultur och fritidschef 

Projektledare: Fritids- och 

folkhälsoutvecklare 

Projektgrupp intern: Kultur och 

fritidschef, Sim- och ishallschef, 

Gruppledare ishall, Fritids- och 

folkhälsoutvecklare  

Referensgrupp: kultur och fritidschef, sim- och ishallschef, vaktmästare från 

ishallen, fritid- och folkhälsoutvecklare, planarkitekt, representanter från 

föreningarna OIK och OKK, Osbybostäder, näringslivsutvecklare, 

representanter från hockeyskolan och upphandlingsfunktionen bjöds in. 

Referensgruppens uppgift var att inhämta synpunkter och information till 

förstudien av en eventuell ny ishall. Gruppen träffades regelbundet under 

hösten 2016 och tidig vår 2017. Under mötena diskuterades bland annat 

geografisk placering och ishallens utformning. 

Personalen i nuvarande ishall har varit representerade i referensgruppen. 

Under förstudiens gång har en dialog förts kontinuerligt med ishallens 

personal om funktioner och möjligheter i en eventuell ny ishall. Två 

representanter från ishallen har även varit med på studiebesöket. 

 

 Studiebesök 

Projektgruppen bestående av kultur och fritidschef, sim- och ishallschef, 

gruppledare ishall och fritids- och folkhälsoutvecklare besökte tillsammans 

med planarkitekten Stenungssunds nya ishall som stod färdig våren 2015. 

Enligt utsaga av Svenska Hockeyförbundet är ishallen i Stenungssund en av 

de mest genomtänkta anläggningar som har byggts. Under arbetet med att ta 

fram ”Rapport inför beslut om viljeinriktning - Mars 2016” genomfördes 

även ett antal andra studiebesök. 
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 Delaktighet 

Fokus för metoden för att ta fram underlaget till förstudien och idéskissen 

har varit delaktighet. Barn och unga, allmänheten, företag och föreningarna 

har getts möjlighet att påverka och få inflytande i utformningen av en 

eventuell ny ishall. Detta har gjorts genom olika former av dialoger, 

personliga möten med barn och unga och föreningar, enkäter till 

gymnasieelever, vårdnadshavare och företagare. Totalt har minst 500 

personer fått tycka till om eventuell ny ishall. 

 

Temat för alla dialoger, möten och enkäter har varit ”Hur skapar vi en 

socialmötesplats i en eventuell ny ishall”. Utifrån de insamlade 

synpunkterna har en idéskiss arbetas fram. Denna har ställts ut i biblioteken i 

Osby och Lönsboda samt i nuvarande ishall. Under den period som 

idéskissen fanns ute inkom 28 synpunkter.  

Syftet med alla de olika formerna av dialoger var att inhämta kunskap, få 

förståelse och hitta samförstånd mellan invånarna i deras intresse i ishallen. 

Medborgardialogerna har utgjort grunden i processen med förstudien och 

utformningen av ishallen. Nedan följer en kort sammanfattning över de 

dialoger som genomförts. 

5.3.1 Föreningsdialog 

Under hösten 2016 anordnades en föreningsdialog som var öppen för alla 

föreningar att delta i oavsett om de var aktiva i nuvarande ishall eller inte. 

Det var både kultur och fritidsföreningar som närvarade, bland annat 

närvarade Lönsboda gymnastik och idrottsförening, Osby ishockeyklubb, 

Bowlingsällskapet, Wisseltofta IF och Skåneidrotten.  

 

 

 

 

 

Dialog Flickor/kvinnor Pojkar/män Annat/anonym Totalt 

Föreningsdialog 3 9  12 

Ungdomsdialog    ca 44 

Gymnasiet enkät 36 35 2 73 

Vårdnadshavare 

enkät 
150 117 2 270 

Företagsenkät 19 52  71 

Synpunkter på 

idéskiss 
3 17 8 28 

Övriga inkomna 

synpunkter  
   2 

Totalt    ca 500 
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5.3.2 Ungdomsdialoger/enkät 

Under förstudieprocessen har det varit viktigt att få med ungdomarnas 

synpunkter på en eventuell ny ishall. Därför har det anordnas workshop med 

fritidsgårdarna Bulten och Pulsen. En student som gick sista året på 

gymnasiet med inriktning teknik har varit timanställd för att ta fram en 3D-

modell utifrån alla ungdomars synpunkter från fritidsgårdarna.  

Förutom dessa workshopar har även en enkät till alla gymnasieelever skickas 

ut genom skolans elevwebbportal. Svaren från enkäterna har även tagits med 

i 3D-modellen. 3D-modellen har presenterats och återkopplats till 

ungdomarna på fritidsgårdarna Bulten och Pulsen. Modellen har även 

presenterats på Osby kommuns hemsida och en dagstidning har skrivit om 

arbetet. 

5.3.3 Övriga enkäter 

Förutom enkäten till gymnasieeleverna genomfördes två ytterligare 

webbenkäter under förstudieprocessen. En enkät riktades till vårdnadshavare 

och skickades ut genom skolans webbportal och en enkät riktades till 

företagare i Osby kommun genom näringslivsutvecklarens kontaktnät.  

Vårdnadshavarenkäten har erbjudits till de vårdnadshavare som har barn 

klasserna F-9 i hela Osby kommun och de inkomna svaren hade en 

geografisk spridning och kom från såväl Lönsboda, Killeberg och Osby. 

5.3.4 Övrig kompetens  

För att få en komplett bild av möjligheterna och utmaningarna med en 

eventuell ny ishall har även andra kompetenser fått ge synpunkter under 

förstudiens gång. Dessa har i Osby kommun varit Räddningschef, 

Byggnadsingenjör, Driftledare och personalen på nuvarande ishall. Även 

Skåne Blekinge Vattentjänst ABs (SBVT) handläggare rådfrågades om 

möjlighet att docka på eventuell ny simhall. 

Två tjänster har köps in för att göra så korrekta bedömningar som möjligt, en 

ekonomisk kalkyl på byggnationen med de fasta inventarierna och en 

markundersökning av marken.  
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6 Ishallens utformning 

Ishallens utformning har tagits fram utifrån ett delaktighetsperspektiv. 

Föreningsliv, barn och unga, vårdnadshavare, företag och invånare i Osby 

kommun har haft möjlighet att påverka och tycka till om utformningen av en 

ny ishall. Vägledande för utformningen har också varit Svenska 

Ishockeyförbundets riktlinjer ”Bygga ishall” och Svenska 

Konståkningsförbundets dokument ”Ishall på lika villkor”. Efter insamlingen 

av synpunkter och fakta kring ishallar har en idéskiss tagits fram av 

arkitektkontoret Arén AB.  

Bild: Idéskiss ny ishall Arén AB 

Idéskissen innehåller bland annat entré, isbana, caféteria, läktare, 1020st 

publikplatser, träningsrink, förråd, toaletter, omklädningsrum, personalrum, 

kontor, gym, tvättrum, spelarbås, funktionärsbås, utvisningsbås och 

mediabås. Den kompletta idéskissen finns i bilaga 2. 

Utgångspunkten 

för idéskissen är 

att ishallen ska 

vara en publik 

B/C hall så att 

samma nivå som 

föreningar spelar 

på idag kan 

hållas. Detta 

innebär att 

särskilda krav på 

innehåll t.ex. 

omklädningsrum 

och antal 

publikplatser 

vilka återfinns i 

skriften ”Bygga 

ishall”.  

 

 

 

Bild: Överblick krav för publik C/B hall, sida 6 i skriften ”Bygga ishall”.  
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 Sammanfattning av medborgardialoger 

Under detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet som 

framkom av de genomförda medborgardialogerna. Synpunkter har inkommit 

både före och efter det att idéskissen presenterats. 

Kortfattad sammanfattning över de mest förekommande synpunkterna: 

 Café med möjlighet för socialt umgänge. 

 Bra internetuppkoppling. 

 Möjlighet att docka på andra anläggningar. 

 Anläggningen ska kunna användas på flera sätt som ex. vid olika 

evenemang och andra aktiviteter.  

 Det ska finnas två rinkar. 

 Läktare på båda sidorna om rinken i huvudbyggnaden. 

 Den ena trappan som går upp till cafeterian kan läggas utanför 

cafeterian alternativt gå direkt från markplan till läktarna.  

6.1.1 Dialog föreningar 

Synpunkterna som framkom från dialogen med föreningarna var att det 

skulle finnas möjlighet till att anordna andra evenemang som mässor, 

utställningar och marknader. Att caféet skulle ha möjlighet att sälja lättare 

måltider. Föreningarna såg även en vinst med att anläggningen kan bjuda in 

till andra aktiviteter som konferensmöjligheter för företag, träningsläger med 

möjlighet att sova över och skol- och fritidsverksamhet. Föreningarna såg en 

stor fördel i att en eventuell ny ishall kan ses som en möjlighet till ett 

framtida komplex med flera olika funktioner som sporthall, simhall, 

bowling, boule och curling. Det ansågs även viktigt att tänka miljömässigt 

och fundera på solpaneler på taket av ishallen. 

6.1.2 Barn och unga 

Barnens och ungdomarnas synpunkter från workshoparna på fritidsgårdarna 

var att det skulle finnas ett café där de kunde ta en fika, umgås och slappa. 

De ansåg också att det var en självklarhet att det skulle finnas 

internetuppkoppling i en eventuellt ny ishall. Det kom även förslag på att det 

skulle gå att utöva andra aktiviteter som bordtennis, gym och curling i 

ishallen.  

6.1.3 Enkät gymnasiet 

Synpunkterna från workshoparna med barn och unga blev underlag till en 

webbenkät för alla gymnasieelever. Gymnasieeleverna var positiva till att en 

eventuell ny ishall kunde vara en plattform för att anordna andra evenemang. 

De hade även andra önskemål om aktiviteter som curling och bordtennis 

samt att det skulle finnas ett café och någonstans att umgås. 

Gymnasieeleverna ansåg att det var en självklarhet att internetuppkoppling 

skulle finnas. I utemiljön runt ishallen var de intresserade av motionsspår 

och utegym.  



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

12(23) 

 

 

 

Bild: Vision framtagen av gymnasieelev i Osby Kommun. 

 

6.1.4 Enkät vårdnadshavare 

I svaren på enkäten till vårdnadshavarna framkom följande synpunkter. Ett 

café med möjlighet att umgås med vänner efterfrågades. Vårdnadshavarna 

var positiva till att andra evenemang som konserter/uppsättningar och olika 

mässor kunde anordnas i ishallen. Förslag uppkom också på andra aktiviteter 

som klättervägg, curling- och boulebana.  

6.1.5 Enkät företagare 

I enkäten som skickades ut till företagarna efterfrågades förutom synpunkter 

på utformningen av en ny ishall om de skulle kunna tänka sig att sponsra en 

ny ishall. I detta avsnitt presenteras vad företagen ansåg om ishallens 

utformning. I avsnittet Alternativ finansiering presenteras vad företagen 

ansåg angående sponsring. 

Företagarna efterfrågade en plats för kundmöten, personalsammankomster, 

mässor, afterwork, olika evenemang samt konferenser. Det inkom många 

förslag om evenemang som skulle kunna anordnas i en ny ishall, bland annat 

Disney on ice, mässor, konserter, konferenser mm. Många av företagarna 

kommenterade att förstahandsvalet angående den geografiska placeringen 

borde vara området med fastighetsbeteckningen Barnvagnen. Flera 

företagare uppgav att markförhållandet bör avgöra var en eventuell ny ishall 

bör placeras. Övriga synpunkter från företagarna var att två rinkar ansågs 

viktigt samt möjligheten att ansluta andra byggnader i framtiden. Det 

efterfrågades även snabb internetuppkoppling.  

6.1.6 Övriga dialoger 

Ishallspersonalen har gett sina synpunkter utifrån idéskissen på 

utformningen. Synpunkterna har framförallt innefattat val av inventarier, 

behov av två rinkar och önskan om läktare på båda sidorna om den ena 

rinken.  

 

Förfrågan om synpunkter har även skickats till räddningschef och 

byggnadsingenjör vilka har poängterat att det är viktigt att följa 

egenskapskraven enligt Boverkets byggregler (BBR) som innefattar regler 

om tillgänglighet, utrymning, bärförmåga, säkerhet vid användning, hygien 

och hälsa, bullerskydd och energihushållning. Andra synpunkter har varit 

funderingar om vad som kommer att hända med nuvarande ishall. Tankar 

kring om denna kan göras till en multiarena eller tas tillvara på något annat 

sätt har lyfts. Eftersom uppdraget i denna förstudie inte är att utreda vad som 

ska hända med nuvarande ishall kommer synpunkter angående nuvarande 

ishall inte behandlas vidare i denna rapport.  
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7 Ekonomisk kalkyl 

Nedan presenteras den ekonomiska kalkylen. Observera att beräknade 

kostnader kan ändras vid projektering. Syftet med den ekonomiska kalkylen 

är att vara underlag till en investeringsbudget avseende entreprenad och 

projekteringskostnader för en ny ishall i Osby.  

Den ekonomiska kalkylens kostnader är uppdelade i fem delar. Den första 

delen är huvudbyggnationen med en fullvärdig publik B/C hall, 

omklädningsrum, caféteria, entré, förråd, personalrum, kontor och toaletter. 

Den andra delen är träningshallen som ligger i direkt koppling till 

publikhallen. Den tredje delen är kostnader för lösa inventarier och fjärde 

delen utvändig anläggning. I femte delen presenteras uppskattade 

driftkostnader för en ny ishall.  

 

Överblick ekonomisk kalkyl 

Huvudbyggnation 110 mkr 

Inventarier 4 mkr 

Träningshall  10 mkr  

Utvändig anläggning Alt.1 Barnvagnen 2,6 mkr 

Total investering 126,6 mkr 

Observera att den ekonomiska kalkylen utgår från och innefattar lätta 

markförberedelser, kostnader kopplade till specifika förhållanden så som 

förorenad mark presenteras under avsnittet Geografisk placering. 

Kostnaderna i den ekonomiska kalkylen avser 2017 års kostnadsläge, mer 

detaljer kring den ekonomiska kalkylen finns i bilaga 4. Kalkylen bedöms ha 

en osäkerhet på +-30 % på grund av att projektering och detaljlösningar 

kvarstår.  

Totala investeringskostnaden beräknas bli cirka 126 miljoner. Byggnationen 

har en felmarginal på +/- 30 %.  Detta är enligt konsultföretaget Tyréns och 

sakkunnig från Osby bostäder ingen ovanlig felmarginal i ett tidigt skede.  

Förslaget är att gå vidare med ishallsbyggnationen i form av partnering. 

Detta har gjorts med framgång i andra byggnationen och kommuner och 

innebär att kommunen arbetar som ett team med byggarna som upphandlats. 

I detta fall sätts en budget och tak för hela byggnationen och även om 

upphandlingen görs för helheten delas den upp i olika faser så att man har en 

utgång om kostnaderna blir för höga.  

 

 Huvudbyggnation 

Den ekonomiska kalkylen för huvudbyggnationen innefattar stomme, tak, 

fasad, fönster, dörrar, hiss, inre ytskikt och fasta inventarier. Publikhallen är 

beräknad att rymma ca 1020 publikplatser varav 800 är sittplatser, 200 är 

ståplatser och 20 är hcp-platser 

Kostnaden, med ovanstående premisser, kalkyleras till 110 Mkr för ishallen 

exkl. mervärdesskatt. Kalkylen är beräknad på kostnadsläget avseende 2017. 
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 Träningshallen 

Den beräknade kostnaden för träningsrinken är enligt den inkomna kalkylen 

från Tyrén AB 35 mkr exkl. mervärdesskatt. Då träningshallen ska vara av 

enklare konstruktion och ha oisolerade plåtväggar kan den beräknade 

kostnader på 35 mkr ifrågasättas och eventuellt bli lägre. Exempel från andra 

kommuner och leverantörer av ishallar visar på lägre summor, i denna 

utredning har vi räknat på en summa på 10 miljoner med nedanstående 

exempel som bas. Exakt kostnad kommer kunna erhållas först när 

projektering och partnering har påbörjats.  

Exempel: 

Boden kommun 2009, 6,5mkr. 

http://www.idrottensaffarer.se/arena/2012/02/bygger-arenor-for-inte-ens-

halva-priset 

Leverantör ishallar North Power, 5 mkr. 

http://www.northpower.se/stal/standardhallar/ishallen/ 

Haninge kommun i samarbete med Stockholms idrottsförbund: träningshall 

17,5 mkr. Obs ej ishall utan ett exempel på partnering. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/det-gaar-att-bygga-

traeningshallar-till-en-laag-kostnad-visar-haninge-kommun-i-ett-samarbete-

med-stockholms-idrottsfoerbund-ochh-byggfoeretaget-ncc-257459  

 

 Lösa inventarier 

Kostnaden för lösa inventarier har uppskattats utifrån slutredovisningen av 

Stenungssunds nya ishall som exempel. Stenungssunds ishall stod klar 2015 

och lösa inventarier uppgick till en kostnad av 4 mkr. En mer detaljerad 

inventarielista kommer att tas fram vid beslut om projektering.  

 

 Utvändig anläggning 

Med utvändig anläggning menas i denna utredning området runt 

byggnationen. Förslag på vad den utvändiga anläggningen kan innehålla är 

lekplats, planteringar, utegym, motionsspår, bänkar, cykelställ och vägen till 

och från ishallen.  

Ett kostnadsförslag för utvändig anläggning har inkommit från driftenheten i 

Osby kommun.  I beräkningen ingår lätt markförberedelse vilken innebär 

balansering av ytan, borttagning av träd, uppbrytning och borttransportering 

av stubbar samt schaktning av vegetation som placeras i vall eller hög inom 

anläggningens område. En mer detaljerad kostnadskalkyl och vad som ska 

ingå i utvändig anläggning ska tas fram i projekteringsfasen. 

  

http://www.idrottensaffarer.se/arena/2012/02/bygger-arenor-for-inte-ens-halva-priset
http://www.idrottensaffarer.se/arena/2012/02/bygger-arenor-for-inte-ens-halva-priset
http://www.northpower.se/stal/standardhallar/ishallen/
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Lätt markförberedelse 

Barnvagnen: ca 250 tkr 

Gullarp: ca 350 tkr 

 

Gång och cykelvägar  

En schablonkostnad för gång- och cykelväg (GC-väg) har tagits fram. GC-

väg beräknas kosta cirka 2000 kr/lm inkl. belysning. 

Barnvagnen: 1088 x 2000 = 2 176 tkr 

Gullarp: 1927 x 2000 = 3 854 tkr 

 

Övrig utrusning   

Lekplats: Liten/medelstor ca 100 tkr, exklusive montering  

Utegym: Utegym ca 100 tkr, exklusive montering 

Cykelställ: Fristående cykelställ, plats för 50st cyklar ca 20 tkr 

 

 Driftkostnader 

Driftkostnader i en ny ishall bör innefatta värme, el, VA, larm, försäkring, 

administrationskostnader, internhyra, personalkostnader samt avskrivningar. 

En uppskattning utifrån dagens personalkostnader och framtida i en ny ishall 

uppskattas till fem heltidstjänster för vaktmästeri och lokalvård. Den årliga 

personalkostnaden för dessa tjänster beräknas vara 842 tkr exkl. 

löneökningar.  

Driftkostnader exkl. löner uppgick i nuvarande ishall till 3 259 600 kr 2014 

och 2 800500 kr 2015. En fullständig beräkning av driftkostnader för en ny 

ishall kan göras vid projektering. En uppskattning av kostnad kan göras 

utifrån Stenungssunds nya ishall där driftkostnaderna är 3,2 mkr vilka 

innefattar inre- och yttre underhåll samt personalkostnader.   
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8 Geografisk placering 

Under utredningen framkom det två förslag på geografisk placering. Båda 

områdena har för- och nackdelar. Nedan presenteras områdena och de 

utredningar som gjorts på respektive plats. Platsernas fastighetsbeteckning är 

Barnvagnen och Gullarp. Barnvagnen ligger bredvid nuvarande ishall och 

Gullarp ligger längst ner på Klövervägen, ca 800 m från nuvarande ishall.  

Barnvagnen är det läge där flest tillfrågade kommuninvånare och föreningar 

önskar en placering av en ny ishall däremot över hälften av den tilltänkta 

marken förorenad. I samband med projektering bör man se över om det är 

möjligt att placera ishallen i närheten av nuvarande ishall men där den 

minsta risken och kostnaden för bortforsling av förorenade massor finns.   

Bild: Karta över Osby tätort 

 

 Ytans storlek 

En preliminär beräkning har gjorts för hur mycket mark som behövs för att 

docka på andra anläggningar till en ny ishall. Anläggningar som förstudien 

beräknat utrymme för är ishall (9000m2), simhall (3000m2), sporthall 

(1500m2), boulebana (1000m2) och bowlinghall (2500m2). Sammanlagt 

beräknas ytan för anläggningarna till 17 000 m2.  

Området Barnvagnen bedöms ha tillräckligt stor yta för byggnationen av 

ovannämnda anläggningar. Vid behov av fler anläggningar eller utvecklad 

utemiljö kan området bli trångt. Området Gullarp bedöms ha tillräcklig yta 

för ovannämnda anläggningar samt utrymme för ytterligare anläggningar 

samt utvecklad utemiljö. 

8.1.1 Anslutning av ytterligare byggnation 

Vid både Barnvagnen och Gullarp bedöms det som möjligt att ansluta 

ytterligare byggnader som exempelvis en ny simhall i ett senare skede. Vid 

en eventuell samordning av ishall med en framtida simhall är det viktigt att 

frågan om rening av klorerat vatten lyfts redan vid ett tidigt skede av 

utredning av en eventuell ny simhall. 

 



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

17(23) 

 

 

 Barnvagnen 

Området Barnvagnen ligger bredvid den nuvarande ishallen. Gångavståndet 

till järnvägsstationen är 1,088 km. Delar av området är privatägt och måste 

köpas in. 

8.2.1 Förorenad mark 

Industriell verksamhet har pågått på Barnvagnen i cirka 50 års tid och därför 

fanns det misstankar om föroreningar i marken. På grund av dessa uppgifter 

beställdes en geologisk och markteknisk undersökning. Undersökningen 

visade att det finns förorenade massor i området som uppgår till ca 11 000 

kbm. Fyra av tolv prover, 30 %, av markproverna visar halter som överstiger 

nivån för vad som definieras som ”farligt avfall”. Hela den miljötekniska 

markundersökningen av Barnvagnen finns i bilaga 3.  

 

 

Bild: Karta över den miljötekniska undersökningen 
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8.2.2 Åtgärder 

En kalkyl har beställt av Tyrén AB för att beräkna kostnaden för att 

eliminera de förorenade massorna. Två alternativ har tagits fram. Båda 

alternativen beräknas ha en viss osäkerhet. 

Alternativ ett är att gräva ut de kontaminerade massorna och ersätta med 

rena massor. Detta alternativ förordas med avseende på planerna att uppföra 

en ny ishall. För att kunna uppskatta kostnader för omhändertagande av 

förorenade massor så har avfallet antagits bestå av 20 % plast, 60 % 

jordmaterial, 20 % organiskt avfall. Kostnaden beräknas till ca 30 mkr. 

Alternativ två är övertäckning av kontaminerade massor vilket innebär att ca 

8000 kvm markyta övertäcks med ca en meter jordlager. Denna åtgärd 

kräver att ishallen grundläggs genom pålning till fast botten, vilket är en 

dyrare grundläggningsmetod. Ishallen rekommenderas i detta alternativ även 

förläggas i områdets västra del där förekomsten av förorenade massor är 

lindrigast. Åtgärden är också beroende av att ishallens konstruktör bedömer 

den som lämplig samt att detta alternativ går att förena med en ny detaljplan. 

Kostnaden för åtgärden bedöms till ca 2 mkr med reservation för att 

grundläggningen för ishallen genom pålning tillkommer.  

8.2.3 Ansvarsutredning 

Länsstyrelsen håller i en pågående ansvarsutredning där det bland annat 

framkommit underlag som bekräftar att Barnvagnen är ett före detta 

avfallsupplag. Ansvar för förorenade områden regleras i kapitel 10 i 

miljöbalken (MB). Enligt 10 kap. 2 § MB vilar ansvaret för avhjälpande i 

första hand på den verksamhetsutövare som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada. 

Ansvaret är begränsat till miljöfarliga verksamheter vars faktiska drift pågått 

efter 30 juni 1969 enligt 8 § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.  

8.2.4 Inköp av mark 

Om byggnation ska vara möjlig på Barnvagnen måste delar av området 

köpas in. Osby kommun beräknas behöva köpa in 25 000 kvm av 

Barnvagnen 1. En prisdiskussion har inletts med inköpet av ”Nissma 

parkeringen” som referens, markpriset hamnar då på 2 250 000 kr. I en 

eventuell förhandling av markpriset bör konsekvenserna av den förorenade 

marken vägas in eftersom saneringskostnaderna kan bli höga.   

 

 Gullarp 

Området Gullarp ligger längst ner på Klövervägen. Ägare av marken är Osby 

kommun. Gångavståndet till järnvägsstationen är 1,927 km och mellan den 

nuvarande ishallen och Gullarp är det ca 839 m.  

8.3.1 Avstånd 

En diskussion har förts med barn och skolas verksamhetsområdeschef Mia 

Johansson avseende om avståndet mellan Gullarp och skolorna kan vara ett 

hinder. Skolans företrädare anser inte att avståndet till Gullarp skulle vara ett 

hinder i deras verksamhet om det blev aktuellt för byggnation av en ny 

ishall.  
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Gullarp ligger naturnära vilket utgör möjligheter till att skapa ett framtida 

rekreationsområde med exempelvis utegym, motionsspår och lekplats med 

ishallen som centralpunkt.  

8.3.2 Markundersökningen 

Enligt Sveriges geologiska jordartskarta finns det fläckar av torv/mossa i 

området Gullarp. Därför beslutades att en okulärundersökning av marken 

skulle genomföras. Två provgropar grävdes den 2016-11-02 och dagen efter 

stämdes groparna av för eventuella förändringar. I provgrop ett bestod 

marken av naturliga massor, morän. I provgrop två bestod marken av 

matjord och morän. I båda groparna påträffades vatten vilket kan medföra att 

pålning av ishallen behövs och leder till eventuella ökade kostnader för 

anläggningen. Fler provgrävningar krävs för att kartlägga om ishallen kan 

anläggas i en annan del av området Gullarp än delen för provgrävningen. 

 
Bild: Okulär markundersökning med provgrävning 

 

 Detaljplanen 

Oavsett vilken geografisk placering som väljs kommer detaljplanen behöva 

ändras. Planarbetet beräknas ta runt 12 månader. Vid planarbetet kommer ett 

antal fastigheter bli sakägare och det blir något fler vid Barnvagnen än vid 

Gullarp. 
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9 Alternativ finansiering 

Under förstudien har möjligheter för alternativ finansiering undersökts. En 

del av de tillfrågade företagarna är intresserade av att sponsra olika delar i 

ishallen. Även sparbanksstiftelsen är positiv till att eventuellt sponsra en del 

av utrustningen.  

 Företagare 

I enkäten som gick ut till företagarna efterfrågades vilka möjligheter 

företagarna ansåg att de hade att bidra med företagssponsring. Resultatet av 

enkäten ska ses som en fingervisning vad gäller möjligheter till sponsring då 

företagarna har inte förbundit sig till sponsring genom enkäten.  

I enkäten tillfrågades 71 stycken företagare, 17 % av de svarande kunde 

tänka sig att sponsra någon del eller delar i en ny ishall. 25 % svarade att de 

inte visste än. Av de företagare som kunde tänka sig sponsra ansåg ca 41 % 

att de kunde ville sponsra de allmänna utrymmena och ca 29 % cafeterian. I 

utemiljön svarade ca 23 % att de kunde tänka sig sponsra med lekutrusning. 

 Övriga  

Ett möte har hållits mellan Sparbanksstiftelsen och Osby kommun vilket 

utmynnade i att stiftelsen eventuellt kunde tänka sig att sponsra någon 

mindre del som exempelvis en tävlingsklocka. 

Allmänna arvsfonden arbetar med jämlika ishallar och har tidigare stöttat 

föreningar som har satt upp en No Fall- utrustning. Vid inköp av utrustning bör 

allmänna arvsfonden kontaktas för ett eventuellt stöd för kostnaderna kring 

utrustning.  
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10 Slutsats 

Totalt har cirka 500 personer tyckt till i förstudien via öppna möten, enkäter 

och övriga dialoger som hållits. Utgångspunkter för förstudien har varit 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt jämställhet och jämlikhet. 

Extra fokus har lagts på barnperspektivet och ishallen som social mötesplats. 

I medborgardialogen har några områden lyfts fram extra av de tillfrågade 

dessa var vikten av en extra träningsrink, att ishallen placeras centralt samt 

att det finns cafeteria och wifi i byggnaden. Många har sett mycket positivt 

på att det i ett senare skede går att docka ihop ishallen med en simhall samt 

att den byggs så att den kan användas även till andra event som t.ex. mässor.  

Totala investeringskostnaden beräknas bli cirka 126 miljoner med en 

felmarginal på +/- 30 %.  Felmarginalen är enligt konsultföretaget Tyrén AB 

och sakkunnig från Osby bostäder ingen ovanlig felmarginal i ett tidigt 

skede. Att gå vidare med ishallsbyggnationen i form av partnering förordas. 

Detta har gjorts med framgång i andra byggnationer och kommuner och 

innebär att kommunen arbetar som ett team med byggföretaget som 

upphandlats. I detta fall sätts en budget och tak för hela byggnationen och 

även om upphandlingen görs för helheten delas den upp i olika faser så att 

man har en utgång om kostnaderna blir för höga.  

Under utredningen har det tagits fram två förslag på geografisk placering, 

dessa är Barnvagnen och Gullarp. Båda områdena har för- och nackdelar. 

Barnvagnen är den geografiska placering där flest tillfrågade 

kommuninvånare och föreningar önskar en placering av en ny ishall. Om 

ishallen ska placeras på området Barnvagnen bör ett förslag på placering i 

närheten av nuvarande ishall där den minsta risken och kostnaden för 

bortforsling av förorenade massor finns tas fram. Vid både Barnvagnen och 

Gullarp bedöms det som möjligt att ansluta ytterligare byggnader som 

exempelvis en ny simhall i ett senare skede. 
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12 Bilagor 

 

Bilaga 1  –  Sammanfattning av medborgardialoger  

 Workshop 

 Gymnasieenkät 

 Vårdnadshavare enkät 

 Företagsenkät 

 Synpunkter på Idéskissen 

 

Bilaga 2 –  Idéskiss framtagen av arkitektkontoret Arén AB 

Bilaga 3 –  Miljöteknisk markundersökning 

Bilaga 4 – Ekonomisk kalkyl 

Bilaga 5 – Stenungssund drift- och kapitalkostnader 

Bilaga 6 – Svenska ishockeyförbundets riktlinjer ”Bygga ishall” 

Bilaga 7 – Svenska konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor” 

 

 



	  

	  

Bilaga 1 – Synpunkter från invånare i Osby kommun 
Workshop 
Nedan	  presenteras	  tre	  bilder	  från	  workshopen	  med	  fritidsgårdarna.	  Idéskissen	  presenteras	  nedan	  för	  
bilderna.	  	  

	  



	  

	  

Gymnasieenkät 
	  

	   	  



	  

	  

Vårdnadshavare enkät 

	  

	   	  



	  

	  

Företagsenkät 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Vilka	  delar	  skulle	  vara	  intressant	  för	  ditt	  företag	  att	  sponsra?	  



	  

	  

Synpunkter från Idéskissen 
När det gällde kommentarer på anläggningen som helhet fanns det flera positiva 
kommentarerna om utformningen. Någon tyckte dock att anläggningen inte passade in i Osby 
kommun.  Nedan redovisas de synpunkter och förslag som inkommit gällande särskilda 
områden/förbättringar.  
Det fanns många synpunkter om cafeterian och den som kom upp flest gånger var att den ena 
trappan skulle läggas utanför cafeterian alternativt kunna gå direkt från markplan till läktarna. 
Cirka hälften av de som har lämnat synpunkter har uppgett att de tycker att den eventuella 
ishallen förlorar atmosfär när det bara finns en läktare på en sida. Önskemål är att det finns 
läktare runt hela hallen. Andra önskemål var att ha läktare ända ner till isen som i Ängelholm, 
att det ska finnas ståplatser vid speaker båsen samt att sittplatserna på ytterkanterna var dåligt 
placerade. Andra synpunkter var att det skulle finnas två rinkar och gärna läggas på långsidan 
för att spara på kostnaderna. Det fanns också önskemål om en toalett på plan ett så de 
tränande inte skulle behöva gå hela vägen in i omklädningsrummen.  

Övriga tankar som lyftes var att det är bra om hela ishallen kan mörkläggas för att få till en 
del arrangemang samt att omklädningsrummen och träningsrummet behöver kunna anpassat 
utifrån den aktiviteten som ska finnas i lokalen.   
Det fanns flera positiva kommentarer om att en simhall och ishall läggs vid sidan om 
varandra. 
Det kom in åtta lappar med synpunkter på placeringen och dessa uppgav att de ville att en 
eventuellt ny ishall skulle ligga där den nuvarande ishallen ligger och lyfte Gamelby som bra 
placering.  

Övriga synpunkter om eventuell ny ishall var att det borde finnas alkoholservering i caféet, att 
man bör tänka framåt med att ha en ishall där föreningarna har möjlighet att avancera en 
division. Andra funderingar var vad som kommer att hända med nuvarande ishall och där 
fanns ett förslag att göra någon form multianläggning av den nuvarande.  Andra förslag var 
skottramp, Wifi och att anlägga en bana utanför eventuella nya ishallen för rullskridskor.  
	   	  



	  

	  

Synpunkter från ishallspersonalen  
• Toalett vid träningsrink vid ingångskorridoren som både de i träningsrinken och i 

storarinken kan använda. 
• Vattenledning draget till båsen samt utvisningsbåsen med tillhörande avlopp. 
• Förberett byggnationen för läktare på båda sidorna.  
• Egen ingång för gästandelag. 
• Egen ingång till omklädningsrum för À-laget. 
• Utdragbar spelartunnel för spelarna på båda ingångarna  
• Mål hiss för 4 mål på stora rinken och 2 på träningsrinken.  
• Ingång till omklädningsrum för allmänheten även vid trappentrén.  
• Idéskissen har inte med brandtrappa och nödutgångar  
• En separat genomgång för att nå läktarna vid entrén.  
• Dörrarna till toaletten sätts mot läktarna i korridoren.  
• Automatiska skjutdörrar mellan cafeterian och läktare 
• Grind längst ned i trappan vid läktaren så publiken inte springer ut på isen. 
• Bastu  
• Larm och passersystem  
• Egen ingång till träningsrinken. 
• Sväng de sittplatser för publiken som är längst ut för de kommer inte kunna se in i 

rinken. 
• Gott om golvbrunnar i omklädningsrummen och spelarbåsen.  
• Sarg i stora hallen 
• Stående glas på rinkens båda långsidan. ( glas finns att sätta in) 
• Kunna ta bort sargen på ena sidan och dakorink med reklamglas. (föreningen betalar 

100 per år för platsen för nytt glas efter 6 år)  
• Isolerad sarg.  
• Centraldammsugare för läktare och omklädningsrum.  
• Mediaskub bygga den med tv/surfplattor.  
• Surfplatta i varje rum för att kunna skriva vem som kommer och under vilka tider..  
• Tv vid entrén 40 tum med information om tider. 
• Stor port  för att komma in till isen med en liten lastbil för att kunna byta lampor.  
• Port bör vara elektrisk stängning med fjärrkontroll. 
• Automatiska dörrar mellan cafét och läktarna 
• Gerflor GTI EL5 conect svart 30000 på en treårs period genom att köpa denna mata 

jämfört med en annan. Håller i 20.  
• Nimamaskin gummimatta 17 mm. 00043. Gislaved.  
• Fjärrstyrd garageportar.  
• Kunna använda surfplattor för bokningar.  

 
Kommentarer angående Co2 anläggning 
Enligt uppgifter halva livslängden - 10 år.  
Får mer värme men körs anläggningen för hårt är det inte bra. Går inte kyla för mycket för att 
få ut mer värme. 
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ISHALL FÖR ALLA - NY ISHALL OSBY 

BAKGRUND 
Idag har Osby en ishall som är i behov av omfattande åtgärder 
och kommunen har tagit fram ett förslag till nybyggnad av is-
hall i Osby tätort.
Önskemålet är en ishall för alla i Osby. Många olika mål-
grupper skall kunna få möjlighet att använda isen på olika sätt. 
Föreningslivet kring ishallen är en viktig del av 
samhället och attrahera många barn, ungdomar och vuxna.
Ishallen kan erbjuda brukare och besökare konståkning, 
hockey, rehab på is, samvaro och mycket mer. 

DELAKTIGHET I PROCESSEN
För att ta fram ett innehåll och koncept för ny ishall har ett brett 
delaktighets perspektiv varit styrande.
Ungdomar och föräldrar har fått svara på enkäter och tyckt till.
Föreningsliv har lagt synpunkter, idéer och formulerat innehåll.

PERSPEKTIV - LEDORD
FÖR ALLA
Jämlikt
Jämställt
Tillgängligt
Barnets perspektiv
Mötesplats

VÄGLEDANDE
Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer - ”Bygga Ishall” och 
Svenska konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor” har 
varit vägledande i arbetet med att ta fram förslag till ny ishall.

FÖRETAGSSAMARBETE
Öppenhet för samarbete med näringslivet.

       2
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GEOGRAFISK PLACERING - TOMTALTERNATIV
A - Kv. Barnvagnen 
B - Gullarp 
Läge i Osby – kommunikationer – tomtyta 
Logistik-trafik
Utvecklingsmöjligheter- Idrotts centrum – Idrotts park
Möjlighet att docka på simhall, bowling, boule, träningshallar etc.

UTEMILJÖ
Parkering personbilar, bussar
Angöring bussar, gods, hcp parkering
Cyklister
Gående
Kopplingar - Utegym löp promenad
                     Lekplatsytor - naturlek

GEOGRAFISK PLACERING

FÖRKLARINGAR

FRAMTIDA
CYKLISTER

PERSONBILAR  

GÅENDE

TOMTGRÄNS         
                   

PARKERING

TOMT B - GULLARP

TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 1 TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 2

GULLARP

BARNVAGNEN

TRÄNINGSRINK

SIMHALL

SIMHALL

TRÄNINGSRINK

ISHALL
TRÄNINGSRINK

ISHALL

ISHALL

PARKERING

PARKERING

PARKERING

GEOGRAFISK PLACERING - TOMTALTERNATIV
A - Barnvagnen - 32.000 kvm - 1 km till centrum
B - Gullarp - 50.000 kvm - 1,4 km till centrum
Läge i Osby - kommunikationer - tomtyta 
Logistik-trafik
Utvecklingsmöjligheter - Idrottscentrum - Idrotts park
Möjlighet att docka på simhall, bowling, boule, träningshallar 
etc.

UTEMILJÖ
Parkering personbilar, bussar
Angöring bussar, gods, hcp parkering
Cyklister
Gående
Kopplingar - Utegym, löpning och promenad
                     Lekplatsytor - naturlek

FÖRKLARINGAR

FRAMTIDA
CYKLISTER

PERSONBILAR  

GÅENDE

TOMTGRÄNS         
                   

TOMT B - GULLARP

TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 1 TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 2
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GEOGRAFISK PLACERING - TOMTALTERNATIV
A - Kv. Barnvagnen 
B - Gullarp 
Läge i Osby – kommunikationer – tomtyta 
Logistik-trafik
Utvecklingsmöjligheter- Idrotts centrum – Idrotts park
Möjlighet att docka på simhall, bowling, boule, träningshallar etc.

UTEMILJÖ
Parkering personbilar, bussar
Angöring bussar, gods, hcp parkering
Cyklister
Gående
Kopplingar - Utegym löp promenad
                     Lekplatsytor - naturlek

GEOGRAFISK PLACERING

FÖRKLARINGAR

FRAMTIDA
CYKLISTER

PERSONBILAR  

GÅENDE

TOMTGRÄNS         
                   

PARKERING

TOMT B - GULLARP

TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 1 TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 2

GULLARP

BARNVAGNEN

TRÄNINGSRINK

SIMHALL

SIMHALL

TRÄNINGSRINK

ISHALL
TRÄNINGSRINK

ISHALL

ISHALL

PARKERING

PARKERING

PARKERING
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BYGGNADENS FYSISKA INNEHÅLL
LOKALPROGRAM

FUNKTIONER FÖR
Allmänhet
Konståkning
Hockey
Rehab-is
Teater
Konsert
Utställning
Konferens
Event

BYGGNADENS UTFORMNING 
Logistik - Flöden, för åkare och publik
Planlösning, speglar flöden, kompakt kommunikation
Byggnadsvolym, kompakt med öppna partier för vistelse
Etapper
Utvecklingspotential med andra idrottsgrenar både i ett
inre och ett yttre flöde 

TEKNIK - ENERGI
Använda ny teknik med ekonomiska och miljömässiga 
vinster
VA-anslutningar
Fjärrvärme anslutning
CO2-teknik
Energifördelar Ishall-Simhall (på sikt)
Solceller

YTOR - MED ISHALL & TRÄNINGSRINK
Plan 1    ca 7000 kvm 
Plan 2    ca 1500 kvm

Totalt    ca 8500 kvm

PUBLIKPLATSER
Sittplatser  ca 800 personer
Ståplatser  ca 200 personer
Hcp platser  ca 20 personer

Totalt     ca 1020 personer

BYGGNADSFUNKTIONER - PLANER - SKALA 1:400        4

PLAN 1

PLAN 2
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SAMMANFATTNING

Med anledning av eventuell byggnation av ny ishall finns det ett intresse hos Osby kommun att
eventuellt förvärva en del av fastigheten Barnvagnen 1 för detta ändamål. Fastigheten kan sägas
bestå av två delar, ett område där industriell verksamhet pågår och har pågått i olika former
sedan lång tid tillbaka och ett område som idag är igenvuxet med träd och buskar och där ingen
verksamhet bedrivs. Osby kommun är intresserad av den idag outnyttjade delen av fastigheten.
Det finns indikationer på att det inom denna del har funnits en deponi längre tillbaka i tiden.
Länsstyrelsen har genomfört en inventering enligt MIFO fas 1 av hela fastigheten som har
resulterat i att fastigheten har placerats i riskklass 2 – stor risk. Denna riskklassning baseras
primärt på den industriella verksamhet som har bedrivits.

Mot bakgrund av det ovanstående har Tyréns AB fått i uppdrag av Osby kommun att genomföra
en miljöteknisk markundersökning inom den outnyttjade, idag igenvuxna delen av fastigheten
Barnvagnen 1. I uppdraget ingår en riskklassning enligt MIFO fas 2.

Genomförd undersökning har omfattat provtagning av jord genom skruvprovtagning och
provgropsgrävning. Vidare har grundvattenrör installerats och grundvattenprovtagning utförts.

En stor del av det undersökta området är utfyllt, motsvarande en yta om uppskattningsvis 1,5
ha, vilket motsvarar ca 65 % av undersökningsområdet totala yta (ca 2,3 ha). Detta område
bedöms ha fyllts ut med avfall av varierande slag, inklusive jordmassor. Utifrån fältintrycket
bedöms avfallet till stor del utgöras av hushållsavfall. De vaga uppgifter om att området tidigare
har använts som deponi, som framgår av MIFO fas 1- inventeringen, tycks således stämma. Det
är svårt att bedöma avfallets ålder, men uppgifter från inventeringen indikerar att avfall kan ha
deponerats så tidigt som på 1950-talet.

Genomförd undersökning visar på höga till mycket höga tungmetallhalter i jord. I 10 av 12
analyserade jordprov överstiger halterna av två eller fler metaller Naturvårdsverkets generella
riktvärden för MKM. De metaller där halterna överskrider riktvärdena för MKM är barium, bly,
koppar, kvicksilver och zink. Vissa av dessa halter överskrider även de rekommenderade
haltgränserna för farligt avfall (FA). Föroreningsnivån i grundvattnet bedöms däremot som låg till
måttlig. En viss påverkan från deponeringen kan skönjas i grundvattnet, i form av en måttligt
förhöjd konduktivitet, måttligt förhöjda ammonium och metallhalter samt låga halter av
petroleumföroreningar.

Trots höga föroreningsnivåer i mark har endast låga till måttliga föroreningsnivåer i
grundvattnet kunnat konstateras. Detta tyder på att det inte sker eller har skett någon
omfattande föroreningsspridning, d.v.s. undersökningsområdet torde ha liten påverkan på
omgivningen. Det finns heller inga nämnvärda skyddsvärden i närområdet. Det finns idag inga
skäl för människor att vistas inom området, då det är inhägnat tillsammans med intilliggande
industriområde, och ingen verksamhet bedrivs inom undersökningsområdet.

Risken för människors hälsa och miljö bedöms under nuvarande förhållanden vara liten - måttlig,
under förutsättning att området är inhägnat och att människor i stort sett inte alls rör sig i
området. Om markanvändningen skulle förändras på ett sådant sätt att området blir mer
tillgängligt, exempelvis genom att en ishall byggs inom området, blir riskbilden annorlunda och
någon typ av åtgärd för att minimera riskerna för exponering av förorenade massor bedöms
krävas. Risken för exponering kan minskas exempelvis genom urschaktning av förorenade
massor och återfyllnad med rena massor, eller enbart genom täckning med rena massor.

Inför eventuella byggnationer behöver en geoteknisk utredning genomföras eftersom en
betydande mängd avfallsmassor påträffats i marken. Utfallet av den geotekniska utredningen
kommer att utmynna i en bedömning av åtgärder för att kunna bebygga området. Därefter kan
ett helhetsgrepp tas, där hänsyn tas till både geotekniska och miljömässiga aspekter. Det kan då
vara lämpligt att utföra en fördjupad riskbedömning, med utgångspunkt från den tänkta
markanvändningen. Ur ett miljöhänseende kan det t.ex. vara möjligt att reducera riskerna för
människors hälsa och miljö i tillräckligt hög grad genom att täcka området med rena massor.
Dock är det troligt att en urschaktning av avfallsblandade massor krävs för eventuell
grundläggning, av geotekniska skäl. Därför är det viktigt att utgå både ifrån geotekniska och
miljötekniska aspekter vid val av åtgärd.
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1 BAKGRUND
Fastigheten Barnvagnen 1 utgörs av två olika delar, en del som är bebyggd med
industrifastigheter och en del som idag utgörs av ett obebyggt, outnyttjat område som är
igenvuxet med träd och buskar. På intilliggande fastighet ligger kommunens ishall. Osby
kommun har planer på att bygga en ny ishall, varför det finns ett intresse av att eventuellt
förvärva en del av den intilliggande fastigheten Barnvagnen 1. Det är den idag outnyttjade delen
av fastigheten som kommunen är intresserad av. Länsstyrelsen har genomfört en inventering
enligt MIFO fas 1 av hela fastigheten som har resulterat i att fastigheten har placerats i riskklass
2 – stor risk. Förutom den industriella verksamhet som har bedrivits finns även uppgifter som
indikerar att det, längre tillbaka i tiden, kan ha funnits någon typ av deponi i området.

1.1 PROBLEMSTÄLLNING OCH SYFTE

Mot bakgrund av det ovanstående har Osby kommun gett Tyréns AB i uppdrag att genomföra en
miljöteknisk markundersökning av den södra, outnyttjade delen av fastigheten Barnvagnen 1,
samt en riskklassning motsvarande MIFO fas 2.

Syftet med undersökningen är att bedöma om marken inom den södra delen av fastigheten
Barnvagnen 1 är förorenad och isåfall i vilken grad, samt att bedöma fyllningens beskaffenhet
med avseende på eventuellt avfallsinnehåll och avfallstyp. Genomförd MIFO-inventering av
aktuell fastighet har uppdaterats i enlighet med undersökningsresultatet och biläggs denna
rapport.

1.2 ORGANISATION

Beställare: Osby kommun, Tomislav Kljucevic
Konsult: Tyréns AB
Uppdragsansvarig: Magnus Lindsjö, 010-452 3117, magnus.lindsjo@tyrens.se
Handläggare: Sandra Martinsson
Ansvarig fältprovtagare: Sandra Martinsson, 010-452 3146, sandra.martinsson@tyrens.se

2 OMRÅDESBESKRIVNING

2.1 ALLMÄNT

Den aktuella fastigheten ligger i Osbys västra del, inom ett industriområde, se Figur 1 och Figur
2. Barnvagnen 1 omfattar i sin helhet ca 5 ha, varav det aktuella undersökningsområdet utgör
knappt hälften av ytan, ca 2,3 ha. Öster om fastigheten ligger en idrottsplats med ishall.
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Figur 1. Översiktskarta över Osby där läget för aktuellt undersökningsområde är markerat med röd pil.
Karta från www.eniro.se.

Figur 2. Karta som ungefärligt visar aktuellt undersökningsområde (röd linje) inom fastigheten Barnvagnen
1 (streckad linje). Satellitbild och fastighetsgränser från www.hitta.se.
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2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I Figur 3 visas ett utsnitt ur SGU:s jordartskarta. Undersökningsområdet ligger inom ett utfyllt
område som omges och underlagras av morän. Markytan faller i ostlig riktning, vilket kan
skönjas av höjdkurvor som visas i Figur 4. Grundvattenströmningen följer normalt topografin, i
stora drag, varför den dominerande grundvattenströmningsriktningen torde vara ostlig-
sydostlig, i riktning mot Osbysjön som ligger 650 m sydost om fastigheten. I tätbebyggda
områden kan dock den ytliga grundvattenströmningen lokalt vara påverkad av dräneringar och
liknande.

Figur 3. Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt markerat med
en röd cirkel.
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Figur 4. Satellitbild över Barnvagnen 1 (röd streckad linje utgör fastighetsgräns), där höjdkurvor är inritade.
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3 VERKSAMHETSHISTORIK

3.1 HISTORIK

Nedanstående information är hämtad från MIFO-inventeringen av Barnvagnen 1 (Länsstyrelsen i
Skåne, senast reviderad 2012-08-14), om inget annat anges.

Inom fastigheten Barnvagnen 1 har industriell verksamhet bedrivits sedan 1940-talet. Sedan
1960-talet har verksamheten varit fokuserad på ytbehandling av metalldelar till barnvagnar.
Verksamheten har pågått in på 2000-talet. På senare år har ett företag som bygger inredningar
bedrivit sin verksamhet inom den aktuella fastigheten, och idag äger ett dörr- och
fönstertillverkningsföretag fastigheten. Nämnda verksamheter har bedrivits inom den norra
delen av Barnvagnen 1. Den södra delen av fastigheten är idag i huvudsak obebyggd, bortsett
från ett ca 60 m långt skjul längs den östra fastighetsgränsen. Området är bevuxet med träd och
buskar. Det finns vaga uppgifter om att det ska ha funnits ett mindre snickeri inom denna del av
fastigheten. Det finns också information om att en deponi ska ha legat i detta område.

Den tidigare ytbehandlingsverksamheten har omfattat bland annat ytbehandling i krom- och
nickelbad, avfettning (med alkaliska avfettningsmedel) och betning (syrabad). Processvattnet har
renats i en reningsanläggning inom området och därefter avletts till det kommunala
spillvattennätet. Vidare har även verksamheten förbrukat petroleumprodukter, vilka har förvarats
i markförlagda tankar.

Den senare tillverkningen av inredningar har inneburit hantering av bland annat lösningsmedel,
färg, förtunningsmedel, härdningsmedel och smörjolja (Osby kommun, 2013).

Den genomförda provtagningen omfattar endast den södra delen av fastigheten, d.v.s. inte
området där den industriella verksamheten har bedrivits. Det finns ingen känd information som
tyder på att den industriella verksamheten inom fastighetens norra del skulle ha haft någon
direkt påverkan på det södra skogbeklädda området på fastigheten. En viss påverkan kan dock
inte uteslutas.

Enligt uppgifter från en inventering av avfallsupplag i Osby kommun togs ett granbevuxet
kärrområde i anspråk på 1950-talet för hantering av avfall (Osby kommun, u.å.).
Deponeringsverksamheten ska ha pågått i ca 10 år. Delar av detta område är idag bebyggt. Vid
byggnationer inom området ska metervis med avfall ha påträffats. Det är dock oklart exakt var
detta avfall har påträffats. Enligt uppgifter från länsstyrelsen har deponin använts för ”hushålls-
och industriavfall samt ospecificerat miljöfarligt avfall, även från andra kommuner”
(Länsstyrelsen, 2017). Det finns inga kända uppgifter om deponins utbredning.

3.2 BRANSCHSPECIFIKA FÖRORENINGAR

Den industriella verksamhet som har bedrivits kan ha medfört markföroreningar främst i form av
metaller (framförallt nickel och krom) och petroleumföroreningar. Hantering av andra kemikalier,
såsom exempelvis flyktiga organiska föroreningar (lösningsmedel och liknande) kan inte
uteslutas.

Inom den f.d. deponin kan en rad olika föroreningar förekomma. Föroreningsförekomst och
föroreningsnivå är svår att förutsäga eftersom detaljkunskap om avfallet saknas.
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4 BEDÖMNINGSGRUNDER

4.1 JORD

4.1.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN

Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar
föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för
KM eller MKM användas, se Tabell 1.

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).

Skyddsobjekt KM MKM
Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området
Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten
Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas

Ytvatten
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Det undersökta området är idag inhägnat, och det bedrivs ingen verksamhet inom området.
Detta innebär att under nuvarande förhållanden bedöms människor ej vistas inom området i
någon nämnvärd omfattning. Området ligger heller inte i närheten av ytvatten, eller skyddsvärt
grundvatten. Mot bakgrund av detta bedöms markanvändningen, under nuvarande förhållanden,
som mindre känslig (MKM).

Om markanvändningen skulle ändras i framtiden kan känsligheten förändras. Dock ligger
undersökningsområdet inom ett industriområde varför det bedöms mindre sannolikt att området
i framtiden skulle användas för känslig markanvändning. Om exempelvis en ishall skulle byggas
inom undersökningsområdet, bedöms markanvändningen även fortsatt kunna klassas som
mindre känslig.

Av ovan nämnda skäl jämförs uppmätta halter i första hand med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), men för att få ett bredare
jämförelseunderlag och en bättre uppfattning om föroreningsnivån används även riktvärden för
känslig markanvändning. Utöver det ovanstående används även Avfall Sveriges rekommenderade
haltgränser för farligt avfall (FA) som jämförelseunderlag.

4.2 GRUNDVATTEN

För grundvatten har halter av alifatiska och aromatiska kolväten jämförts mot SPBI:s
branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer (SPBI, 2011, reviderad 2012). För
metaller har halterna jämförts mot SGU:s tillståndsklassning för grundvatten (SGU-rapport
2013:01). Som komplement används Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, LIVSFS
2015:3.
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5 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

5.1 PROVTAGNINGSPLAN

Inför genomförandet av fältundersökningarna togs en provtagningsplan fram, daterad 2017-01-
24, för godkännande av beställaren. Provtagningsplanen delgavs även Länsstyrelsen, som inte
hade några synpunkter på provtagningsplanen. Undersökningspunkternas placering kom
sedermera att revideras något i fält, till följd av fältintryck och tillgänglighet.

Framtagen provtagningsplan syftade primärt till att:
· Undersöka jordlagrens karaktär inom aktuell del av Barnvagnen 1, med avseende på

fyllnadsmäktighet, förekomst av avfall och föroreningsnivå i jord och grundvatten.
· Om möjligt avgränsa utbredningen av avfallsmassor.

5.2 FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Fältundersökningarna utfördes den 2-3 februari 2017. Fältundersökningarna har i tillämpliga
delar utförts i enlighet med Fälthandbok – Undersökning av förorenade områden (SGF rapport
2:2013). Innan fältundersökningarna begärdes fysisk kabelutsättning av ledningsägare inom
undersökningsområdet.

De utförda undersökningarna har omfattat följande moment
.

· Provgropsgrävning och jordprovtagning, ned till naturligt underliggande material, i 7
punkter (PG1 - PG7)

· Skruvprovtagning ned till naturligt material i 8 punkter (B1 – B8)
· Installation av grundvattenrör med efterföljande grundvattenprovtagning i 4 punkter

(B1, B2, B3 och B6b)
· Inmätning av samtliga provpunkter

Jordprov har tagits på bedömt enhetliga jordlager i respektive provtagningspunkt.

Inmätta lägen för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1.

Provtagning av jord utfördes med en 1-meters provtagningsskruv monterad på bandvagn av
modell Geotech 604. Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med lukt,
färg samt eventuella andra iakttagelser, se bilaga 2. Uttagna jordprov förvarades mörkt och svalt
i diffusionstäta påsar under fältundersökningarna samt under transport till laboratoriet.

I provtagningspunkt B1, B2, B3 och B6b installerades grundvattenrör av 50 mm PEH-rör med en-
två meters filter, se bilaga 3. Grundvattenrören försågs med filtersand och säkrades mot
inläckage av ytvatten genom tätning med bentonit runt rören i markytan.

Provtagningspunkterna mättes in och avvägdes med GNSS. Inmätningen av markytans höjd
utfördes med noggrannhetskrav efter mätningsklass B enligt SGF:s Geoteknisk fälthandbok (SGF
rapport 1:2013). Inmätningen gjordes i höjdsystem RH2000 samt i plan i Sweref 99 13 30.

Den 21 februari 2017, 18 dagar efter installationen av grundvattenrören, uttogs
grundvattenprover med peristaltisk pump efter renspumpning/omsättning av vattenvolymen i
rören. Information om installerade grundvattenrör och grundvattenprovtagningen redovisas i
bilaga 3. Vattenproverna förvarades kallt och mörkt i av laboratoriet tillhandahållna flaskor i fält
och vid transport till laboratoriet.

5.3 LABORATORIEANALYSER

5.3.1 JORD

Urval av jordprover för laboratorieanalys har baserats på fältintryck. Laboratorieanalyserna på
jord har utförts av Eurofins Environment Sweden AB i Lidköping, som är ackrediterade av
SWEDAC. Utförda laboratorieanalyser framgår av tabell 2.
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Tabell 2. Utförda och antal laboratorieanalyser på jordprov.

Laboratorieanalys
Antal analyserade
prov

Metaller 12 st

PAH 12 st

I bilaga 4 har ett urval av laboratorieanalysresultaten för jord sammanställts tillsammans med
tillämpliga riktvärden och jämförvärden. Laboratorieanalyserna redovisas i sin helhet i bilaga 6 i
vilken även analysmetod för respektive laboratorieanalys framgår.

5.3.2 GRUNDVATTEN

Laboratorieanalyserna på grundvattenprov har utförts av Eurofins Environment Sweden AB i
Lidköping samt ALS Scandinavia AB i Täby, båda ackrediterade av SWEDAC.

I bilaga 5 har ett urval av laboratorieanalysresultaten för grundvatten sammanställts tillsammans
med tillämpliga riktvärden och jämförvärden. Laboratorieanalyserna redovisas i sin helhet i
bilaga 6 i vilken även analysmetod för respektive laboratorieanalys framgår.

Tabell 3. Utförda och antal laboratorieanalyser på grundvatten.

Laboratorieanalys
Antal analyserade
prov

pH, konduktivitet 4 st

ammoniumkväve 4 st

Metaller 4 st

PAH, BTEX, alifater, aromater 3 st
Flyktiga kolväten (VOC) 2 st
Screening 1 st

6 RESULTAT

6.1 FÄLTINTRYCK

En betydande del av området är utfyllt, med massor av varierande karaktär. Inom området kan
flera synliga högar av jordmassor av varierande volym och utbredning noteras. Inom delar av
området syns avfall direkt i markytan. Det avfall som påträffats är mycket heterogent till sin
karaktär, men bedöms till stor del utgöras av hushållsavfall, såsom förpackningar av glas, plast,
metall m.m. Även större bitar av metallskrot, betong etc. har påträffats.

Rester av avfall av ovan nämnda karaktär noterades i 6 av 7 provgropar (PG1 – PG5, samt PG7).
Avfallsrester noterades i 4 av 8 skruvprovtagningspunkter (B1, B6, B6b och B8).

I PG6 och B2 noterades inga nämnvärda mängder avfall, men närområdet kring
undersökningspunkterna är uppenbart utfyllt. Fyllnadsmassorna bedöms i detta fall domineras
av grus och sand, med inslag av tegel, men utan nämnvärd förekomst av avfall av den typ som
nämnts ovan.

Fyllnadsmäktigheten varierar mellan ca 1-2 m, med varierande innehåll av avfall.

Delar av området bedöms utgöras av naturligt material och bedöms således ej vara utfyllt. I
undersökningspunkterna B5 och B7 har endast naturligt avsatt sand och morän påträffats.
Utifrån fältintryck och fältundersökningar har en ungefärlig bedömd avgränsning mellan utfyllt
respektive icke-utfyllt område ritats i bilaga 1.
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Uppmätta grundvattennivåer bekräftar antagandet att grundvattnet rör sig i sydostlig riktning,
mot Osbysjön dit avståndet är 650 m.

6.2 LABORATORIEANALYSER

6.2.1 JORD

En sammanställning av laboratorieanalyser redovisas i bilaga 4. Analysprotokollen i sin helhet
redovisas i bilaga 6.

I 10 av 12 analyserade jordprov överstiger halterna av två eller fler metaller Naturvårdsverkets
generella riktvärden för MKM. De metaller där halterna överskrider riktvärdena för MKM är
barium, bly, koppar, kvicksilver och zink. Vissa av dessa halter överskrider även de
rekommenderade haltgränserna för farligt avfall (FA).

· Bariumhalterna överskrider riktvärdet för MKM i 8 av 12 prover
· Blyhalterna överskrider riktvärdet för MKM i 3 av 12 prover
· Kopparhalterna överskrider riktvärdet för MKM i 5 av 12 prover, samt överskrider även

haltgränserna för farligt avfall i 2 av 12 prover
· Kvicksilverhalterna överskrider riktvärdet för MKM i 2 av 12 prover
· Zinkhalterna överskrider riktvärdet för MKM i 10 av 12 prover, samt överskrider även

haltgränserna för farligt avfall i 2 av 12 prover

Halterna av PAH underskrider i samtliga analyserade prover de generella riktvärdena för MKM.
Halterna av PAH-H ligger överlag mellan de generella riktvärdena för KM och MKM. För PAH-M
och PAH-L är halterna i många fall lägre än riktvärdena för KM.

6.2.2 GRUNDVATTEN

En sammanställning av laboratorieanalyser redovisas i bilaga 5. Analysprotokollen i sin helhet
redovisas i bilaga 6.

Konduktiviteten har uppmätts till 120-140 mS/m i B1 och B3, och 54-60 54 mS/m i B2 och B6b.
Detta innebär att konduktiviteten är något förhöjd i punkt B3 och B1, och ligger på en måttlig
nivå i punk B2 och B6b. Även när det gäller ammonium syns påverkan vara störst i punkterna B3
och B1, där halterna ammoniumkväve ligger mellan ca 9 och 16 mg/l, vilket enligt SGUs
bedömningsgrunder kan klassas som mycket höga halter. Mot bakgrund av att området har
använts för deponering av avfall kan varken uppmätt konduktivitet eller uppmätta halter av
ammoniumkväve sägas vara särskilt höga. Vid jämförelse med ett lakvatten från en deponi är
dessa parametervärden låga.

Uppmätta metallhalter är inte anmärkningsvärda, med hänsyn till områdets karaktär. Jämfört
med SGUs bedömningsgrunder är halterna av flertalet analyserade metaller låga, med undantag
för nickel och zink. Halterna av nickel kan i tre av fyra punkter klassas som måttliga och halterna
av zink varierar från låga till strax över riktvärdet för höga halter. Det bör nämnas att halterna av
kvicksilver är svårbedömda då rapporteringsgränsen för kvicksilver ligger på en nivå
motsvarande ”hög halt”. I B6 genomfördes dock en screeninganalys med lägre
rapporteringsgräns för kvicksilver. I denna analys uppmättes ej kvicksilver över
rapporteringsgränsen.

Analyserna av organiska föroreningar visar på låga halter av bensen i B1 och B3. Som jämförelse
kan nämnas att halterna ligger strax över SPIs rekommendation för exponering via dricksvatten,
men strax under Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. I B1 och B3 uppmättes också
låga halter av xylen samt alifater (>C5-C8), och i B3 även en låg halt av toluen. Alifater
påträffades i låga halter även i punkt B3. Vidare har även PAH har uppmätts i låga halter i B1 och
B6. Nämnda halter är dock så låga att de ligger väl under SPIs rekommendation för exponering
via dricksvatten.
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7 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATION OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RISKBEDÖMNING

En stor del av det undersökta området är utfyllt, motsvarande en yta om uppskattningsvis 1,5
ha, vilket motsvarar ca 65 % av undersökningsområdet totala yta (ca 2,3 ha). Detta område
bedöms ha fyllts ut med avfall av varierande slag, samt med jordmassor. Utifrån fältintrycket
bedöms avfallet till stor del utgöras av hushållsavfall. De vaga uppgifter om att området tidigare
har använts som deponi, som framgår av MIFO fas 1- inventeringen, tycks således stämma. Det
är svårt att bedöma avfallets ålder, men uppgifter från inventeringen indikerar att avfall kan ha
deponerats så tidigt som på 1950-talet. De högar av jordmassor som påträffas inom området
kan möjligen ha tillkommit på senare år.

7.1 KÄNSLIGHET OCH SKYDDSVÄRDE

Vid risklassning enligt MIFO görs en bedömning av känslighet hos exponerade grupper av
människor samt vilket skyddsvärde som den exponerade miljön har.

Under rådande förhållanden, då området ej nyttjas för någon verksamhet och är inhägnat och
därmed ej är tillgängligt för allmänheten, bedöms risken för att människor ska komma i kontakt
med markföroreningar inom området som liten. Känsligheten bedöms därmed som liten.

Eftersom det undersökta området ligger inom ett industriområde, där det således inte finns
någon skyddsvärd naturmiljö i närheten eller närbelägna ytvattenrecipienter, bedöms
skyddsvärdet som litet.

Det finns indikationer på att deponiområdet sträcker sig även utanför undersökningsområdet,
där människors vistelsetid är större och exponeringsförutsättningarna därmed något
annorlunda. Detta tas dock ej hänsyn till i denna rapport som endast avser det undersökta
området.

7.2 FÖRORENINGSNIVÅ

7.2.1 JORD

Uppmätta metallhalter visar på en föroreningsnivå som till övervägande del överskrider de
generella riktvärdena för MKM, och i vissa fall även överskrider de rekommenderade
haltgränserna för farligt avfall. Genomförda undersökningar visar således på en generellt hög,
och ställvis även mycket hög, föroreningsnivå i jord, med avseende på metallhalter. Dock är det
så att de prov som har analyserats i många fall har utgjorts av en blandning av avfallsfragment
och jord (fyllnadsmassor). På laboratoriet analyseras endast jordmatrisen d.v.s. påtagliga
avfallsfragment ska ej ingå i det material som analyseras. Det kan dock inte uteslutas att små
fragment av avfall, såsom exempelvis metalldelar, kan ha följt med i det analyserade materialet
vilket skulle kunna vara en potentiell förklaring till de kraftigt förhöjda metallhalter som har
uppmätts i några prover (halter högre än de rekommenderade haltgränserna för Farligt Avfall).

7.2.2 GRUNDVATTEN

En viss påverkan från deponeringen kan skönjas i grundvattnet, i form av en måttligt förhöjd
konduktivitet, måttligt förhöjda ammonium och metallhalter samt låga halter av
petroleumföroreningar. Föroreningsnivån i grundvattnet bedöms som låg-måttlig, och indikerar
att det inte sker någon omfattande föroreningsspridning från området.

7.3 FÖRENINGARNAS FARLIGHET

I Naturvårdsverkets handbok Metodik för inventering av förorenade områden (NV Rapport 4918)
finns vägledning för bedömning av farligheten hos olika typer av föroreningar. Av de metaller
vars halter överskrider de generella riktvärden för MKM har bly och kvicksilver en mycket hög
farlighet, koppar en hög farlighet och zink en måttlig farlighet. Vidare har även PAH en hög
farlighet, men PAH har endast uppmätts i halter under de generella riktvärdena för MKM.
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7.4 SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Den dominerande naturliga jordarten i området utgörs av morän. Grundvattnets
strömningsriktning bedöms i vara riktad i ungefärlig ostlig - sydostlig riktning. Grundvattennivån
ligger som högst i punkt B1 och som lägst i punkt B3. Grundvattengradienten inom området kan
uppskattas till ca 1 %. Grundvattnets strömningshastighet kan under dessa förutsättningar
överslagsmässigt uppskattas till ca 0,01 - 1 m/år (NV rapport 4918). Detta motsvarar måttliga –
stora spridningsförutsättningar, enligt de principer som redovisas i Naturvårdsverkets handbok
Metodik för inventering av förorenade områden.

8 SAMLAD RISKBEDÖMNING ENLIGT MIFO
Sammanfattningsvis har följande bedömningar gjorts:

· Låg känslighet inom undersökningsområdet under nuvarande förhållanden, med hänsyn
till att risken för att människor exponeras bedöms som liten

· Litet skyddsvärde med avseende på miljö
· Hög – mycket hög föroreningsnivå i mark
· Låg – måttlig föroreningsnivå i grundvatten
· De teoretiska spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms potentiellt

som måttliga  - stora, men i praktiken indikerar analyser av grundvattnet att spridningen
kan bedömas som liten – måttlig.

Trots höga föroreningsnivåer i mark har endast låga – måttliga föroreningsnivåer i grundvattnet
kunnat konstateras. Detta tyder på att det inte sker eller har skett någon omfattande
föroreningsspridning, d.v.s. undersökningsområdet torde ha liten påverkan på omgivningen. Det
finns heller inga nämnvärda skyddsvärden i närområdet. Det finns idag inga skäl för människor
att vistas inom området, då det är inhägnat tillsammans med intilliggande industriområde, och
ingen verksamhet bedrivs inom undersökningsområdet. Under rådande förhållanden och
förutsättningar bedöms riskerna för människors hälsa och miljö som små – måttliga,
motsvarande riskklass 3 enligt MIFO. Ett riskklassningsdiagram presenteras i Figur 5. Med
hänsyn till de höga föroreningsnivåer som förekommer inom området, även ytligt, skulle
riskbilden förändras väsentligt om exempelvis människors vistelsetid inom området skulle
förändras.

Observera att genomförd riskbedömning enligt denna rapport endast avser det aktuella
undersökningsområdet, emedan riskklassningen i fas 1 avser hela fastigheten. Riskklassningen i
fas 1 (klass 2 – stor risk) är i huvudsak knuten till den industriella verksamhet som bedrivits
inom fastigheten. Eftersom genomförd undersökning inte har omfattat området där den
industriella verksamheten har bedrivits bedöms inte denna undersökning vara tillräcklig för att
ligga till grund för riskbedömning av hela fastigheten. Riskklassningen för hela fastigheten
bedöms därmed kvarstå. Dock har MIFO-blanketterna uppdaterats i enlighet med vad som
framkommit under genomförd undersökning. Blanketterna (A-E) återfinns i bilaga 7.
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9 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
Risken för människors hälsa och miljö bedöms under nuvarande förhållanden vara liten till
måttlig, under förutsättning att området är inhägnat och att människor i stort sett inte alls rör
sig i området. Om markanvändningen skulle förändras på ett sådant sätt att området blir mer
tillgängligt, exempelvis genom att en ishall byggs inom området, blir riskbilden annorlunda och
någon typ av åtgärd för att minimera riskerna för exponering av förorenade massor bedöms
krävas. Risken för exponering kan minskas exempelvis genom urschaktning av förorenade
massor och återfyllnad med rena massor, eller enbart täckning med rena massor.

Inför eventuella byggnationer behöver en geoteknisk utredning genomföras. Utfallet av den
geotekniska utredningen kommer att utmynna i en bedömning av åtgärder för att kunna
bebygga området. Därefter kan ett helhetsgrepp tas, där hänsyn tas till både geotekniska och
miljömässiga aspekter. Det kan då vara lämpligt att utföra en fördjupad riskbedömning, med
utgångspunkt från den tänkta markanvändningen. Ur ett miljöhänseende kan det t.ex. vara
möjligt att reducera riskerna för människors hälsa och miljö i tillräckligt hög grad genom att
täcka området med rena massor. Dock är det troligt att en urschaktning av avfallsblandade
massor krävs för eventuell grundläggning, av geotekniska skäl. Därför är det viktigt att utgå
både ifrån geotekniska och miljötekniska aspekter vid val av åtgärd.

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS
FARLIGHET = F
FÖRORENINGSNIVÅ = N
KÄNSLIGHET = K
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Uppdrag: 275230, Barnvagnen 1, Osby, MIFO 2 2017-03-27

Beställare: Osby kommun

18(18)
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Bilaga 2 1(4)

Provtabell

Provtagningsredskap/metod: Skruvprovtagning och provgropsgrävning med grävmaskin

Datum för provtagning: 2017-02-02 - 2017-02-03

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

B1 0,0-0,5 brun FYLLNING av sand och grus

B1 0,5-1,0 brun FYLLNING av sand och grus

B1 1,0-1,5 brun FYLLNING av sand, grus och avfall Metaller, PAH

B1 1,5-2,0 brun FYLLNING av sand, grus, avfall och torv

B1 2,0-2,7 grå SAND metodstopp, grundvatten ca 2 m under markytan

B2 0,0-0,5 brun FYLLNING av sand, grus och tegel Metaller, PAH

B2 0,5-1,0 brun FYLLNING av sand, grus och tegel

B2 1,0-1,2 brun TORV

B2 1,2-1,6 grå SAND

B2 1,6-2,0 siltig MORÄN

B2 2,0-2,5 siltig sandig MORÄN metodstopp

B3 0,0-0,5 brun/svart FYLLNING av tegel, grus, sand och aska Metaller, PAH

B3 0,5-1,0 brun/svart FYLLNING av grus och sand

B3 1,0-1,2 brun/svart FYLLNING av tegel, grus och sand

B3 1,2-2,0 svart TORV
B3 2,0-3,0 grå siltig sandig MORÄN grundvatten ca 2 m under markytan

B4 0,0-0,5 ljusbrun FYLLNING av grus och sand

B4 0,5-1,0 ljusbrun FYLLNING av grus och sand

B4 1,0-1,8 ljusbrun FYLLNING av grus och sand

B4 1,8-2,0 brun TORV

B4 2,0-3,0 siltig MORÄN metodstopp

B5 0,0-0,5 brun något grusig sandig MORÄN

B5 0,5-1,0 grå något grusig sandig MORÄN metodstopp

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy) Laboratorieanalyser

O:\HBG\275230\MG\=Arbetsarea=\Redovisning excel\Bilaga 2 Redovisning jordarter Barnvagnen 1.xlsx 2017-03-14



Bilaga 2 2(4)

Provtabell

Provtagningsredskap/metod: Skruvprovtagning och provgropsgrävning med grävmaskin

Datum för provtagning: 2017-02-02 - 2017-02-03

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy) Laboratorieanalyser

B6 0,0-0,5 brun FYLLNING av mull, tegel, sand och avfall

B6 0,5-1,0 brun FYLLNING av mull, tegel, sand och avfall Metaller, PAH

B6 1,0-1,5 brun FYLLNING av sand och grus

B6 1,5-2,0 grå något siltig sandig MORÄN

B6 2,0-2,4 grå sandig MORÄN

B6b 0,0-1,0 brun FYLLNING av tegel, avfall mull och sand

B6b 1,0-1,5 brun FYLLNING av sand och grus

B6b 1,5-2,0 grå något siltig sandig MORÄN
B6b 2,0-3,1 grå sandig MORÄN metodstopp, grundvatten ca 2 m under markytan

B7 0,0-0,5 ljusbrun SAND

B7 0,5-1,0 grå något grusig sandig MORÄN

B7 1,0-1,2 grå något grusig sandig MORÄN metodstopp

B8 0,0-0,5 brun FYLLNING av sand och grus

B8 0,5-1,0 brun FYLLNING av sand, grus och avfall Metaller, PAH

B8 1,0-1,5 brun FYLLNING av sand och grus

B8 1,5-2,0 brun FYLLNING av sand, grus och torv

B8 2,0-3,0 grå SAND grundvatten ca 2 m under markytan

PG1 0,0-0,8 brun FYLLNING av mull, grus, sand och avfall
Avfallet bedöms i huvudsak utgöras av hushållsavfall, såsom

förpackningar av glas, metall, plast, porslin etc. Metaller, PAH

PG1 0,8-1,5 brun/röd siltig FINSAND

PG1 1,5-1,7 grå/brun siltig sandig MORÄN
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Bilaga 2 3(4)

Provtabell

Provtagningsredskap/metod: Skruvprovtagning och provgropsgrävning med grävmaskin

Datum för provtagning: 2017-02-02 - 2017-02-03

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy) Laboratorieanalyser

PG2 0,0-0,4 brun FYLLNING av mull, sand och avfall

Fyllningen utgörs i huvudsak av jordmassor och avfallet
utgör en mindre andel. Avfallet bedöms i huvudsak utgöras
av hushållsavfall, såsom förpackningar av glas, metall, plast

etc. Metaller, PAH

PG2 0,4-1,0 röd/brun sandig MORÄN

PG2 1,0-1,6 grå/brun sandig MORÄN

PG3 0,0-0,8 brun FYLLNING av sten, grus, sand och avfall

Fyllningen utgörs i huvudsak av jordmassor och avfallet
utgör en mindre andel. Avfallet består till stor del av glas och

tegel. Metaller, PAH

PG3 0,8-1,5 svart TORV

PG3 1,5-1,9 grå/brun sandig MORÄN

PG4 0,0-1,1 brun FYLLNING av sten, grus, sand och avfall
Avfallet bedöms i huvudsak utgöras av hushållsavfall, såsom

förpackningar av glas, metall, plast, porslin etc. Metaller, PAH

PG4 1,1-1,5 svart TORV

PG4 1,5-1,8 grå/brun sandig MORÄN

PG5 0,0-1,0 brun FYLLNING av sten, grus och sand

PG5 1,0-2,0 grå/brun FYLLNING av sten, grus, sand och avfall
Avfallet bedöms till stor del utgöras av hushållsavfall, såsom

förpackningar av glas, metall, plast, porslin etc. Metaller, PAH

PG5 2,0-2,1 svart TORV

PG5 2,1-2,3 grå sandig MORÄN
PG6 0,0-1,0 brun FYLLNING av sten, grus och sand Metaller, PAH

PG6 1,0-1,8 svart TORV
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Bilaga 2 4(4)

Provtabell

Provtagningsredskap/metod: Skruvprovtagning och provgropsgrävning med grävmaskin

Datum för provtagning: 2017-02-02 - 2017-02-03

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy) Laboratorieanalyser

PG7 0,0-0,2 brun FYLLNING av sten, sand och grus

PG7 0,2-1,1 brun FYLLNING av sten, sand, grus och avfall
Avfallet bedöms i huvudsak utgöras av hushållsavfall, såsom

förpackningar av glas, metall, plast, porslin etc. Metaller, PAH

PG7 1,1-1,7 svart TORV
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Bilaga 3 1 (1)

Sammanställning av grundvattenrörinstallation och fältprovtagning

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

B1 B2 B3 B6b

Installation

Installationsdatum 2017-02-02 2017-02-02 2017-02-02 2017-02-03

Marknivå + 81,25 + 80,44 + 80,09 + 81,16

Rör-överkant (m ö my) 0,47 0,62 0,92 0,85

Nivå rör överkant + 81,72 + 81,06 + 81,01 + 82,01

Rörlängd exkl. filter (m) 2 2 3 2,0

Filterlängd (m) 1,0 1 1 2,0

Rörmaterial 50 mm PEH 50 mm PEH 50 mm PEH 50 mm PEH

Mätning och provtagning

Grundvattennivå datum 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21

Grundvattenyta (från r ö k) 1,84 2,12 2,76 2,80

Grundvattenyta (m u my) 1,37 1,50 1,84 1,95

Grundvattenyta (nivå) + 79,88 + 78,94 + 78,25 + 79,21

Provtagningsdatum 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21

Provtagningsredskap peristaltisk pump peristaltisk pump peristaltisk pump peristaltisk pump

Omsättning (l) 1,5 1,5-2 1,5 2,5

Parametrar
Provpunkt
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 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2
Osby kommun Bilaga 4

1(1)

Laboratorieanalysresultat för jord

B1 B2 B3 B6 B8 PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7

1,0-1,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-1,0 0,5-1,0 0,0-0,8 0,0-0,4 0,0-0,8 0,0-1,1 1,0-2,0 0,0-1,0 0,2-1,1

Torrsubstans % - - - 62,6 89,4 76,3 73,3 84,1 67,2 72,9 78,2 66,1 82,4 81 74,5

PAH L 3 15 1000 0,16 0,35 0,079 0,081 0,068 0,22 < 0,045 < 0,045 0,064 0,13 < 0,045 0,29

PAH M 3,5 20 1000 3,1 1,1 1,6 4,2 0,96 4,6 0,78 0,91 2,2 2,5 0,09 2,8

PAH H 1 10 100 4,5 1,6 2,5 3,5 1,2 4,8 1,2 1,3 2,9 2,7 0,14 3

Arsenik (As) 10 25 1000 7,3 < 2,1 6,2 5,1 < 2,2 16 5,1 7,7 24 9,6 < 2,3 11

Barium (Ba) 200 300 10000 540 2600 3100 990 230 470 360 1000 590 260 78 240

Bly (Pb) 50 400 2500 63 260 410 73 38 110 77 110 120 530 11 520

Kadmium (Cd) 0,8 12 1000 1,4 < 0,20 1,9 2,8 0,39 3,5 1,2 0,99 7,9 1,2 < 0,20 0,23

Kobolt (Co) 15 35 2500 4,2 3,1 6,5 3,7 3,7 4,3 2,3 3,8 8,8 8,6 1,7 8,3

Koppar (Cu) 80 200 2500 73 19 1100 180 33 1200 49 120 320 14000 8,2 2800

Krom tot (Cr tot) 80 150 10000 25 74 64 25 18 39 14 20 34 36 5 78

Kvicksilver (Hg) 0,25 2,5 1000 0,23 < 0,011 7,6 1,2 0,14 1,5 5,8 1,9 2,4 0,33 0,023 0,15

Nickel (Ni) 40 120 1000 27 59 20 17 7,7 17 7,8 13 63 34 3 58

Vanadin (V) 100 200 10000 18 49 21 16 10 14 13 21 33 17 16 22

Zink (Zn) 250 500 2500 740 700 3100 1200 160 1100 540 780 17000 1500 57 610

Jämförvärden KM MKM

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA).

Provpunkt m u myFA



Bilaga 5 1(2)

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

Sammanställning av resultat för utförda fält och- laboratorieanalyser för grundvatten

1 2 3 4 5

B6b -
screening

B6 b -
separat

metallanalys B3 B2 B1
Provtagningsdatum 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21
Stödparametrar Enhet
Konduktivitet mS/m - <10/25 25–50 50–75 75–150 ≥150 - 54,0 140,0 60,0 120,0

pH 10,5 >8,5 7,5–8,5 6,5–7,5 5,5–6,5 ≤5,5 - 6,9 6,6 7,2 6,7
Ammonium-kväve mg/l - <0,04 0,04-0,08 0,08-0,4 0,4-1,2 >1,2 - 0,042 16 0,085 8,7
Metaller
Arsenik µg/l 10 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 <1.0 0,45 0,34 0,53 0,28
Barium µg/l - - - - - - 18,7 23 150 100 120
Kadmium µg/l 5 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5 <0.50 0,12 <0,020 0,058 <0,020
Kobolt µg/l - - - - - - 0,6 0,69 3 1,3 4,4
Krom µg/l 50 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 <5.0 0,78 0,22 0,29 0,21
Koppar mg/l 2 <0,02 0,02–0,2 0,2–1 1–2 ≥2 0,0059 0,0069 0,00033 0,0027 <0,00020
Kvicksilver µg/l 1 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 <0.010 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Molybden µg/l - - - - - - 2,3 - - - -
Nickel µg/l 20 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 1,1 1,6 3,7 7,1 3,6
Bly µg/l 10 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 <1.0 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Zink mg/l - <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 0,083 0,130 0,093 0,26 0,0052
Vanadin µg/l - - - - - - <5,0 2,5 0,36 4,2 0,43

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2015:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren)
2) Bedömningsgrunder  för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23. Ersätter Naturvårdsverkets rapporter 4918 samt 4915.

Uppmätta analysresultat
klassas i sammanställningen
mot SGU:s
bedömningsgrunder (mkt låg-
mkt hög halt).

SLVFS
2015:31)

Hög halt
Mkt hög

halt

SGU-rapport 2013:012)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Låg halt
Mkt låg

halt Måttligt halt

Provmärkning
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Bilaga 5 2(2)

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

Sammanställning av resultat för utförda fält och- laboratorieanalyser för grundvatten

Hälsa Hälsa Hälsa Miljö Miljö

Provtagningsdatum 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21
Petroleumämnen Enhet

Alifater >C5-C8 µg/l - 100 3000 1500 300 1500 <10 22 24 21
Alifater >C8-C10 µg/l - 100 100 1500 150 1000 <10 <20 <20 <20
Alifater >C10-C12 µg/l - 100 25 1200 300 1000 <10 <20 <20 <20
Alifater >C12-C16 µg/l - 100 - 1000 3000 1000 <10 <20 <20 <20
Alifater >C16-C35 µg/l - 100 - 1000 3000 1000 <10 <50 <50 <50
Aromater >C8-C10 µg/l - 70 800 1000 500 150 <0,30 <10 <10 <10
Aromater >C10-C16 µg/l - 10 10000 100 120 15 <0,775 <10 <10 <10
Aromater >C16-35 µg/l - 2 25000 70 5 15 <1,0 <5 <5 <5
PAH-L µg/l - 10 2000 80 120 40 0,046 <0,20 < 0,20 0,44
PAH-M µg/l - 2 10 10 5 15 <0,025 <0,30 < 0,30 0,5
PAH-H µg/l - 0,05 300 6 0,5 3 0,017 <0,30 < 0,30 < 0,30
Bensen µg/l 1 0,5 50 400 500 1000 <0,20 0,68 <0,50 0,58
Toluen µg/l - 40 7000 600 500 1000 <0,50 3,6 <1 <1
Etylbensen µg/l - 30 6000 400 500 700 <0,10 <1 <1 <1
Xylen (sum) µg/l - 250 3000 4000 500 1000 <0,20 3 <1 1,9

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2015:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren)
2) SPI rekommendation dec 2010. Denna har ersatt Kemakta 2005-31.

SLVFS
2015:31)

SPI rekommendation2)

Dricksvatten Ångor i
byggnader Bevattning Ytvatten Våtmarker

Provmärkning

B6b B3 B2 B1
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020613-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h0yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080188Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B1 1,0-1,5

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%62.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.50Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.59Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.55Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.0Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts540Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts63Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.4Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020613-01

Í%R%^Â!2h0yÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts73Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.23Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts740Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020614-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h1ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080189Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B2 0,0-0,5

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.26Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.22Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2600Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts260Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020614-01

Í%R%^Â!2h1ÆÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts74Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts59Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts700Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020615-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h2$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080190Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B3 0,0-0,5

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.18Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.95Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.071Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.43Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.63Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts410Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020615-01

Í%R%^Â!2h2$Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1100Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts64Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.6Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts3100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020616-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h3-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080191Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B6 0,5-1,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.63Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.65Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.27Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts990Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts73Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020616-01

Í%R%^Â!2h3-Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts180Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020617-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h46Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080192Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B8 0,5-1,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.13Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.96Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts230Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts38Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020617-01

Í%R%^Â!2h46Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.14Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts160Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020618-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h5?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080193Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,8

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG1 0,0-0,8

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%67.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.76Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.67Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.098Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts9.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts16Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts470Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.5Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020618-01

Í%R%^Â!2h5?Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1200Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.5Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020619-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h6HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080194Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,4

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG2 0,0-0,4

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.15Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.12Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.78Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.97Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts360Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts77Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020619-01

Í%R%^Â!2h6HÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts540Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020620-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h7QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080195Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,8

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG3 0,0-0,8

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.18Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.14Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.91Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1000Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.99Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020620-01

Í%R%^Â!2h7QÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts780Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020621-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h8ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080196Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-1,1

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG4 0,0-1,1

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.38Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.45Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.90Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts24Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts590Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.9Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020621-01

Í%R%^Â!2h8ZÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts8.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts320Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.4Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts63Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts17000Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020622-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h9cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080197Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-2,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG5 1,0-2,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.50Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.64Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.91Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts9.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts260Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts530Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020622-01

Í%R%^Â!2h9cÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14000Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.33Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts34Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1500Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020623-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h:lÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080198Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-1,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG6 0,0-1,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.090Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020623-01

Í%R%^Â!2h:lÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020624-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h;uÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080199Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1,1

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG7 0,2-1,1

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.39Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.94Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.65Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.85Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts6.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts240Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts520Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020624-01

Í%R%^Â!2h;uÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts8.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2800Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts58Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts610Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-035053-01

EUSELI2-00408382
Í%R%^Â!4QG7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02220565Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5

Sandra Martinsson

2017-02-21

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-02-21

Utskriftsdatum: 2017-03-06

Provmärkning: B1

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00058Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0019M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0029Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l0.021Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.36Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-035053-01

Í%R%^Â!4QG7Î

EUSELI2-00408382

µg/l0.084Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.25Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.18Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.013Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.028Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.028Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.95Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.44Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

6.7pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.1Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l8.7Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.00028Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.12Barium Ba (filtrerat) a)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0044Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l0.00021Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0036Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00043Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0052Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-035054-01

EUSELI2-00408382
Í%R%^Â!4QH@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02220566Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5

Sandra Martinsson

2017-02-21

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-02-21

Utskriftsdatum: 2017-03-06

Provmärkning: B2

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l0.024Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-035054-01

Í%R%^Â!4QH@Î

EUSELI2-00408382

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

7.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.1Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m60Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.085Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.00053Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.10Barium Ba (filtrerat) a)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000058Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0013Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0027Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00029Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0071Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0042Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.26Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

30%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-035054-01

Í%R%^Â!4QH@Î

EUSELI2-00408382

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-035055-01

EUSELI2-00408382
Í%R%^Â!4QIIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02220567Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5

Sandra Martinsson

2017-02-21

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-02-21

Utskriftsdatum: 2017-03-06

Provmärkning: B3

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00068Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0036Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0030M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0072Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l0.022Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.060Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6
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µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

6.6pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C19.1Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m140Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l16Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.00034Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.15Barium Ba (filtrerat) a)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0030Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00033Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l0.00022Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0037Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00036Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.093Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

30%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02220568Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5

Sandra Martinsson

2017-02-21

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-02-21

Utskriftsdatum: 2017-03-06

Provmärkning: B6

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

6.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.2Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m54Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.042Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.00045Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.023Barium Ba (filtrerat) a)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00012Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00069Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0069Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00078Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0016Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0025Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.13Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6
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Ankomstdatum 2017-02-22 Tyréns AB 
Utfärdad 2017-03-01 Sandra Martinsson 
    
  Box 27 
  291 21 Kristianstad 
    
 
Projekt 275230  
Bestnr 14323  
 
 

Analys av grundvatten    
 

Er beteckning B6 
  
Provtagare Sandra Martinsson 
Provtagningsdatum 2017-02-21 

 
Labnummer O10858723 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* ja   1 1 FREN 

As <1.0  µg/l 1 1 FREN 

Ba 18.7 1.9 µg/l 1 1 FREN 

Cd <0.50  µg/l 1 1 FREN 

Co 0.56 0.06 µg/l 1 1 FREN 

Cr <5.0  µg/l 1 1 FREN 

Cu 5.9 0.6 µg/l 1 1 FREN 

Hg <0.010  µg/l 1 1 FREN 

Mo 2.3 0.2 µg/l 1 1 FREN 

Ni 1.1 0.1 µg/l 1 1 FREN 

Pb <1.0  µg/l 1 1 FREN 

Sn <1.0  µg/l 1 1 FREN 

V <5.0  µg/l 1 1 FREN 

Zn 83.3 8.3 µg/l 1 1 FREN 

       

alifater >C5-C8 <10  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C8-C10 <10.0  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C5-C16* <20  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 1 1 FREN 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 1 1 FREN 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 1 1 FREN 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  µg/l 1 1 FREN 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  µg/l 1 1 FREN 

aromater >C16-C35 <1.0  µg/l 1 1 FREN 

       

naftalen 0.046 0.014 µg/l 1 1 FREN 

acenaftylen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

acenaften <0.010  µg/l 1 1 FREN 

fluoren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

fenantren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

antracen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

fluoranten <0.010  µg/l 1 1 FREN 

pyren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(a)antracen 0.017 0.005 µg/l 1 1 FREN 

krysen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(a)pyren <0.010  µg/l 1 1 FREN 
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Er beteckning B6 
  
Provtagare Sandra Martinsson 
Provtagningsdatum 2017-02-21 

 
Labnummer O10858723 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa 16* 0.063  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa cancerogena* 0.017  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa övriga* 0.046  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa L* 0.046  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa M* <0.025  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa H* 0.017  µg/l 1 1 FREN 

       

       

diklormetan <2.0  µg/l 2 1 FREN 

1,1-dikloretan <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2-dikloretan <1.00  µg/l 2 1 FREN 

1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 2 1 FREN 

triklormetan <0.30  µg/l 2 1 FREN 

tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 2 1 FREN 

hexakloretan <0.010  µg/l 2 1 FREN 

cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

trikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

tetrakloreten <0.20  µg/l 2 1 FREN 

vinylklorid <1.00  µg/l 2 1 FREN 

1,1-dikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

       

monoklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2-diklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,3-diklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,4-diklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2,3-triklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2,4-triklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,3,5-triklorbensen <0.20  µg/l 2 1 FREN 

1,2,3,4-tetraklorbensen <0.010  µg/l 2 1 FREN 

1235/1245-tetraklorbensen <0.020  µg/l 2 1 FREN 

pentaklorbensen <0.010  µg/l 2 1 FREN 

hexaklorbensen <0.0050  µg/l 2 1 FREN 

       

2-monoklorfenol <0.100  µg/l 2 1 FREN 

3-monoklorfenol <0.100  µg/l 2 1 FREN 

4-monoklorfenol <0.100  µg/l 2 1 FREN 

2,3-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,4+2,5-diklorfenol <0.20  µg/l 2 1 FREN 

2,6-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

3,4-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

3,5-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,4-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,5-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,6-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,4,6-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

3,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,4,5-tetraklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 
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Er beteckning B6 
  
Provtagare Sandra Martinsson 
Provtagningsdatum 2017-02-21 

 
Labnummer O10858723 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

2,3,4,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,5,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

pentaklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

       

       

bensen <0.20  µg/l 3 1 FREN 

toluen <0.50  µg/l 3 1 FREN 

etylbensen <0.10  µg/l 3 1 FREN 

m,p-xylen <0.20  µg/l 3 1 FREN 

o-xylen <0.10  µg/l 3 1 FREN 

xylener, summa* <0.20  µg/l 3 1 FREN 

styren <0.20  µg/l 3 1 FREN 

MTBE <0.20  µg/l 3 1 FREN 

       

PCB 28 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 52 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 101 <0.000750  µg/l 3 1 FREN 

PCB 118 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 138 <0.00120  µg/l 3 1 FREN 

PCB 153 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 180 <0.000950  µg/l 3 1 FREN 

PCB, summa 7* <0.0037  µg/l 3 1 FREN 

       

o,p'-DDT <0.010  µg/l 3 1 FREN 

p,p'-DDT <0.010  µg/l 3 1 FREN 

o,p'-DDD <0.010  µg/l 3 1 FREN 

p,p'-DDD <0.010  µg/l 3 1 FREN 

o,p'-DDE <0.010  µg/l 3 1 FREN 

p,p'-DDE <0.010  µg/l 3 1 FREN 

       

aldrin <0.0050  µg/l 3 1 FREN 

dieldrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

endrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

isodrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

telodrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

       

alfa-HCH <0.010  µg/l 3 1 FREN 

beta-HCH <0.010  µg/l 3 1 FREN 

gamma-HCH (lindan) <0.010  µg/l 3 1 FREN 

       

heptaklor <0.010  µg/l 3 1 FREN 

cis-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 3 1 FREN 

trans-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 3 1 FREN 

alfa-endosulfan <0.010  µg/l 3 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Provberedning: filtrering före analys av metaller. 
 
Rev 2013-09-19 
 

2 Paket ENVIPACK 
Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och CSN EN 12673. 
Mätning utförs med GC-MS och GC-ECD. 
 
Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid samt mono-, di- och triklorbensener enligt metod baserad på 
US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 

 
Bestämning av tetra-, penta- och hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och 
DIN 38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2013-09-23 
 
 

3 Paket ENVIPACK 
Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad 
på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 

 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 38407 och EPA 8082. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2013-09-23 
 

 
 

 Godkännare 

FREN Fredrik Enzell 
 

 
 

 Utf
1
 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn)
Anna Sorelius

(datum)
2003-03-04

IDnr
F1273-0072

Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
David Lalloo
Ida Höglund
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdaterad text i blått)

(datum)
120814
2014-12-17
2017-03-24

Inventeringens namn Inventering

Dossiernummer 1273-110

Preliminär riskklass enligt BKL 2

Inventeringsfas enligt MIFO 1

Bransch
Bransch Ytbehandling av metaller

Avfallsdeponi
Branschkod 29

Anteckning för bransch

Geografisk information
Län (namn, kod) Skåne län 12

Kommun (namn, kod) Osby 1273

Topografiska kartan 4DSO

Ekonomiska (gula) kartan 4D0h

Områdets/fastighetens
koordinater (rikets nät)

X: 6251719 Y: 1387381 Z:

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Barnvagnen 1

Kontakter och referenser
Byggnader och anläggningar
(översiktligt):
Objektets besöksadress Industrigatan 9, Södra Portgatan 19

Nuvarande verksamhetsutövare
(namn och adress)

Ekstrands Doors and Windows
Södra Portgatan 19
283 50 Osby

Tidigare verksamhetsutövare
(namn och adress)

KAK mekaniska AB
Klövervägen 22
28322 OSBY
KAK Chrome ingår som en avdelning i KAK mekaniska AB .
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Blankett A Administrativa uppgifter Sid 2 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Verksamheten är förlagd i lokaler som hyrs av BRIO. ENG
Sweden AB övertogs av KAK Mekaniska AB 1 mars 2001.
BRIO Barnvagnar och Simo invest AB (fusion) bildade 2000-
08-31 European Nursery Group (ENG) Sweden AB (org nr
556126-8292).
KAK i konkurs under våren 2003.

Nuvarande fastighetsägare
(namn och adress)

Ekstrands Doors and Windows
Södra Portgatan 19
283 50 Osby

Kontaktpersoner med adress hos
tillsynsmyndighet eller dylikt

Kontaktperon hos KAK: Jan Anders Termén. Jonny Hallgren
på Länsstyrelsen i Skåne län.

Tillsynsmyndighet för ev. förorenat område orsakat av
inventerad verksamhet:

· Länsstyrelsen
Motivering: Den inventerade verksamheten är enligt
Länsstyrelsens bedömning en B-verksamhet (kod 28.10) i
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd). Ev finns även andra koder för verksamheten.
Viss osäkerhet kring sammanlagd volym för behandlingsbad,
men det är en mycket omfattande verksamhet.
/2012-08-14 David Lalloo

Områdets/fastighetens storlek
(m2)

5,0231 ha

Tidigare utredningar listas om
sådana finns

� ;
Ja. ;
1972: Dispensprövning, 1973: Kontrollprogram, 1973:
Förstagångsbesiktning (K-Konsult), 1974: Lst godkänner
ändring av reningsanläggning,1986: Naturvårdsverkets
tillsynskampanj - Ytbehandlingsindustri och utsläpp till vatten.
Uppföljning 1994 (villkorsvärde för Zn överskreds).

Andre källor, ange vilka och var
de finns

� ;
Ja. ;
Diverse litteratur, biblioteket i Osby. Bl a.  Ivarsson L: Gamla
medarbetare berättar.

Fixpunkter (placering)

Brunnar/undersökningsrör
(läge, skick och typ)

� ;
Ja. ;
(kommunalt färskvatten)
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 3 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn)
Anna Sorelius

(datum)
2003-06-12

IDnr
F1273-0072

Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Ida Höglund
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdatering endast avseende
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2014-12-17
2017-03-24

Fältbesök (namn och datum) Anna Sorelius 2003-06-25

Fältbesök (namn och datum) Sandra Martinsson 2017-02-02

Verksamhetsbeskrivning
Anläggningens status I drift

Anläggningsområdets
tillgänglighet

Inhägnat

Verksamhetstid (ungefärligt
antal år)

Brio: 1946-

Driftstart (år) * ca 1965

Driftslut (år) Pågående verksamhet

Antal miljöstörande
verksamhetsår
Produktion (produkt, mängd och
om möjligt årtal för produkter)

Ytbehandling (nickel och krombad), avfettningsbad,
aktiveringsbad, dekaperingsbad (syra) etc.
1983: Produktion: 3,2 miljoner kvm gods

Beskrivning av nuvarande
processer (översiktligt)

1999 erhålls tillstånd till befintlig och utökad verksamhet
(förbrukning av högst 25 ton nickelanoder per år).
2001 anmäler European Nursery Group: Komplettering av bef.
reningsverk (uppsamlingstank, flermediafilter (sand och aktivt
kol) och jonbytare). Behandla eluat (från regenerering av
jonbytare) genom långsam indosering i det interna
reningsverket.

Beskrivning av tidigare
processer (översiktligt)

Elektrolytisk ytbehandling: Dispens1972 och 1974. Råd
lämnades av Lst 1984. 1985 ansöker BRIO AB/Brio
barnvagnar om tillstånd enligt ML för utökad produktion (från
50000 kvm till 75000 kvm gods) samt att släppa behandlat
spillvatten på kommunens spillvattennät. Vid anläggningen
tillverkas barn- och dockvagnar. Detaljer behandlades i krom-
nickelanläggning. (Böjning, svetsning,ytbehandling
(kromatering, förnickling), korgtillverkning/konfektion,
ihopsättning samt ytbehandling i krom-nickelautomat med bla
avfettnings och sköljbad).
Enligt Arne Nilsson på företaget flyttades ytbehandlingen till
nuvarande lokaler i mitten på 1970-talet. Vid anläggningen har
man aldrig haft nedsänkta kar. Dagens kar är i glasfiber och
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 4 (21)

Utskrivet 2017-03-27

dessa är invallade. Det har hänt att något kar börjat läcka i fog
eller dylikt men detta har åtgärdats innan det förorsakat större
spill. Avfettning har enligt Nilsson alltid skett med alkaliska
avfettningsmedel (uppgift även från industriinventering) och
cyanider har inte hanterats.

Övrig verksamhet: Vid barnvagnsfabriken innefattade
produktionen förytom elektrolytisk ytbehandling även lackering
av underreden samt tillverkning av "korgar", bland annat med
produktion i textil. Inom fastighetens södra delar har det funnits
ett mindre snickeri.

Avloppsvatten från processerna
(nuvarande hantering)

Till kommunalt reningsverk

Avloppsvatten från processerna
(tidigare hantering)

Till kommunalt reningsverk. 1983: Lst-anteckningar från besök
vid verksamheten: "Analyser på utgående vatten har varit
tillfredsställande." 1985. Sköljvatten o förbrukade bad
behandlas i intern reningsanläggning före utsläpp till
kommunens spillvattennät.

I processen hanterade
kemikalier

Ytbehandlingsanläggningen: Ni, Cr (sexvärda kromsalter
används), syror, alkaliska avfettningsmedel, polymerer
(flockning).
Övrig verksamhet: Enligt "Gamla medarbetare berättar"
installerades en underjordisk tank om 50 kbm framför kontoret
till barnvagnsmaskinen. Tanken innehöll olja avsedd för en
lackeringsmaskin.

Restprodukter från processerna,
mellanlagring (förekomst, typ)

Metallhydroxidslam pressas i filterpress och sänds för
destruktion. I väntan på borttransport förvaras avfallet i
container under tak. Förfarandet med avvattning av filtermassor
infördes tidigt. Oljeavfall.

Efterbehandlingsåtgärder,
genomförda (typ av åtgärd)

I samband med att Brio införde fjärrvärme grävdes oljetankar
upp.

Efterbehandlingsåtgärder,
planerade (typ av åtgärd)

� ;
Nej. ;

Konflikter Området berörs inte av skyddsområde för grundvatten och är
inte av riksintresse för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv.
Området är detaljplan avsatt för industriellt ändamål.

Området och omgivningen
Markanvändning på objektet Industrimark

Markanvändning inom
påverkansområdet

Industrimark

Avstånd till bostadsbebyggelse 50-200

Synliga vegetationsskador inom
objektet

Stor del asfalterade ytor

Synliga vegetationsskador inom
påverkansområdet
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 5 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Dominerande markförhållanden
inom området

Normaltäta jordarter? Troligen sandig moig morän samt
fyllning. Området har tidigare varit skogsbeklätt och är relativt
flackt, inslag av organogena material? Osäkra uppgifter om
deponering i området.

Vid genomförd undersökning inom den södra delen av
fastigheten påträffas sandig morän under fyllningen. Inom delar
av området påträffas sand under fyllningen och ovan moränen.

Topografi, lutning (%) < 1%

Typ av närrecipient Grundvatten

Närrecipient (namn) Inget direkt utsläpp t ytvatten. ***

Avstånd till närrecipient (m) ca 800 m

Huvudavrinningsområde enligt
SMHI

88000

Byggnader och anläggningar
Byggnader och anläggningar,
även rivna (ålder och skick)

Fabriken uppfördes 1946-47. Till och ombyggnader har skett
därefter, bland annat 1953.

Förorenade markområden
Lokalisering av förorenad mark Inga kända

Volym förorenade massor (m3)

Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på förorenat mark-
område (rikets nät)

X: Y: Z:

Föroreningar

Förorenat grundvatten
Lokalisering av förorenat
grundvatten
Volym förorenat grundvatten
(m3)
Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på det förorenade
grundvattenmagasinet (rikets
nät)

X: Y: Z:

Föroreningar

Förorenade sediment
Lokalisering av förorenat
sediment

Inte aktuellt
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 6 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Volym förorenade sediment (m3)

Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på förorenat
sedimentområde (rikets nät)

X: Y: Z:

Föroreningar

Deponier
Deponi I den södra delen av fastigheten, söder om det asfalterade

området, där marken idag är bevuxen med träd och buskar, har
undersökningar visat på att området är igenfyllt med avfall av
varierande slag och jordmassor.

Se övrigt / Ida Höglund
Typ av deponi Enligt uppgift kan hushålls- och industriavfall samt

ospecificerat miljöfarligt avfall ha deponerats. Påträffat avfall
bedöms i huvudsak utgöras av hushållsavfall, metallskrot och
liknande.

Innehåll i deponin Hushållsavfall, jordmassor av okänd härkomst, samt övrigt
avfall?

Enligt boken "Gamla medarbetare berättar" var man när
fabriken byggdes tvungen att sponta ner till berget. När
"bodarna vid fabriken" byggdes påträffades metervis med avfall
och grus och järnvägsslipers kördes dit av byggnadstekniska
skäl.

Läckage från deponin

Deponins koordinater (rikets
nät)

X: Y: Z:

Dagvatten
Dagvattendränering (typ) Slutet system

Dagvattenrecipient (typ)

Övrigt
Övrigt * 1946-47 uppfördes en fabrik speciellt för

barnvagnsproduktion. Hedbergs verkstäder var från början
leverantör av underrreden och viss förkromning skedde i
Alvesta. Enligt Arne Nilsson (på företsget sedan 1966)
startades ytbehandlingen vid barnvagnsfabriken inte förrän ca
1965.
**Reningsanläggningen innefattar kromreducering
(natiumbisulfit), pH-justering, flockning (polymer) och
sedimentation. Därefter passerar vattnet en jonbytare innan
vattnet släpps på kommunens nät.
*** Allt avlopp därför via kommunens avloppsledningsnät.
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 7 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Tidigare (även idag?) mynnade avloppet i Hasslarödsviken.

Stora delar av fastigheten är asfalterad.

Enligt uppgifter från WebbGIS-lagret ”LstM
Avfallsanläggningar gamla” finns en deponi på fastigheten
Barnvagnen 1 vid koordinaterna: 6248854, 437167.

Deponin var en kommunal avfallsdeponi för hushålls- och
industriavfall samt ospecifierat miljöfarligt avfall, även
från andra kommuner. Tippning har skett från 1950-talet
men okänt slut. Kontroll (analys) av dag (dränerings)
vatten bör ske i kommunens nät. Läget är känsligt
beträffande yt- och grundvatten samt markbeskaffenhet
(tidigare kärrområde). Miljö- och/eller hälsopåverkan är
befarad. Bebyggelse förekommer på fastigheten.
Verksamheten är inte prövad enligt miljöskyddslagen.

Alternativa koordinater: 6248852, 437123
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn) (datum)

IDnr Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(föroreningsnivå avser endast
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2017-03-24

Mark
Antal prov 12

Jämförelse gör
med

Näst högsta värdet

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd Övriga PAH, Co,
Cr, V

As, Ni Pb, Cd, Hg, Zn Cancerogena
PAH, Cu

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Barium

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde

Co, V As, Cr, Ni,
cancerogena och
övriga PAH

Cd, Pb Cu, Hg, Zn

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Barium

Liten Måttlig Stor Mycket stor

Mängd förorening X

Volym förorenade
massor

X

Använda
referenser

Tabell 1, bilaga 4 SNV rapport 4918
Tabell 2, bilaga 5 SNV rapport 4918

Beskrivning av
provtagningar

Provtagning endast genomförd inom den södra, ej bebyggda delen av
fastigheten.

Grundvatten
Antal prov 4

Jämförelse gör
med

Högsta värdet

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd Bensen, Toluen,
Etylbensen,
Xylen, Cu, As,
Pb, Cd, Cr, Hg,
Ni, PAH
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Blankett C2 Föroreningsnivå Sid 9 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ba, Co, Mo, Zn, V, alifater, ammonium

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde

Cd, As, Pb, Cu,
Zn

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ba, Cd, Co, Hg, Cr, Hg, Mo, Ni, V, BTEX, alifater,
PAH, ammonium

Använda
referenser

Tabell 2, bilaga 4 SNV rapport 4918
Tabell 3, bilaga 4 SNV rapport 4918
Tabell 6, bilaga 5 SNV rapport 4918

Beskrivning av
provtagningar

Grundvattenprovtagning vid ett tillfälle i fyra grundvattenrör inom den södra,
ej bebyggda delen av fastigheten.

Ytvatten
Antal prov

Jämförelse gör
med

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Sediment
Antal prov

Jämförelse gör
med

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde
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Utskrivet 2017-03-27

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Liten Måttlig Stor Mycket stor

Mängd förorening

Volym förorenade
massor
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Byggnader
Antal prov

Liten Måttlig Stor Mycket stor

Mängd förorening

Volym förorenade
massor
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar
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Blankett D Spridningsförutsättningar Sid 11 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn) (datum)

IDnr Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdatering endast avseende
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2017-03-24

Från byggnader och anläggningar
Föroreningar i byggnader och
anläggningar
Spridningssätt

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad andel urlakning per
år (%)

Från mark till byggnader
Flyktiga föroreningar i mark

Markens genomsläpplighet
(m/år)
Byggnadens genomsläpplighet
(m/år)
Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad hastighet för
inträngning i byggnader

Mark och grundvatten
Föroreningars lokalisering i
marken idag, markera även på
karta

Delar av den södra, idag obebyggda delen av fastigheten har
använts som deponi för avfall och jordmassor.

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark
Föroreningar som sprids med
vatten

Metaller, PAH, petroleumföroreningar

Markens genomsläpplighet i det
mest genomsläppliga lagret (m/s)

1*10-8 - 1*10-6 m/s i naturligt underliggande material (sandig
morän). Dock påträffas även sand ställvis ovan morän. Sanden
kan ha en påtagligt högre hydraulisk konduktivitet (5*10-6 -
1*10-3 m/s), men sand har endast påträffats inom en del av
undersökningsområdet varför det är oklart hur uthållig och
vattenförande denna är.

Lutning på grundvattenytan (%) Ca 1 %
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Utskrivet 2017-03-27

Grundvattenströmning (m/år) ca 0,01-1 m/år (sandig morän)

Nedbrytbara föroreningar PAH, petroleumföroreningar

Nedbrytningshastighet

Föroreningar som binds i
marken
Halt organiskt kol i marken (%)

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll)
Naturliga transportvägar (t.ex.
torrsprickor i lera)
Antropogena transportvägar
(t.ex. ledningsgravar)
Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet i
mark och grundvatten (m/år)

0,01-1 m/år (sandig morän), om föroreningar transporteras med
samma hastighet som grundvattnet

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm
Föroreningar som sprids med
damm
Markytans torrhet

Vegetationstäckning (% och typ)

Exponering för vind

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet
med damm (m/år)

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken
Föroreningar som sprids i
separat fas
Markens genomsläpplighet (m/s)

Separata fasens viskositet

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet
som separat fas i marken (m/år)
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Utskrivet 2017-03-27

Mark/grundvatten till ytvatten
Redan förorenade ytvatten,
konstaterad historisk spridning
Hotade ytvatten (namn) Närmsta belägna ytvattenrecipient är Osbysjön som ligger i

östlig riktning från den aktuella fastigheten
Föroreningarnas hastighet i
mark/grundvatten (m/år)
Avstånd till hotat ytvatten (m) Ca 650 m till Osbysjön

Ytavrinning på mark, diken och
avlopp
Varierande grundvattennivåer,
översvämningar och högvatten
Övrigt

Uppskattad spridningstid till
ytvatten (år)

Teoretiskt flera hundra år

Ytvatten
Föroreningar som sprids med
ytvatten
Ytvattnets transporthastighet
(km/år) / omsättningstid (år)
Utspädning leder till oskadlig
halt i ytvatten
Ojämn spridning i ytvatten

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet i
ytvatten (km/år)

Sediment
Redan förorenade sediment,
konstaterad historisk spridning
Föroreningar som sprids via
vatten till sediment
Förutsättning för sedimentation i
olika delar av vattensystemet
Båttrafik som rör upp sediment

Muddring

Kraftiga vågor

Gasbildning

Föroreningar i separat fas i
sediment
Övrigt
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Utskrivet 2017-03-27

Jämn utbredning (m/år)

Ojämn utbredning, markera
även på karta

Kartor och bilder
Kartor och bilder som bifogas
(bilageförteckning)
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn)
Anna Sorelius

(datum)
2003-06-26

IDnr
F1273-0072

Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdatering endast avseende
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2017-03-24

Verksamhetsbeskrivning Ytbehandling

Föroreningarnas farlighet (F)
Låg Måttlig Hög Mycket hög

Inom den södra
delen av
fastigheten: Zn

Hanterade kemikalier:
Lösningsmedel,petroleumprodukter,
Ni, syror, baser
Inom den södra delen av
fastigheten: Co, Cu, Cr, Ni, V

Hanterade
kemikalier: Cr VI
Inom den södra
delen av
fastigheten: PAH,
As, Pb, Cd, Hg

Föroreningsnivå (N)
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor

Byggnad/anl.

Mark Inom den södra delen av
fastigheten: Övriga
PAH, Co, Cr, V

Inom den södra
delen av
fastigheten: As,
Ni

Inom den södra
delen av
fastigheten: Pb,
Cd, Hg, Zn

Inom den södra
delen av
fastigheten:
Cancerogena
PAH, Cu

Grundvatten Inom den södra delen av
fastigheten: Bensen,
Toluen, Etylbensen,
Xylen, Cu, As, Pb, Cd,
Cr, Hg, Ni, PAH

Ytvatten

Sediment

Spridningsförutsättningar
Medium Små Måttliga Stora Mycket stora

Från byggnad

Till byggnad

I mark och
grundvatten

X (Inom den södra delen av
fastigheten)
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Utskrivet 2017-03-27

Till ytvatten X (Inom den södra delen av
fastigheten)

I ytvatten

I sediment

Känslighet och skyddsvärde (KoS)
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor

Byggnad/anl.

Mark och
grundvatten

S K

Ytvatten och
sediment

Bedömning av K/S baseras på
markanvändningen

Industrimark

Markanvändning enligt Pågående markanvändning

Kort beskrivning av
exponeringssituationerna

Riskklassning
Inventerarens intryck (fas 1) Ytbehandlingsanläggningen har, i alla fall under senare år, varit

välskött. Exponeringsrisk för eventuella föroreningar (i
anslutning till markförlagda tankar eller ledningsgravar?)
exopneras inte i dagsläget.

Riskklass (fas 1) 2

Motivering (fas 1) Området har varit industriellt belastat sedan slutet av 1940-
talet. Uppgifterna tyder på att ytbehandlingen har bedrivits
inomhus utan större tillbud. Avloppsvattnet har tillförts det
kommunala nätet (ev läckage på ledningar?) och det  finns inte
någon närliggande ytvattenrecipient som kan ha tillförts
föroreningar. Verksamheten har förbrukat stora mängder
petroleumprodukter (bland annat vid lackeringen) och tankarna
har varit markförlagda. Objektet placeras i riskklass 2 med
hänvisning till försiktighetsprincipen.

Det finns uppgifter om att det skall ha funnits en deponi
("sopor") i området, vilket har bekräftats av genomförda
markundersökningar. Föroreningsnivån i mark bedöms inom
detta område vara hög-mycket hög, men föroreningsnivån i
grundvattnet bedöms som överlag låg, vilket tyder på begränsad
spridning. Inom detta område vistas inte människor i någon
nämnvärd omfattning under nuvarande förhållanden, varför
risken för att människor ska exponeras för föroreningar bedöms
som liten.

Inventerarens intryck (fas 2)
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Utskrivet 2017-03-27

Riskklass (fas 2)

Motivering (fas 2)

Andra prioriteringsgrunder
Andra prioriteringsgrunder Branschklass 2 enligt Naturvårdsverkets lista 2004-04-21

(Ytbehandling av metaller, kemiska och elektrolytiska
processer).

Exponering av föroreningar sker
idag på följande sätt

Länkar
Andra förorenade områden som
hotar samma recipient
Andra förorenade områden som
har sitt ursprung i samma
verksamhet

Övrigt
Övrigt
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Utskrivet 2017-03-27

Riskklassningsdiagram

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS
FARLIGHET = F
FÖRORENINGSNIVÅ = N
KÄNSLIGHET = K
SKYDDSVÄRDE = S

SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET
STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

mark/gv

sed

bygg/anl

ytv

K
(mark)

K
(gv)

S
(mark)

F

KS NF

FS NK

FS NK

S
(gv)

N
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn)
Anna Sorelius

(datum)
2004-09-25

IDnr
F1273-0072

Kommun
Osby

Senast reviderad (namn) (datum)

Klassning redovisad för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare.
Information adresserad till

� ;
Ja. KAK mekaniska samt fastighetsägaren Brio och kommunen

Datum för redovisning för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare.

2004-11-09

Kommentar Senaste svarsdatum 2004-11-26

Klassning redovisad för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet,
kommun.
Information adresserad till

� ;
Nej.

Datum för redovisning för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet,
kommun.
Synpunkter erhållna med
anledning av kommunicering

2004-11-29 Ännu inget svar.
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn) (datum)

IDnr Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdatering endast avseende
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2017-03-24

Kartor
Miljöteknisk markundersökning av den södra, idag obebyggda delen av fastigheten.

Bilaga 7



Bilaga 1 Kartor och bilder Sid 21 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Bilder

Bilaga 7
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1 KALKYLEN SYFTE 

Syftet med kalkylen är att vara underlag till investeringsbudget i ett tidigt skede, avseende 

entreprenad och projekteringskostnader, för en ny ishall i Osby. Ishallen består av en huvudhall 

och en träningshall. Kalkylen omfattar byggnadens entreprenad med förutsättning att 

grundläggning med platta på mark är möjlig. 

2 KALKYLUNDERLAG 

Följande underlag har varit tillgängligt för kalkylen: 

 Ishall Osby _presentation_161218  

 Lokalprogram_161218 

 Att bygga en ishall, Hockeyförbundet 

 Ishall på lika villkor, Konståkningsförbundet 

3 KALKYLANTAGANDEN 

 Byggnaden har antagits vara grundlagd som platta på mark.  

 Ytterväggar av Sandwichelement typ Paroc i ishall. Träningsrinken har oisolerade 

plåtväggar 

 Markarbeten, förutom matjordsavtagning under byggnaden, ingår ej. 

 Sarg demonterbar på en långsida i ishall 

 CO2-frysanläggning för isytor 

4 OSÄKERHETSBEDÖMNING 

Denna kalkyl bedöms ha en osäkerhet på +-30 %. Detta då mycket projektering och 

detaljlösningar kvarstår. 

5 KALKYLRESULTAT 

Kostnaden, med osäkerhet enligt ovan, bedöms till ca 145 Mkr exkl mervärdesskatt. Denna 

summa fördelar sig på 110 Mkr för ishallen och 35 Mkr för träningsrinken. Kostnadsläget avser 

2017. 

 

I denna kostnad ingår kostnader motsvarande en totalentreprenad inkl projektering för 

byggnaden. 

 

Det som ingår i kalkylen är en komplett byggnad med platta på mark med tjälskydd.  

 

Exempel på moment som ingår: 

Matjordsavtagning under byggnaden, tjälskydd och isolerad betongplatta med CO2-

frysanläggning till ispisterna, avfuktning, ventilation, värme, stomme, väggar och tak 

Fast inredning som kök, sarger, belysning, snögrop, åskådarstolar, spolvattenberedning osv. 

Även gummimattorna vid isarna igår. 

 

Exempel på moment som inte ingår: 

Arbeten utanför ytterväggliv. 

Lösa inventarier som möbler, bestick och dylikt. 

Byggherrekostnader, t ex bygglovskostnader, räntekostnader osv.  

Kostnader för ändrad mediaförsörjning, dvs ev ny servis på el, kostnader enligt VA-taxa etc. 

Kostnader för byggledning och kontroll.  
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6 UPPDELAT KALKYLRESULTAT 

Ishall inkl omklädningsrum, café, kontor, entré mm  110 Mkr 

  

Träningsrink       35 Mkr 

 

Bedömda kostnader för utrustning medräknade i ovanstående belopp: 

Demonterbar rink i ishall 1 Mkr 

Spelargångar i ishall 0,6 Mkr 

Resultattavla ishall 1,6 Mkr 

Ljudanläggning ishall 1,2 Mkr 

No-fall-system i ishall 1,2 Mkr  

Gummimattor i ishall 0,9 Mkr 

Belysningsriggar i ishall 0,4 Mkr 

Mediaskärmar i ishall 1,0 Mkr 

Gummimattor i träningsrink 0,9 Mkr 

 

 

Följande tillval är möjliga 

Byte av mediaskärmar mot mediakub  +2,1 Mkr 

Solceller på 30% av takytan av ishallen +4,5 Mkr 

Solceller på 30% av takytan av träningsrink +3,5 Mkr 

 



STENUNGSUNDS 
KOMMUN 

2013-11-21 

Drift- och kapitalkostnader på Norumsborgs ishall samt den nya ishallen vid Nösnäs. 

Kostnad Norumsborgs ishall 
Nuvarande driftkostnader är beräknade till 2,3 Mkr, varav 1,7 Mkr är internhyra (ränta 96 tkr, 
avskrivning186 tkr, el 980 tkr samt andra underhållskostnader) och 0,6 Mkr för Fritids 
personalkostnader dagtid samt kostnader för inre underhåll. 

Personalkostnader för kväll och helgtid betalas av Ishallstiftelsen. Stiftelsens kostnader täcks av 
timtaxorna. Stiftelsen omsätter ca 0,55 mkr/ år vilket enbart används till vaktmästare/städkostnader då 
Stiftelsen enligt stadgarna inte får gå med vinst. 

Kostnad för ny ishall vid Nösnäs 
Den totala kostnaden för den nya ishallen uppgår till 8,6 Mkr och fördelar sig enligt nedan. 

Kapitalkostnaderna 
Kapitalkostnaderna uppgår till 6,2 Mkr. Beloppet baserar sig på en investering på 95 Mkr 
med en avskrivningstid på 33 år, ränta 3,5 %. 

Driftskostnad 
Driftskostnaden uppgår till 3,2 Mkr inklusive inre och yttre underhåll samt personal. (0,6 Mkr finns 
redan i nuvarande budget) 

Intäkter 
Intäkten uppgår till 0,8 Mkr och avser istaxa samt långtidsuthyrning av förråd och lokaler till 
föreningslivet. Beräkningen är baserad på 10 månaders öppethållande. 

Kostnadsökningen för kommunen 
Nuvarande ishall kostar 2,3 Mkr per år. När den avvecklas försvinner kostnaden för el, underhåll och 
kapitalkostnader, vilka uppgår till 1,7 Mkr. Fritids gamla personalkostnader samt kostnader för inre 
underhåll förs över till den nya ishallen. 
Nettokostnadsökningen för den nya ishallen uppgår därmed till 6,3 Mkr. 

Viktigt att notera är att nuvarande ishall har ett restvärde per 131231 på 2,0 Mkr. När den tas ur bruk 
kommer en nedskrivning av detta belopp att göras, vilket innebär en kostnad på ca 1, 7 Mkr 2015 . 

Föreningslivets förutsättningar att använda de nya lokalerna 
Verksamhetens förslag på taxesättning som ligger till grund till intäktsberäkningen bygger på en 
analys från sju ishallar i GR. Hänsyn har även tagits till nuvarande timtaxa. Taxeförslaget kommer att 
beslutas i KF under 2014. Verksamheten bedömer att föreningslivet har stora förutsättningar att 
a~ v.·· da de nya lokalerna då möjligheterna ökar att genomföra fler och större tävlingar, läger och fler 
s o s;;r som ger fler intäktsmöjligheter. ~ ~ 

I ~ B .. ~km E. B··· d ar 107kman - nca 1arsve 
Fri tidchef Ekonomichef 
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Förord 
 

Bygga Ishall är framtagen för att ni som planerar att bygga en ishall skall få ett faktaunderlag som 
leder till att hallen passar den verksamhet som planeras. 

När behoven förändras ställer det också krav på hur hallen skall utformas. Räcker publikplatserna 
till? Kan man arrangera evenemang i hallen och på så sätt underlätta för hockeyns finansiering? Det 
är många frågeställningar som är viktiga för en hall. 

Vi på Svenska Ishockeyförbundet vet att ju fler hallar som byggs desto fler ungdomar lockas in i 
sporten. En framgångsrik klubb får oftare lag i de högre speldivisionerna och därmed ställs nya krav 
på hur hallen skall vara utformad. Vi eftersträvar att minska hockeyns miljöpåverkan. Anläggningar 
för ishockey innebär en stor investering för hallägaren och driftskostnader tillkommer. Vi följer 
noga utvecklingen inom hållbart byggande för att kunn ta vara på de goda exempel som 
framkommer.  

Hur en hall kommer till kan variera beroende på hur frågan drivs i kommunen. 

Klubbansvariga, föräldrar, tränare är ofta med och driver fram hallens etablering och en stor del av 
arbetet är att påverka de lokala politikerna så att kommunen ser hockey som en prioriterad sport. 

De kontaktnät som engagerade personer har i kommunen når ofta till det lokala näringslivet och det 
skapar en möjlighet för delfinansiering av hallen. 

Lobbying är framgångsrikt. Det påverkar beslutsfattare i kommunen, i företag, i stiftelser och leder 
till en bättre finansierad hall. 

 

Till sist:  

Vi har för få ishallar i Sverige och de få hade aldrig byggts utan mycket medvetet och tålmodigt 
arbete av hockeyklubbarnas ledare. 

Visar vi samma medvetenhet och tålmodighet som våra föregångare skall vi få fram mer isyta för 
att utveckla den egna klubben och därmed Svensk hockey !!! 

 

Svenska Ishockeyförbundet 
Anläggningsutskottet 
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1 TYPER AV ISHALLAR 
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1.1 INLEDNING 

Från förbundets sida vill vi underlätta för kommuner/hallägare att tillhandahålla en god hallstandard 
som säkrar återväxt och tävling i ishockey.  

Som ett komplement till denna skrift har förbundet en tjänst för ritningsgranskning. Meningen med 
denna tjänst är att den som planerar en nybyggnad, ombyggnad eller en tillbyggnad av en ishall 
skall få hjälp att kontrollera att projektet uppfyller de krav som ställs enligt de Svenska och 
internationella tävlingsreglerna för ishockey. Ritningsgranskningen inriktar  sig i första hand på de 
tävlingsmässiga kraven. Det vill säga, det som kommer att granskas vid kommande besiktningar av 
anläggningen. 

Anläggningar klassificeras efter det regelverk som finns för svensk ishockey. Det vill säga 
tävlingsbestämmelser och regelbok. Klassificeringen är sammanställd i förenklad form på de två 
följande sidorna. 

 

 

  

 



 
Bygga Ishall, en faktabok för byggnation av ishallar  Rev 1.67 2014-10-01 ©2009 - 2014 Svenska Ishockeyförbundet 

 

5

1.2 KRAVSAMMANSTÄLLNING ARENAKLASSIFICERING 

 Evenemangsarena Publikhall Träningshall 

 Elitserien Allsvenskan Div 1   

 Even A Even B Even C Publ A Publ B Publ C Tr A Tr B Tr C 

 A B C D E F G H I 

Publikplatser >10000 >6000 >4000 >2000 >1000 >500 >200 <200  
Sikt sitt/ståplats, >4m X X X X X X    
VIP loger, utsikt X X (X)       
Rullstolsplatser X X X X X     
Teknikbrygga X         
Restaurang X X X       
Cafeteria X X X X X     
Kiosker X X X X X X    
Uppvärmd hall X X X X X     
Pausutrymme (publ) X X X X      
Toaletter mm X X X X X X X X  
TV kameror X X X X X     
TV & Radiohytter X X X X      
Pressplatser X X X X      
Presskonferens utr X X X X X     
Uppehållsrum (press) X X X X      

Goal pegs X X X X X (X*not2)    
Sarg/Rink (30x60m +/- 0,5%) X X X X X X X X X 
Sargskydd, glas/polyC X X X X X X    
Sargskydd, Gunnebonät       X X X 
Hängnät, 4m från mållinjen X X X X X X X X X 

Spelarbås X X X X X X X X  
Funktionärsbås X X X X X X X X  
Säker inpassering X X X X X     

Matchklocka Mediakub Mediakub Mediakub 4-4-4 4-4-4 4-4-4 X X X 
Ljudanläggning X X X X X X X   
Signalhorn/Siren X X X X X X X X X 
Videomåldomarhytt X X X       

Höjd till belysning 7m 7m 7m 7m 7m 5m 5m 5m 5m 
Belysning >1000 >1000 >1000 >1000 >600 >400 >400 >400 >200 

Omklädningsrum 6st 35 m2 6st 35 m2 6st 35 m2 6st 35 m2 4st 35 m2 4st 35 m2 2st 2st  
Lagrum X X X       
Tränarrum X X X X      
Massagerum X X X X      
Läkarrum X X X X      
Sjukvårdsrum     X X    
Domarrum X X X X X X X   
Föreningsförråd X X X X X     
Tvättstuga/Tvättmaskin X X X X X     
Torkrum/Torktumlare X X X X X     
Funktionärsrum X X X X      
Sliprum X X X X X X    

          
 Elitserien       

Seriesystemets Allsvenskan      

krav på Div 1     

arenatyp Dam Riks, J20 Superelit, J18 Allsv, HDiv2, HDiv3, J20/J18 Reg Elit, Div 1    

 Damer Div & lägre, Hdiv4, J20/18 Div2, U16, U15   

 Upp till U14 
Se Noter på nästa sida 

För förtydligande information/förutsättningar se officiell regelbok. 
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Noter till tabellen 1.2 Kravsammanställning Arenaklassificering 

Goal Pegs (X*not2)  för Publikhall C krävs normalt inte Goal pegs i normala fall. DOCK vid J20 Superelit, J18 Allsvenskan och Dam 
Riksserien skall Goal Pegs finnas och användas 

Sargskydd: 12 mm härdat/8mm polyCarbonat, höjd 160-200 cm kortsidor 4m från mållinjen, höjd >80 cm långsidor; skydd glasens slut; 
max 5 mm springor (A-F). Motsvarande mått för Gunnebonät (G-I) 

Spelarbås: Bänkmått 10-12 x, djup bås 1,5 m, 4m mellan båsen, avdelat (A-F). Publikskyddet!! 

Funktionärsbås: Placerat på motsatt sida spelarbåsen 5,5 m resp 2st 4 m, bredd 1,5 m. Publikskydd - sidor/tak Matchrapportering (A-
F) För G-I kan båsen vara placerad på samma sida 

Omklädningsrum: Åtskilda duschrum, WC, 18 löpmeter bänk förordas 

Lagrum: Avkopplingsrum, utrymme privata kläder 

Sikt: Sikt från lägsta publikplats, max 4 m av banan får skymmas 

Rullstolsplatser: 2 % av total publik, minst 5 platser 

Pausutrymmen: 0,2 m2 per åskådare 

Toaletter: Eftersträva separata damtoaletter! Vid nybyggnation skall första toaletten vara en RWC 

Sarg: Vit slät insida, max 3 mm springa mellan blocken. Dörrar 70-80 cm, max 5 mm springa 

Säker inpassering: Skyddad inpassering för spelare och domare (A-E) 

Matchklocka: Matchur ovanför banan minst 5,5 m placerad så att belysningen inte försämras 

Skyddsglas: 12mm härdat/8mm polyCarbonat, höjd 160-200cm kortsidor skall sträcka sig minst 4m fram från mållinjen, långsidor höjd 
>80cm Skydd vid glasens slut; max 5mm springor Se upp med uppbyggda läktare mot sargen 

Läkarrum: Brits, plats för bår, tvättfat, WC, god belysning, första förband 

Sjukvårdsrum: Brits, plats för bår, god belysning, första förband 

 

För förtydligande information/förutsättningar se officiell regelbok. 
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1.3 TAK ÖVER ISBANA / TRÄNINGSHALL C 

Den enklaste ishallen är tak över isbanan med 
möjlighet att bygga in befintliga utebanor. Om 
man väljer plåttak som inte kan absorbera fukt, är 
risken för kondens stor med dropp och knagglig is 
som resultat. 
Träullsmaterial är lämpliga för ishallens fukt- och 
temperaturförhållanden i takkonstruktionen. 
Hallens tak bör vara isolerat. Hallen kan delvis ha 
väggar eller snö- och vindskydd. Takhöjd bör vara 
lägst 5 m till belysning eller konstruktioner. 

Belysning bör vara lägst 400 lux Eh.  
Isolerad betongpist är att föredra i synnerhet 
om låg driftkostnad eftersträvas, dessutom 
går ytan att använda till andra ändamål. 

För att klassificeras som träningshall C krävs 
inga läktarplatser och en belysning på min 
200 lux Eh. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Isbana med tak, Ekrinken 1.3.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Översiktsbild träningshall C 1.3.2

Se tabell 1.2 Kravsammanställning Arena-
klassificering som detaljerat beskriver 
övriga egenskaper. 
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1.4 TRÄNINGSHALL B OCH A 

Träningshallen bör dimensioneras för upp till 500 
publikplatser på läktaren. Hallen kan då användas 
även för spel i lägre serier och pojk/flicklags-
matcher. 
För att kunna användas oavsett hög luftfuktighet 
eller stark kyla bör hallen uppvärmas. Hur detta 
lämpligen görs finns beskrivet i kapitel 5. 

Väggar och tak bör vara isolerade, takhöjden 
skall vara minst 5 m till belysning eller 
konstruktioner. 
Belysning skall vara minst 400 lux Eh.  
Isolerad betongpist är att föredra i synnerhet 
om låg driftkostnad eftersträvas, dessutom 
går ytan att använda till andra ändamål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Träningshall B  1.4.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Träningshall B, sektion 1.4.2
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 Träningshall A,   1.4.3

 

Se tabell 1.2 Kravsammanställning Arena-
klassificering som detaljerat beskriver 
övriga egenskaper. 
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1.5 PUBLIKHALL C 

Hallen byggs för en publikkapacitet för över 500 
publikplatser. 

Hallen är lämplig att användas för utställningar 
och andra publika evenemang. Hallen skall ha 
kiosk och toaletter. 
Väggar och tak bör vara isolerade, takhöjden 
minst 5 m till belysning eller konstruktioner. 
Belysningen skall vara lägst 400 lux Eh. 
I eller i direkt anslutning till hallen skall det finnas 

en servicebyggnad med minst 4 omkläd-
ningsrum på 35m2, och bör ha en minsta 
bänklängd på 18 meter per omklädningsrum. 

Vidare skall det finnas läkarrum och domar-
rum samt sliprum i servicebyggnaden. 

En hall av det här slaget är godkänd för serie-
verksamhet upp till och med division 2, 
enligt klassificering J20 Superelit. Goalpeg 
skall finnas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publikhall C, 1.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publikhall C, Sektion 1.5.2

Se tabell 1.2 Kravsammanställning 
Arenaklassificering som detaljerat 
beskriver övriga egenskaper. 
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1.6 PUBLIKHALL B 

Publikhall B skall byggas med en publikkapa-
citet på minst 1000 personer, hallen skall ha 
pausutrymme för publik med kiosker, cafeteria 
och toaletter, samt möjlighet för tv-sändning av 
matcharrangemang, och utrymme för press-
konferenser. 
Belysningen i hallen skall vara minst 600 lux Eh 
Läktarna bör vara vinklade mot mitten på lång-
sidorna. På så vis får man bra siktvinklar. Ett 
annat sätt att få bra siktvinklar är att bygga 
läktaren ellipsformad, vilket dock är en mer 
kostsam konstruktion. 

Takhöjden skall vara minst 7 meter under 
belysning. 

Publikhall B skall ha en servicebyggnad med 
minst 4 omklädningsrum på 35m2 och bör ha en 
bänklängd på minst 18 meter per omklädnings-
rum. I servicebyggnaden skall det också finnas 
domarrum, läkarrum, föreningsförråd, tvätt-
stuga och sliprum. 
Publikhall B skall ha säker inpassering för 
spelare och funktionärer. 

Publikhall B är godkänd för serieverksamhet 
upp till och med division 1. 

 
 Publikhall B, Nacka Ishall 1.6.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Översiktsbild publikhall B 1.6.2

Se tabell 1.2 
Kravsammanställning Arena-
klassificering som detaljerat 
beskriver övriga egenskaper. 
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1.7 PUBLIKHALL A

Publikhall A skall byggas med en publikkapa-
citet på minst 2000 personer. 
hallen skall ha pausutrymme för publik med 
kiosker, cafeteria och toaletter, samt möjlighet 
för tv-sändning av matcharrangemang, 
utrymme för presskonferenser, utrymme för 
radio och skrivande press och även uppehålls-
utrymmen för pressen. 
Belysningen i hallen skall vara minst 1000 lux 
Eh. 

Publikhall A skall ha säker inpassering. 

Servicebyggnaden skall innehålla minst 6 
omklädningsrum som fyller samma krav som 
för publikhall B, men här skall även finnas 
massagerum, tränarrum och funktionärsrum. 
Publikhall A är godkänd för serieverksamhet 
upp till och med Allsvenskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publikhall A, Interiör från Björknäshallen 1.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Översikt publikhall A 1.7.2
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1.8 EVENEMANGSARENA 

Svenska Ishockeyförbundet har i sin klassi-
ficering delat in evenemangsarenor i tre kate-
gorier. Evenemangsarena A, B och C, det som i 
huvudsak skiljer dessa åt är publikkapaciteten. 
Evenemangsarena C skall ha en publikkapacitet 
på minst 4000 åskådare, evenemangsarena B 
minst 6000 åskådare och evenemangsarena A 
mer än 10000 åskådare. 

För spel i Elitserien krävs minst en Evene-
mangsarena C. 
Vad är då en evenemangsarena? Ordet 
evenemang betyder ”större tillställning eller 
händelse som arrangeras kortvarigt”. 
I praktiken innebär det att en evenemangsarena 
är en anläggning där man kan arrangera allt 
ifrån stora musikarrangemang, och konferenser 
till motorshower och idrott. 
Man kan säga att Ericsson Globe Arena var en 
av de första arenor i Sverige som byggdes för 
att vara en evenemangsarena. 

De senaste åren har det varit en näst intill exp-
losionsartad utveckling när det gäller evene-
mangsarenor i Sverige. Det har sin förklaring i 
den samhällsutveckling vi har haft och fortfa-
rande har. Idrotten håller på att vara en 
upplevelse- och underhållningsindustri. Besö-
kare på ett idrottsarrangemang idag vill inte 
bara se på idrott, man vill ha möjlighet att äta 
och umgås i en bekväm och tilltalande miljö, 
företag vill gärna förknippas med framgångsrik 
idrott och då blir evenemangsarenan en naturlig 
mötesplats och en del i företagens marknads-
föring. 
Det ligger naturligtvis också i arrangörens 
intresse att kunna erbjuda så mycket kringför-
säljning i en så attraktiv miljö som möjligt, då 
det innebär att man kan locka fler besökare till 
arrangemanget än de som enbart är intresserade 
av själva arrangemanget. 

Detta tillsammans med andra samhällsfenomen 
har gjort att man på många orter har byggt eller 
planerar att bygga evenemangsarenor som en 
del i att marknadsföra inte bara idrotten eller 
idrottsföreningen, utan även staden eller 
kommunen. 

Planering och projektering av en evenemangs-
arena är alltför komplicerat för att beskrivas i 
denna skrift, vad som ska styra storlek och 
placering av evenemangsarenan är mer en sam-
hällsfråga än enbart en idrottslig fråga där 
befolkningsunderlag och andra värderingar 
måste få styra. 
Själva projekteringen innebär också ett antal 
stora frågeställningar. Vem skall vara huvud-
nyttjare av arenan? I vissa arenor är idrotten 
huvudnyttjare men i andra svarar idrotten 
endast för 10-20% av nyttjandet. 
Var skall arenan placeras? Infrastrukturen kring 
en evenemangsarena är mycket viktig. 

Det är också viktigt att ta kontakt med tilltänkta 
arrangörer för att kunna tillgodose deras krav på 
arenan, det kan vara så att takkonstruktionen 
ska dimensioneras för mediakub och större 
musikarrangemang, vilket innebär att lasten 
från utrustning som skall hängas upp i taket blir 
hög och skall beräknas tillsammans med snölast 
och vindpåverkan. 

 

Därför rekommenderas att den som planerar en 
evenemangsarena, tar kontakt med de arenor 
som finns för att via studiebesök skapa en bild 
av vad som kan vara lämpligt att planera och 
bygga. 

 
Nedan finns några exempel på arenor: 

Ericsson Globe Arena  Stockholm 
Malmö Arena     Malmö 
Kinnarps Arena  Jönköping 
Cloetta Center   Linköping 
Läkerol Arena   Gävle 
Löfbergs Lila Arena  Karlstad 
Tegera Arena   Leksand 
Fjällräven Center  Örnsköldsvik 
Skellefteå Kraft Arena Skellefteå 
Coop Arena   Luleå 
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  Exteriör, evenemangshall Örnsköldsvik, totalt är den 23 meter hög, cirka 7 000 kvadratmeter stor. Arenan har 1.8.1
7 600 platser vid sportevenemang och har kapacitet för 9 600 platser vid konserter och andra evenemang.  

 

 Örnsköldsvik, interiör1.8.2
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 Örnsköldsvik, interiör vid spel 1.8.3
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2 PUBLIKUTRYMMEN
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2.1 ENTRÉER

Entrén till anläggningen skall utformas så att 
det finns tillräckligt med utrymme för att 
kontrollera besökarnas biljetter. 

Arrangören svarar genom denna kontroll för att 
det maximala personantalet i anläggningen inte 
överskrids.  

Entrén skall också vara utformad så att tillträde 
för personer med funktionsnedsättning är 
möjligt. 

Värme, ventilation 
Se kapitel 4. 

Information, skyltning 
Tydlig skyltning, både utom och inom hallen 
om sambandet med entréer och hallens 
läktarsektioner. 
Vid större anläggningar bör det finnas tydlig 
information om anläggningen, med ritning och 
lokalisering av funktionerna. Samt utrymnings-
planer för anläggningen med fastställda 
återsamlingsplatser för publik och funktionärer. 
Vidare bör finnas entréer för speciella 
kategorier: spelare; personer 
med frikort; press; rörelsehindrade m fl. 

Även informationstavla för kommande arrang-
emang bör planeras. 

 
 Entré kombinerad med automatdel2.1.1

yta för personal 
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2.2 UTGÅNGAR 

Utgångar används även i nödsituationer varför 
alla utgångar bör betraktas som 
utrymningsvägar. 

Mått 
Utrymningsvägar skall dimensioneras enligt 
gällande bestämmelser. Boverkets Byggregler 
(BBR) 

Observera att s.k. panikreglar kan missbrukas 
för gratisinsläpp. Ett sätt att komma tillrätta 
med det kan vara att installera magnetlås av 
elektriskt utförande som utlöses vid strömlöshet 
eller brandlarm. Det innebär att de ej blockeras 

om anläggningen vid brand eller andra orsaker 
blir strömlös. Vid installation av elektriskt 
magnetlås, kontakta brandmyndighet. 
Larmindikering skall finnas centralt placerad. 

Branddokumentation 
I samband med nybyggnad och större 
ombyggnad skall en brandskyddsdokumentation 
upprättas. Den skall tala om utrymningsvägar 
och övriga krav ur brand- och personsäkerhets-
perspektiv. Det skall göras av en brandskydds-
konsult. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 PAUSUTRYMMEN 

Mått 
För publik skall finnas pausutrymme med minst 
0,2 m2/åskådare. För publikhall B, C och 
träningshallar kan pausutrymme avvaras. 

Golv 
Golvet bör vara lättstädat och tåligt. 

Sektionering 
I större hallar bör även pausutrymmena vara 
möjliga att sektionera så att man kan om så  

skulle behövas möjliggöra för supportrar från 
olika lag, att få egna pausutrymmen 

Ventilation 
Se kapitel 4. 

El 
Uttag bör finnas för städmaskiner och ev utställ-
ningar. 
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2.4 TOALETTER 

Minst ett separat WC-rum. anpassat för rörelse-
hindrade skall finnas. Se ”Bygg Ikapp Han-
dikapp”, som kan rekvireras från AB Svensk 
Byggtjänst Toalettutrymmena skall vara upp-
värmda. 

Rekommenderad dimensionering 

Åskådare Toaletter RWC Urinal-
platser 

 

utan 
publik 

1 1 -  

< 500 4 1 2-7  

1 000 6 1 4-10  

2 000 10 2 15  

     

     

Tabell 

Som snittvärden kan man räkna att man bör ha  
1 WC per 100 åskådare och 1 RWC per 1000 
åskådare. RWC skall vara första toalett. 

Materialval 
Toalettutrymmena skall kunna spolas rena, utan 
att vattenskador uppstår vilket påverkar 
utformningen av golvbrunnar, golv, socklar, 
väggar och tak. 

Inredning 
Inredning och utrustning skall vara av robust 
konstruktion. Urinalplatser bör utformas som 
ränna i golv för att passa även yngre och kort-
växta. 
Minst en toalett för damer skall dock vara helt 
sluten och försedd med tvättställ. 

Bevakning, låsning 
Alla dörrar skall kunna låsas. Beaktas vid 
upprättandet av låsschema. 

Allmänt 
Välbalanserad fördelning mellan herr och 
damtoaletter. 

 

 
 Urinal 2.4.1
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 Toalettavdelning liten publikhall eller träningshall 2.4.2
C 

 

 

 
 

 Herravdelning med insynsskydd 2.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 PUBLIKPLATSER 

 

Mått, antal 
Publiken skall av säkerhetsskäl hindras att 
vistas intill sargen; säkerhetsavståndet bör vara 
minst 1,0 m. Skall utrymmet användas för trans-
porter, städning m. m. ökas bredden för att an-
passas till detta. 
Personer av medellängd bör dels kunna se hela 
sargens överkant utan att skymmas av framför-
varande huvuden, dels se isen från 4 m på 
långsidor på kortsidor.  

Bredden på varje publikplats är ungefär 0,5 m. 

Sittplatser bör ha djupmåtten bakkant till 
bakkant för klaffsitsar min 0,8 m 

Samt att sargen inte skymmer sikten in på 
isytan med mer än 4 meter. 

  

och fasta sitsar monterade fritt från golv min 
0,85 m. 
Läktarplatserna bör arrangeras så att städning 
underlättas bland annat genom hålkäl och svagt 
framåtlutande plansteg. 
Ståplatser skall från bakkant till bakkant ha 
måttet min 0,4 m och ej överstiga x. Endast en 
rad åskådare per gradin (läktarsteg). Takhöjden 
skall vara minst 2,5 m över översta 
publikplatsen både för sitt- och ståplatser. 
Rullstolsplatserna skall vara lätt åtkomliga och 
utgöra 2 promille av antalet publikplatser, dock 
är samhällets krav minst 5 st.  

Ta kontakt med handikapporganisationerna på 
platsen vid beslut om antalet platser. Skriften 
Bygg ikapp handikapp utgör en bra 
handledning. 
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Olika typer av läktare. 
Rak läktare är lämplig för mindre hallar med läktare på hallens ena långsida. 
Sneda läktarhörn ger bättre sikt in på isen. 
 
 

 
 Sneda läktarhörn2.5.1

 
Ellipsformad läktare är lämplig för större hallar med läktare på hallens båda långsidor, eller läktare 
runt om arenan. Läktaren ger bra siktvinklar men har högre produktionskostnad än vinklad läktare. 
 
 

  Ellipsformad läktare 2.5.2
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Vinkelformad läktare är lämplig för större hallar med läktare på hallens båda långsidor, eller läktare 
runt om arenan. Läktaren ger bra siktvinklar och låg produktionskostnad. 
 
 
 

 Vinkelformad läktare 2.5.3  
 
 
 
 
 
 

 

 
 Vinkelformad läktare2.5.4
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Exempel på siktlinjer för en ishockeyläktare 
( man skall kunna se 4,00 m in på isen ) 

 
 

 Sektion Läktare, Publikplatser klaffstolar 2.5.5

 
 

450 mm – 700 mm 
1200 mm 
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Golv 
Golvet bör vara slitstarkt och lättstädat. 

Sektionering 
I större hallar bör även publikplatserna vara 
möjliga att sektionera så att man kan om så 
skulle behövas möjliggöra för supportrar från 
olika lag, att få ”egna” publikplatser. 

Värme 
Se kapitel 4 
 
Rullstolsplatserna bör om möjligt vara upp-
värmda även om hallen saknar värme eller har 
en låg lufttemperatur.  

Ventilation 
Se kapitel 4 

Belysning, el 
Allmänbelysning 100-150 lux Eh skall kunna 
regleras från teknikutrymme. Kontroll av 
allmänbelysning i anläggningen. Belysningen 
skall dimensioneras med hänsyn till säkerhet 
(ledljus, nödljus). Eluttag för städmaskiner ev. 
utställningar m. m. skall finnas. 

Akustiska krav 
Byggnad och installationer bör utformas med 
hänsyn till akustiska krav för olika andra an-
vändningsområden. Det är viktigt i hallar som  

skall användas till andra publika evenemang, att 
de akustiska kraven beaktas med hänsyn till 
detta. 
Se 5.6 Akustik. 

Ju noggrannare planeringen gjorts med hänsyn 
till anläggningens användning, desto bättre blir 
resultatet. 

Skyltning 
Skyltning skall göras tydlig. 

Säkerhet 
Se 2.2 Utgångar. 

Tid, resultatmeddelanden m m 
Krav på installationer för information till 
publiken från pågående evenemang, kan 
beroende på anläggning variera från enkla 
matchur, högtalaranläggningar till avancerade 
arrangemang. 

Tid markeras enligt gällande tävlingsbes-
tämmelser. Redovisning av resultat från andra 
pågående matcher i hallar med spel i Elitserien 
och Allsvenskan är önskvärd. Sex matcher bör 
kunna redovisas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fyrsidigt matchur 4-4-4 2.5.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ensidigt matchur2.5.7
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 Mediakub 2.5.8

 
 

2.6 SERVERING

Bestämmelser m m 
Serveringar regleras enligt livsmedelslags-
tiftningen. Miljö- och hälsokontoret är 
tillsynsmyndighet. 

 
 Mindre hall/automatförsäljning 2.6.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publikhall/kiosk och förråd  2.6.2
(betjäningsdisken anpassas till rullstolsbundna)

 
 
 
 
 
 

 Kiosk (betjäningsdisken anpassas till 2.6.3
rullstolsbundna) 
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2.7 PRESSLÄKTARE

Antal 
Mindre hallar kan behöva några platser för 

ortens lokaltidningar. I hallar med spel i All-
svenskan och Elitserien bör upp till ett 30-tal 
platser kunna avskiljas för pressen. Krav på 
skrivskiva och 230 V jordat uttag för dator 

samt uppkoppling via bredband. Vid 
landskamper kan det behövas extraplatser. Se 

även 0  
 
 
 

Pressrum sid 27. 

Kommunikationer 
Bra förbindelseväg till pressrum bör finnas. 

Fotografering 
Pressfotografer får ett särskilt avgränsat 
område vid sargen, se fig. Fel! Hittar inte 

referenskälla.. 

Belysning 
Belysning skall dimensioneras så att den 
räcker för skrivarbete. Jordade elkontakter för 
dator.

 
 Sektion pressläktare 2.7.1
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2.8 RADIO, TV

För radio/TV-sändningar är det värdefullt om 
vissa permanenta eller/och tillfälliga förbere-
delser har vidtagits i ishallen. 

Tag kontakt med det produktionsbolag som är 
aktuellt

 
 Exempel på kommentatorhytter, kameraplats och 2.8.1

   teknikutrymme, publikhall 
( öppningsbara fönster i reporterhytterna)  

 
 
 
 

2.9 PRESSRUM 

 
 Pressrum i publikhall. Se även 3.14 2.9.1

 
 
Mått 
Pressrummet bör dimensioneras efter antalet 
press- och fotografplatser på läktare. Beakta 
möjligheterna att använda de utrymmena på 

annan tid än evenemangstid. På mindre 
anläggningar kan teorirum (se 3.13) användas 
som pressrum. 

Kommunikationer 
Kommunikationer bör separeras från publik. 

pressrum / samling 
( ca 40m2 ) 
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Utrustning, möbler 
Kapphyllor, bord och stolar, ev. pentry. 

Belysning 
God allmänbelysning. 

Toaletter 
Vid medelstora och större anläggningar bör 
minst en toalett finnas.

 
 
 
 
 

2.10 GARDEROB FÖR PUBLIK

Vid större anläggningar som skall användas 
till andra typer av publika evenemang, kan det 
vara värdefullt med garderober för publikens 
ytterkläder. Beakta möjligheten att vid behov 
förändra andra lokaler till garderober. 

Utrustning 
Fasta eller flyttbara klädkrokar (klädställ). 
Belysning bör kunna manövreras både lokalt 
och centralt. 

Bevakning, låsning 
Garderoberna skall kunna bevakas av vaktper-
sonal. 

 

 

 

 

 

 

2.11 KOMMUNIKATIONER 

Kommunikationer skall vara placerade så att 
publiken inte kommer i kontakt med utrymmen 
för aktiva och för hallens drift. 

Bevakning, låsning, se 2.2 Utgångar
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3 UTRYMMEN FÖR AKTIVA
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3.1 ENTRÉER 

Separat entré för spelare och funktionärer loka-
liseras så nära deras utrymmen som möjligt, 
med minst 1 m i dörröppning. 

Övriga separata utrymmen som föreningsrum, 
föreningsförråd, föreningskontor med tillhö-
rande utrymmen bör kunna nås, även när 
anläggningen i övrigt är stängd.

 

 

 

3.2 OMKLÄDNINGSRUM 

Antalet omklädningsrum skall vara minst fyra 
förutom träningshall A och B där 2 omkläd-
ningsrum räcker. 
Om anläggningen avses att användas för andra 
idrotter, curling, motion, allmänhetens åkning 
etc. kan det vara lämpligt att bygga några omk-
lädningsrum med mindre yta så att varje grupp 
kan få ett eget utrymme. 

För de aktivas del är det bra om man kan skilja 
på svettiga idrottskläder och privata kläder,  

antingen genom reservomklädningsrum eller 
speciellt rum. 

Standardkrav 
Varje rum bör ha minst 18 m väggfasta bänkar 
utan ben samt 8 st klädkrokar per m i grupper 
om 4 krokar. Klädkrokar bör svetsas vid U-balk 
för att ge största hållbarhet. Bredd på rummet 
bör vara minst 3,8 m. Ytan minst 35 m2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Omklädningsrum med WC och dusch med 3.2.1
minimum 18 meter sittbänk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Omklädningsrum med RWC ( 2,20 x 2,20 m) 3.2.2
  och dusch, min 18 löpmeter sittbänk 

 



 
Bygga Ishall, en faktabok för byggnation av ishallar  Rev 1.67 2014-10-01 ©2009 - 2014 Svenska Ishockeyförbundet 

 

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Omklädningsrum med WC och dusch, minimum 18 3.2.3
löpmeter sittbänk och separat klubbställ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Omklädningsrum med RWC och dusch, minimum 3.2.4
18 löpmeter sittbänk och separat klubbställ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Sektion omklädningsrum 3.2.5

 
 
För lag i elitserien till och med div. 1 bör 
rummet ha en yta av minst 50 m2. 

 
 Sektion sittbänk i omklädningsrum3.2.6
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 Omklädningsrum med WC och dusch  min 18 löpmeter sittbänk,   separerade korridorer för rena och smutsiga 3.2.7
skor 



 
Bygga Ishall, en faktabok för byggnation av ishallar  Rev 1.67 2014-10-01 ©2009 - 2014 Svenska Ishockeyförbundet 

 

33

 

 Exempel på omklädningsrum mm för elitlag. Minst 18 lm sittbänk och separat klubbställ 3.2.8

 

 Klubbställ 3.2.9
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Golv 
Golvet skall utformas så att vatten inte rinner 
in från våta utrymmen. Golvet bör kunna bet-
rädas med skridskor utan skydd, bör vara lätt-
städat, slitstarkt och ej ha golvbrunn. 
Gummimatta 8-10 mm rekommenderas. 

Socklar 
Sockeln kan vid behov vara träsockel.  

Väggar 
Väggbeklädnader bör ha slagtålig yta som 
klarar slag och försvårar klotter. 

Dörrar 
Dörrbredd 1000 mm. Dörrar skall vara av 
robust, slagtålig konstruktion med kraftiga 
beslag. 
Dörrar mot våta utrymmen skall vara 
fuktbeständiga. Om träkarmar används bör de 
inte gå närmare golv än 10 cm. Dörrslagning 
skall ägnas särskild uppmärksamhet. 

Tak 
Undertak av porösa material rekommenderas 
ej. Beakta att installationer skall ha god 
fästning. Material som ger god ljudmiljö 
används. 

Ventilation 
Se kapitel 4 

Belysning, el 
Utstickande strömbrytare bör undvikas. Elut-
tag i omklädningsrum placeras högt över golv 
för att motverka skridskoslipning i rummen. 
All belysning kan med fördel styras via 
rörelsevakt. 
Omklädningsrum bör också ha ett ”slavur” till 
matchuret så att match och paustid kan ses 
inne i rummet. 

Skyltning 
Omklädningsrummen numreras.  

Handikapp 
Minst två omklädningsrum görs 
handikappanpassat, bl a med hänsyn till andra 
aktiviteter i hallen än skridskosporter. 
Rekvirera "Bygg Ikapp Handikapp", från AB 
Svensk Byggtjänst  

Utrustning 
Speglar av plåt eller plast. Stora plasttunnor 
som papperskorgar. Golvsopborste, 
sopskyffel hängs på vägg.

3.3 TRÄNARRUM 

Kapacitet, utrustning 
Rummet används dels som tränarens 
arbetsrum/kontor, men även som 
omklädningsrum vid träningar och matcher. 
Rummet bör ha plats för tränare, assisterande 
tränare och målvaktstränare. 

Belysning, el 
God allmänbelysning.  

Ljus bör kunna manövreras både lokalt och 
centralt. 

Bevakning, låsning 
Rummet skall kunna nås av tränare. Beaktas 
vid planering av låsschema för nycklar eller 
kort. 

 

 
 Tränarrum 3.3.1
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3.4 MASSAGERUM

Rummet skall ligga i anslutning till omk-
lädningsrum. 

 
 Massagerum 3.4.1

 

Utrustning, möbler 
Bord, skåp, massagebänk, tvättställ, två stolar. 

Golv 
Golvet förses med matta som tål skridskor 
utan skydd. 

Väggar 
Väggarna skall vara släta och lättvättade.  

Tak 
Taket skall vara ljust.  

Belysning, el 
God allmänbelysning. Flyttbar arbetsplats-
belysning. Jordat uttag installeras. 

 

 
 

3.5 DUSCHRUM

Antal, kapacitet 
Duschrummet bör innehålla 
3 duschar per omklädningsrum 
Robusta installationer och infästningar är ett 
krav. Möjligheten till vatten- och 
energibesparande åtgärder bör beaktas. 
Planera också in en yta för avtorkning mellan 
duschrum och omklädning, här skall det 
finnas möjlighet att hänga upp handdukar och 
att förvara personlig hygienutrustning. 

Tappställe skall finnas för slangspolning. 

Golv 
Golvet skall vara halkskyddat. Lutningen 
skall vara minst 1:50 mot golvbrunnar. 
Golvbrunn och golvränna skall inte placeras 
rakt under duschen, men vara lättåtkomlig för 
rengöring. Duschplatser bör inte försänkas i 
golvet. 

Socklar 
Klinkergolv skall ha 10-20 cm höga socklar.  

Väggar 
Väggarna skall vara släta, lättvättade och 
spolbara. Isolering mot fukt skall göras på ett 

certifierat sätt. 

Dörrar, 
 se 3.2 Omklädningsrum. 

Tak 
Taket bör vara ljudabsorberande och tåla fukt. 

Bevakning, låsning 
Alla dörrar (utom mot bastu) skall kunna 
låsas. Dörrar som skiljer duschavdelningar 
skall bara kunna låsas med nyckel (ej vred) 
och i uppställt läge. 

Handikapp 
Minst en dusch i anläggningen för damer 
resp. herrar skall vara handikappvänlig. Se 
"Bygg Ikapp Handikapp", som kan rekvireras 
från AB Svensk Byggtjänst eller Handikapp-
institutet. 

Belysning 
Allmänbelysning. Belysning styrs via omk-
lädnings/vaktmästeri eller med rörelsevakt.
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3.6 TOALETTER/SERVICEBYGGNAD

Antal 
Minst en toalett per omklädningsrum. 

Åtkomlighet 
Toaletter skall vara lättillgängliga från 
omklädningsrum men även från duschrum. En 
toalett bör vara direkt åtkomlig från kommu-
nikationsutrymme mellan omklädningsrum 
och isen, t ex för allmänhetens åkning, funk-
tionärer. 

Materialval, inredning 
Om toaletten har golv av klinker bör det ligga 
en matta av gummi på golvet så att det är 
gångbart med skridskor utan skydd. Övrigt, se 
2.4 Toaletter. 

 

3.7 SLIPRUM 

Minst ett sliprum ordnas centralt till omkläd-
ningsrummen. Vid flera än fyra omkläd-
ningsrum bör det finnas minst två sliprum. 

 
 Sliprum 3.7.1

Inredning 
Rummet skall innehålla en stadig arbetsbänk 
och förvaringshyllor för skridskor eller ha plats 
för materialvagn. 

Ventilation 
Dammutsugning är nödvändig. Det fordras att 
slipspån går via stoftavskiljare eller punktutsug 
till separat utrymme. 

Belysning, el 
God arbetsbelysning samt jordade uttag fordras. 

.

 

3.8 KAPNING/LIMNING AV KLUBBOR 

Rummet används till kapning, justering av 
ishockeyklubbor. Kemikalier används vid 
limning. 

Inredning 
Abetsbänk. 

Ventilation 
Punktutsug till separat utrymme. 
Ventilation skall ej sammanföras med annan 
ventilation i byggnaden. 

Belysning, el 
God arbetsplatsbelysning samt jordade uttag. 

Bevakning, låsning 
Rummet bör vara låsbart, men kunna nås av 
materialförvaltare även när hallen i övrigt är 
låst, vilket bör beaktas vid planering av lås-
schema. 

 

 

 

 

 Kaprum för hockeyklubbor med bänkskiva3.8.1
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3.9 DOMARRUM 

Kapacitet, utrustning 
Plats för en till två huvuddomare och två linje-
män. Rummet är låsbart och innehåller omk-
lädning med 2 m bänk, vilplats, kombinerat 
WC- och duschrum samt bord med fyra stolar. 
Övrigt, se 3.2 Omklädningsrum. 

Tele 
Koppling till 4-4-4, matchur och mediakub 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domarrum för 4 personer 3.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domarrum och extra omklädningsrum 3.9.2

 

 

 

3.10 LÄKARRUM / SJUKVÅRDSRUM 

Undersökningsbrits och bår skall kunna ställas i 
rad så att en patient lätt kan flyttas till och från 
brits. Dörr med fri bredd 90 cm placeras mitt 
för i deras längdriktning. 

Utrustning, möbler 
Tvättfat med armbågsreglerade kranar, låsbart 
förråd, medicinskåp med glasdörrar, undersök-
ningsbrits, skrivplats och WC. 

Golv 
Matta som tål skridskor utan skydd. 

Väggar 
Väggarna skall vara ljusa och lättvättade. 

Tak 
Taket skall vara ljust. 

Belysning, el 
Allmänbelysning samt arbetsbelysning, t ex 
flyttbar enkel operationslampa vid undersök-
ningsbrits. 

 
 Läkarrum 3.10.1

 

Sjukvårdsrum 
Utrymme som tillfälligt avsätts för sjukvård i 
samband med matcher. 
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3.11 FÖRENINGSFÖRRÅD

Antal, kapacitet, utrustning 
Förråden används till förvaring av all 
spelarutrustning eller som uppställningsrum 
av materialvagnar. Plats för förvaring av 
massagebänkar. Antalet förråd bestäms av hur 
många föreningar och lag som skall utnyttja 
hallen. Ett förråd per lag behövs. Storlek min 
15 m2 per förråd, ungdomsförråd ca 12 m2. 

Förråden placeras i närheten av och i samma 
plan som omklädningsrummen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exempel på förråd / torkrum med backförvaring 3.11.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exempel på förråd / torkrum med backförvaring 3.11.2

 
Belysning 
Undvik utstickande uttag o dyl. belysning bör 
styras via rörelsevakt. 

Bevakning, låsning 
Förråd skall kunna nås av föreningarnas mate-
rialförvaltare även om hallen är stängd, 
beaktas vid planering av låsschemat. 

Ventilation 
Se kapitel 4. 

 

 

 

3.12 TVÄTT 

Kapacitet 
Rummet dimensioneras för torkning av täv-
lings- och underkläder för ca 25 spelare. 

Belysning 
Ljuset skall kunna manövreras både lokalt och 
centralt, eller med rörelsevakt. 

Bevakning, låsning 
Tvättstugan skall kunna nås av föreningarnas 
materialförvaltare även när hallen i övrigt är 
stängd, beaktas vid planering av låsschemat. 

Ventilation 
Ventilationen skall kunna regleras med hänsyn 
till ojämnheter i belastningen. 

 

 
 

 Tvättstuga3.12.1
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3.13 TORKRUM

Kapacitet 
Rummet dimensioneras för torkning av täv-
lings- och underkläder för ca 25 spelare. 

Utrustning 
Rostfria stållinor för upphängning av tvätt. 
Aerotemper för torkning. 

Belysning 
Ljuset skall kunna manövreras både lokalt 
och centralt eller med rörelsevakt. 

Ventilation 
Se kapitel 4 

Bevakning, låsning 

Rummet skall kunna nås av 
materialförvaltare, beaktas vid planering av 
låsschemat. 

 
 Torkrum3.13.1

 

 

 

3.14 TEORI-/FÖRENINGS-/PRESSRUM

Rummet används vid kurser, föreläsningar 
och filmvisning. Dimensioneras efter 
behov, för minst 30 personer. Skall ha 
tillgång till WC och tvättställ, pentry och 
kapprum. Större anläggningar kan behöva 
ha skilda utrymmen för teori, 
sammanträden och presskonferenser 

Utrustning 
Normal ändamålsenlig konferensstandard 
samt tillgång till AV- utrustning, extrabord  

etc. är önskvärt. Rummet kan med fördel utrustas 
med kokskåp/pentry. 

 

Belysning 
Belysningen skall kunna manövreras både 
centralt och lokalt.

 
Bevakning, låsning 
Rummet skall kunna nås av före-
nings- funktionärer och kurs-
deltagare, beaktas vid planering av 
låsschema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teori-/förenings-/pressrum 3.14.1

(ca 40 m2) 
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3.15 FUNKTIONÄRSRUM 

Funktionärer bör ha tillgång till omklädnings-
rum med klädkrokar, stolar och skrivplats. 
Även föreningsrum eller annat rum kan 
användas för ändamålet. 

Belysning 
Belysning skall kunna manövreras både 
centralt och lokalt, eller med rörelsevakt. 

Bevakning, låsning 
Dörrar skall kunna låsas. 

 
 

3.16 VERKSTAD FÖR MATERIALFÖRVALTARE 

Verkstaden används för reparation av 
spelarutrustning, byte av skridskoskenor m m. 

Utrustning 
Arbetsbänk med skruvstycke, hyllor för 
reservmaterial. 

Belysning 
Belysningen bör kunna manövreras både 
lokalt och centralt.  

Ventilation 
Se kapitel 4

 
 
 
 
 
 
 
 

 Verkstad för materialförvaltare 3.16.1

 
 
 
 
 
 
 
 

 Förråd för materialförvaltare3.16.2

 
 
 

3.17 STYRKETRÄNING, REHABILITERING 

Kapacitet och målgrupp 
Styrketräningsrummet kan användas av olika 
kategorier idrottsutövare och för motionsid-
rott. Styrketräningsrum för 12-16 utövare bör 
ha en yta av ca 120 m2. 

Obs! God ventilation, takhöjd minst 2,70 m 
och stabil golvkonstruktion. För att ett helt lag 
skall kunna träna samtidigt bör lokalytan ökas 
med ca 50%. 

Belysning 
Belysning skall kunna manövreras både 
centralt och lokalt, eller via rörelsevakt. 

Bevakning, låsning 
Rummet skall kunna nås av föreningsfunktio-
närer, beaktas vid planering av låsschemat. 
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3.18 KOMMUNIKATIONER 

Aktiva, domare, funktionärer, läkare m fl skall 
kunna nå isbanan från omklädningsrum o d utan 
att passera publiken. Spelarna bör ha kort väg 
fri från höjdskillnader och trappsteg. Spelarbås 
vid isbanan skall ligga så nära spelarentré som 
möjligt. Omklädningsrummen bör kunna nås 
utifrån via bevakad entré. 

Omklädnings- och hygienutrymmen för funk-
tionärer och aktiva bör på ett flexibelt sätt 
kunna fördelas i sektioner så att de samtidigt 
kan utnyttjas av olika kategorier t ex damer, 
herrar eller för olika idrotter ute och inne. 

Ambulanspersonal skall lätt kunna nå läkar-
rummet med bår. 
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4 DRIFTUTRYMMEN
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4.1 KYLTEKNIK UTRUSTNING 

Lagar, direktiv och branschnormer 
Som i alla branscher gäller lagar, förordningar 
och branschnormer. För kylsystem gällde före 
2007-12-31 följande. Köldmediekungörelsen 
som är lagtext och svensk Kylnorm som är 
branschstandard. 

Köldmediekungörelsen är utgiven av Natur-
vårdsverket och har som syfte att begränsa 
användningen av ozonnedbrytande och 
klimatpåverkande ämnen. 

Svensk Kylnorm följer Köldmediekun-
görelsen, Arbetsmiljöverket, Plan och Bover-
kets författningsstandard, föreskrifter om 
tryckkärl och andra tryckbärande anordningar.  

Från 2007-12-31 upphörde Köldmediekungö-
relsen att gälla och ersätts av en ny lagtext i 
Kölmedieförordningen.  

I Svensk Kylnorm utgår fem faktablad.  

Ändringen innebär att man anpassar sig till 
gällande Europeiska normer. Meningen är att 
alla medlemsländer inom EU har samma krav, 
föreskrifter och lagar så att varor och tjänster 
fritt ska kunna flyta inom EU:s gränser. 

Köldmedieförordningen 
För utrustning (aggregat) som innehåller 3–30 
kg köldmedium gäller kravet på åter-
kommande läckagekontroll inte längre en 
gång per kalenderår utan 1 gång per tolv må-
nader. D.v.s. det får gå högst tolv månader 
mellan kontrollerna. För utrustning (aggregat) 
som innehåller 30–300 kg köldmedium gäller 
krav på läckagekontroll inte längre en gång 
per kalenderår utan 1 gång per sex månader. 
D.v.s. det får gå högst sex månader mellan 
kontrollerna.  

Dessutom sker följande förändringar från och 
med den 1 januari 2008 genom den nya 
svenska förordningen. Tillsynsmyndigheten 
ska informeras före installation av ny utrust-
ning (aggregat) som innehåller 10 kg köldme-
dium eller mer. Det kommer alltså att vara 
den enskilda utrustningens (aggregatets) 

köldmediemängd och inte längre anlägg-
ningens totala köldmediemängd som styr 
kravet på information till tillsyns-
myndigheten. Tillsynsmyndigheten ska infor-
meras när utrustningen (aggregatet) har 
skrotats.  

Kompetenskraven för den som installerar, gör 
olika typer av ingrepp eller kontrollerar 
utrustning (aggregat) formuleras om men är 
innehållsmässigt oförändrade till åtminstone 
den 4 juli 2008. 

Enligt det nya regelverket är det den så 
kallade operatören som är ansvarig för att 
huvuddelen av bestämmelserna följs. Ope-
ratör motsvarar verksamhetsutövare. Enligt 
köldmediekungörelsen är idag ägaren som 
huvudregel ansvarig. I de fall som ägaren inte 
bedriver verksamheten kan det alltså innebära 
att någon annan än idag kommer att bli ans-
varig för att exempelvis läckagekontroll och 
rapportering till tillsynsmyndigheten görs. 

Svensk Kylnorm 
Den mest styrande branschstandarden är fak-
tablad sex som utgår helt. Faktablad sex beg-
ränsade köldmediemängden i kylsystemen 
och innebar, när den infördes i augusti 1994, 
att man gick över till att använda indirekta 
kylsystem (pumpad köldbärare på kalla sidan 
och pumpat kylmedel på varma sidan), för att 
minska installerade köldmediemängder. Detta 
gäller inte längre, vilket öppnar för att an-
vända direktkondenserande (med luftkyld 
kondensor utomhus) köldmediesystem. 

Direktiv 
Inom EU regleras säkerhetsfrågor med hjälp 
av direktiv. Samma regler ska gälla inom alla 
EU länder. 

Direktiv som gäller för kylsystem är 
maskindirektivet (MD), lågspännings-
direktivet ( LVD), direktivet om elektromag-
netisk kompabilitet (EMC) samt direktivet om 
tryckbärande anordningar (PED) 
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CE märkning ska utföras på maskiner, i detta 
fall kylanläggningar, och ska innefatta MD, 
LVD, EMC och PED, för att försäkra om att 
produkten är säker och inte orsakar skador på 
personer egendom eller djur. 

CE märke ska fästas på kylanläggningens 
apparatskåp och ett intyg Bilaga 2A skall 

överlämnas till ägaren som bekräftar att 
kylanläggningen med pumpar, rörsystem, 
fläktar, elsystem, reglersystem och all kring-
utrustning är säker. Detta är viktigt för utan 
detta står anläggningsägaren ansvarig för 
skador på människor egendom och djur som 
anses ha orsakats av bristande säkerhet på 
kylanläggningen. Ansvarstid är 10 år.

4.2 ENERGI OCH MILJÖ 

Kraven på att använda miljövänlig produkter 
gäller allt material i en ishall och framförallt i 
ett kylsystem. 

Ett kylsystem innehåller en hel del kemikalier 
som är strikt reglerade i lagar och normer.  

Köldmediet i vätskekylaggregatet som möj-
liggör att vi får is, köldbäraren som distri-
buerar kyla ut i banbädden och kylmedlet som 
transporter ut överskottsvärme till utomhus-
luften. 

Köldmedier 
De gamla ozonnedbrytande köldmedierna är i 
dag förbjudna. Men de nya köldmedierna 
innehåller ämnen som om dom släpps ut har 
olika stor inverkan på växthuseffekten. Detta 
benämns GWP (Gobal Warming Potential). 
Vissa köldmedier är brandfarliga och vissa 
giftiga. Gemensamt är att alla ska hanteras 
med varsamhet och största möjlig omsorg ska 
läggas vid att ha läckagefria köldmedie-
system. 

Olika köldmedier har också olika värmeöver-
föringsegenskaper och olika verkningsgrader 
vilket påverkar val av utrustning och därmed 
priset på kylsystemet.  

Några vanliga köldmedier är R134a som 
varken är giftigt eller brandfarligt men han 
GWP värde på 1300 

Köldmediet R404a är inte giftig eller brand-
farlig men har GWP värde på 3260.  

R134a, R404a m.fl. ingår i det s.k. HFC 
köldmedierna. 

Ammoniak NH3, R717 är både giftigt och 
brandfarligt, i vissa koncentrationer, har GWP 

värdet 0. 

Koldioxid CO2, R744 kan användas både som 
köldmedium och köldbärare. CO2 har ingen 
inverkan på GWP d.v.s. GWP värde är 1.  

Valet av köldmedie kan göras efter investe-
ringskostnaden på kylsystemet, krav på 
miljöpåverkan eller med Life Cycle Cost 
(LCC se nedan). 

Köldbärare 
Som köldbärare är vanligast att använda 
kalciumklorid, etylenglykol, eller propy-
lenglykol. En nygammal köldbärare är kol-
dioxid CO2, denna pumpas i plastbelagda 
kopparrör i banbädden och har väldigt goda 
värmeöverföringsegenskaper och kylsystemet 
drar mindre energi än ett standard köldbä-
rarsystem som innehåller kalciumklorid eller 
någon av glykolerna.  

Det finns en mängd olika köldbärarbland-
ningar som man kan överväga, men man ska 
vara väl medveten om att alla köldbärare har 
sin fördelar och nackdelar. Man kan när man 
använder salter få stora problem med korro-
sivvitet på metaller packningar mm. Man får 
med alla typer av köldbärare olika energi-
förbrukning och miljöpåverkan vilket ska 
vägas in vid valet av kylsystem. 

Kylmedel 
Som kylmedel används oftast etylenglykol 
eller propylenglykol. Etylenglykolen är giftig 
om man skulle dricka den, vid kontakt med 
ögonen är den irriterande, den är dock relativt 
lätt att pumpa och inte så viskös som 
propylenglykol. Propylenglykol är inte giftig 
med trögare än etylenglykol att pumpa. 



 
Bygga Ishall, en faktabok för byggnation av ishallar  Rev 1.67 2014-10-01 ©2009 - 2014 Svenska Ishockeyförbundet 

 

45

Miljöpåverkan 
Vid beräkning av ett kylsystems miljö-
påverkan TEWI (Total Equivalent Warming 
Impact) uppskattar man framtida läckage av 
köldmedie, köldbärare och kylmedel (statistik 
för detta finns) och deras miljöpåverkan om-
vandlat till ett CO2 påverkande tal, man be-
räknar kylsystemets energiåtgång (kWh) 
under anläggningens livslängd och omvandlar 
det till CO2 påverkan. Därefter gör man en 
bedömning av vilken typ av anläggning som 
har den lägsta TEWI. 

Energiberäkning 
För att skapa sig en uppfattning om vilken typ 
av kylsystem som är mest ekonomisk ur ins-
tallations och energieffektivt används med 
fördel Life Cycle Cost (LCC).  

LCC = Investeringskostnad +  

      LCC-energi + LCC-underhåll +  

      LCC-miljö 

Den här ekonomiska modellen tar hänsyn till 
installationskostnad, underhållskostnad under 
den tekniska livslängden med en nuvärdes-
faktor, energiförbrukning av kompressorer, 
pumpar, fläktar mm. under den tekniska livs-
längden med en nuvärdesfaktor samt kost-
nader för miljöbelastning t.ex. slutomhän-
dertagandet av förbrukade komponenter. 

Med LCC beräkning tar man hänsyn till fram-
tida energiprishöjningar, kalkylränta och inf-
lation.  

Det lägsta LCC-värdet, vid bedömning av 
olika kylsystem, är det mest lönsamma ur 
ekonomisk synvinkel.  

Det innebär att ett lägre installationspris för 
en kylanläggning som drar mer energi kostar 
med största sannolikhet mycket mer än ett 
kylsystem som har högre installationspris men 
som förbrukar mindre energi räknat under 
anläggningens livstid. 

Med dagens stigande energipriser har det en 
stor inverkan på framtida kostnader. Att redan 
i projekteringsstadiet överväga vilken typ av 
system, vilket köldmedie, vilken typ av 
kompressorer, vilken köldbärare och kyl-
medel man ska välja har en stor inverkan på 
vad projektet totalt kostar under ca 20 år 
framöver. 
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4.3 UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR KYLMASKIN 

Kylmaskiner ställs upp på följande sätt: 

− Utomhus luftkylda enhetsaggregat 
− Inomhus i container 
− Inomhus i kylmaskinrum 
 

Gemensamt för det tre uppställningssätten är 
att ett separat utrymme anordnas, avsett 
enbart för hantering av köldbärare/kylmedels-
vätskor pumpar el, styr och reglerutrustning. 

Utomhusuppställda enhetsaggregat 
Kylutrustning som installeras utomhus skall 
vara skyddad mot skadlig inverkan av neder-
börd, försmutsning, termisk expansion p.g.a. 
solstrålning etc. samt vara skyddad mot 
åverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utomhusuppställda enhetsaggregat 4.3.1

 
Kylmaskiner i container 
Att ställa kylmaskiner, pumpar apparatskåp 
mm. i en container kan vara ett lämpligt sätt 
när det inte finns plats inomhus. Vanligt är då 
att man placerar kylmedelkylare eller konden-
sor ovanpå containern. En stor fördel med 
detta är att det är lätt att ta hand om ljud från 
kylkompressorer som annars kan orsaka 
problem. Viktigt att ta hänsyn till är att rygg-
ningsavstånd från apparatskåp skall vara min 
1200 mm samt att utrymme finns för att 
utföra service och reparationer på ett vettigt 
sätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kylmaskin i container 4.3.2

 
Kylmaskinrum 

Kraven på kylmaskinrum enligt Svensk 
Kylnorm är baserade på mängden köld-
medium.  

För platsbyggda kylaggregat med R134a, 
R404a mm. gäller att de skall placeras i 
separat kylmaskinrum vid köldmediemängd 
>200 kg. 

För enhetsaggregat med R134a, R404a mm. 
gäller > 300 kg. 

För platsmonterade kylaggregat för ammo-
niak R717 gäller >50kg och enhets-
kylaggregat ammoniak R717 gäller >75 kg. 

För köldmediemängder under ovan angivna 
gäller att de ska placeras i ”särskilt utrymme” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kylmaskinrum 4.3.3
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4.4 KYLMASKINRUM, MÅTT, UTRUSTNING 

Fri takhöjd minimum 3.0 m och golvyta mini-
mum 4,5 x 8,5 m. 

Maskinrummet bör ge direkt passage ut i det 
fria. Passagen dimensioneras för truckar 3 m 
breda och lika höga. 

Kylmaskineriet placeras i separat rum med 
täta väggar. Golv och väggar förses med dila-
tionsfogar för att eliminera ljud och vibra-
tioner till övriga utrymmen. 

Rummet placeras i markplan med tanke på 
servicebarhet etc. Skall ha värme, ventilation, 
belysning, vatten, avlopp, eluttag. Skall även 
ha tätande utåtgående dörrar och om möjligt 
två utgångar, av vilka den ena bör leda direkt 
ut i det fria. 

Väggarna får ej ha öppning eller hål, som 
rummet förbinds igenom med annat utrymme. 
Alla genomföringar i väggar skall vara tätade. 

Grundventilationen avsedd för personalens 
säkerhet skall utföras som mekanisk venti-
lation och dimensioneras för luftflöde enligt 
gällande norm. Ventilation måste också finnas 
för utrustningens värmeavgivning. 

Nödventilation avsedd för bortförande av 
köldmediegas vid ev. läckage skall dimen-
sioneras för ett luftflöde som beror av mängd 
och typ av köldmedium. Erforderligt luftflöde 
enligt diagram i Svensk Kylnorm. 

Frånluftsdon för såväl grund- som 
nödventilation placeras nära golvet vid alla 
köldmedier, utom för ammoniak där donet 
placeras vid taket. 

Speciella krav 
Uppställningsplatsen utförs med hänsyn till 
bestämmelserna i Svensk Kylnorm, kap 8. De 
viktigaste tilläggen är följande: 

Gas- och syrebristvarnare, larm, nödbelysning 
och utrustning för hantering av köldmediet 
skall finnas id köldmediefyllningar Grupp 1 
(R717) över 1000 kg och för NH3 vid alla 
installationer. 

Gasvarnare skall vid NH3 bryta bort all elut-
rustning som kan förorsaka gnistbildning. 

Vid NH3: nödbelysning och ventilationsfläkt i 
explosionssäkert utförande. 

För större kylanläggning skall panel anordnas 
utanför maskinrumsdörr med nödstopp för 
kompressorer etc., strömbrytare för nöd-
ventilation, larmtest för gas- och syrebrist-
varnare. 

Utrymningsplan skall finnas i den omfattning 
som behövs. Den visar utrymningsvägar, 
anger hur brandkår och annan hjälpinsats 
larmas. 
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4.5 KYLMASKINRUM, RUMSBESKRIVNING 

Golv, socklar 
Golv utföres av betong som målas och skall 
ha en lutning av minst 1:50 mot golvbrunn. 
Vibrationsisolering av fundament under 
bullrande maskiner. Betongplatta i golv bör 
vara friliggande i förhållande till omgivande 
utrymmen så att ljud inte fortplantas. 

Väggar, tak 
Väggar och tak skall kunna bära tung utrus-
tning, t ex elcentraler och telferbalkar. Ljud-
isolering behövs mot omgivande lokaler om 
de är ljudkänsliga. 

Dörrar, portar 
Dörrar och portar skall vara utåtgående och 
självstängande. 

Tak 
Tak skall ev. ljudisoleras. Skall liksom väg-
garna kunna bära tung utrustning. Behov av 
telferbalk kan finnas. 

Värme 
Rummet bör ha skyddsvärme med termostat-
styrning. 

Nöddusch 
Om anläggningen kyls med ammoniak, skall 
nöddusch och ögondusch finnas. 

Vatten, avlopp 
Tappkran för spolning skall finnas. 
Golvbrunnar bör ha oljeavskiljare. 

Kylvatten 
Kylvatten kan användas för värmeåtervinning. 

Ventilation 
Se 4.11 

Belysning 
Allmänbelysning. Nödbelysning är önskvärd. 
Vid ammoniak i explosionssäkert utförande. 

El 
Jordade uttag skall finnas, 3-fas önskvärt. 

Bevakning, låsning 
Rummet skall vara låsbart. 

 
 Kylmaskinrum och apparatrum för värme, ventilation och el 4.5.1

( Kylmaskinrum ljudisoleras. Golvet avskiljes från övriga byggnaden.)
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4.6 KYLMASKINRUM, SÄKERHET 

Krav på ägaren/brukaren av kylanläggning är 
bl a: 

Anmälningsplikt vid köldmediefyllning HFC 
över 10 kg. Anlitat kylföretag måste vara 
ackrediterat. 

Tillsynsmyndighet är i regel kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Anmälnings-
plikten gäller ej för ammoniakanläggning. 

Ansvar för att anläggningen besiktigas mm. 
samt att de personer som handhar kylan-
läggningen är lämpliga för uppgiften och har 
erforderliga kunskaper. Ansvar för att tryck-
kärlshandlingar, instruktioner mm. finns 
tillgängliga. Journalföring, periodisk läck-
sökning mm. för anläggningen med HFC. 
Ansvar för att den utrustning som krävs av 
olika myndigheter för brandskydd, personlig 
skyddsutrustning o dyl. finns tillgänglig. 

 

4.7 KYLMASKINRUM, TEKNISK BESKRIVNING 

De tidigare använda direktkylda system med 
köldmedium i banrören ersattes i och med att 
Sverige undertecknade Montrealprotokollet 
1987 genom Köldmediekungörelsen med 
indirekt kylning med köldbärare (brine) och 
vätskekylaggregat. Den kylda (ca-10°C) 
köldbäraren cirkuleras genom banrören med 
hjälp av en pump. Vätskekylaggregaten har 

ofta R134a, R404a eller NH3 (ammoniak) 
som köldmedium. I och med övergången till 
indirekta kylsystem kan banrör av plast 
(PEM) användas. Efter 1 januari 2008 gäller 
F-gasförordningen och tidigare begränsningar 
vad gäller köldmediemängder gäller inte 
längre. Detta är en anpassning till de regler 
som gäller inom EU.

 

4.8 KYLANLÄGGNING 

Kylanläggning för ishockeybana består enkelt 
uttryckt av tre huvuddelar: banrörsbädd, kyl-
maskineri och kondensor. För att bli en väl 
fungerande enhet måste delarna samdimen-
sioneras för aktuellt kylbehov. För en normal 
bana med en spelyta 60 X 30 m är behovet ca 
300 kW på banytan. Större och något mindre 
kyleffekt kan väljas beroende på beräknad 
belastning längd på frysningstid mm. Kyl-
maskineri måste väljas för den erforderliga 
köldbärartemperaturen som beror på om ban-
rören är lagda i betong, stenmjöl eller annat 
material. 

Stålrör 
För större arenor används ofta stålrör i ban-
bädden dom levereras i 12 meterslängder, 
svetsas och provtrycks på plats. Att använda 
stålrör gör att man inte behöver lika kall köld-
bärare till isbädden som med PEM slang och 
värmeöverföringstalet är bättre vilket gör att 
kylmaskinerna drar mindre energi. I och med 

att det går åt 19 km rör så blir det ca 1700 
licenssvetsar. Det gör att det kostar ca 10 
gånger så mycket mot PEM slang.  

Kopparrör 
Man har i Katrineholms ishall genom 
samarbete med kyllaboratoriet vid IUC (Kat-
rineholm) tagit upp en nygammal teknik. Man 
använder pumpad koldioxid CO2 som köldbä-
rare i special tillverkade kopparrör med en 
tunt plastskikt. 

Denna teknik är dyrare i installationskostnad 
ca 750 000 kr men med 150 000 kWh i bespa-
ring per år betalar den igen sig på 5 år. Då är 
intet någon tänkt uppräkning av energipriset 
medräknat. 
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PEM slang 

Banbädden utförs inom 30,5 X 60,5 m. Till 
banrören väljs polyetenrör (PEM) i dim. 25 X 
2,3 tryckklass PN 10 eller (PEM) 25 X 2,0 
tryckklass PN6. Banrören lägges vanligen 
med delning 100 mm. 

För stammar och kulvertledningar väljs 
polyetenrör (PEH) i lämplig dimension, t ex 
180 X 10,7 tryckklass PN 6. 
Banrör svetsas till stamledningen, inga kopp-
lingar skall finnas. Samlings- och fördelnings-
rör läggs längs banans kortsida och banrören 
läggs i U-form med 180° böj vid bortre kort-
sidan. Banrören fixeras på lämpligt sätt i ban-
materialet. Följande alternativ är vanligast: 

 
 Sandbädd + isolering 4.8.1

 
 Kulvert, kortsida, stamledning 4.8.2

 
 Värmekabel 4.8.3

 
 Skena för fastsättning kylrör 4.8.4

 

 
 Långsida ispist 4.8.5

 
Betong 
Om banan gjuts direkt i full konstruktionshöjd 
är det svårt att få ett lika tjockt skikt över ban-
rören vid upplagspunkterna och mitt emellan 
dem. 

Ett bättre alternativ är att banan utförs i en 
två-skiktsgjutning. På den plana men grova 
kon-struktionsbetongytan placeras under-
läggsprofiler av plåt som skjuts fast i betong-
ytan. Banrören kläms fast med plåtflikarna. 
Underläggen ligger med ca 1 m avstånd. 
Ytbetong gjuts till 2 å 3 cm över rören.
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Stenmjöl 
På den plana, packade ytan av stenmjöl 
placeras underläggsjärn för fixering av ban-
rören. Stenmjöl fylls mellan rören. Över rören 
läggs fiberduk och ovanpå ca 3 cm packat 
stenmjöl. 

Kylmaskineriet 
Utrustningen består i huvudsak av: 

− vätskekylaggregat med indirekt- eller 
direktkyld kondensor - kylmedelkylare 
utomhus 

− hetgasvärmeväxlare för värmning av tapp-
varmvatten. 

− pumpar, expansionskärl mm. för köld- och 
värmebärarsystem 

− elcentral och reglerutrustning 
− utrustning för värmeåtervinning 
− rör och ventiler. 
− minst två kompressorer (helst skruvkomp-

ressorer och frekvensreglerade) 
− värmeväxlare med små 

temperaturdifferenser 
− automatisk kapacitetsreglering helst 

frekvensstyrda 
− komplett påbyggd elutrustning 
− vibrationsdämpare för uppställning på 

plant golv och är komplett byggd i 
gemensamt stativ med små dimensioner. 

 
Kondensorn 
(Värmeåtervinning/köldmediekylare) 

Genom valet av enhetsaggregat med 
vätskekyld kondensor kan kondensorn vara 
kylmedelkyld från sjö, kyltorn, evaporativ 
kylmedelkylare eller vanligast med kylmedel-
kylare. Öppna vattenkretsar kräver skötsel, 
algbekämpning och tillsyn. I dessa kretsar kan 
igensättningar i vattenintag, korrosionsprob-
lem och liknande lätt uppstå. 

För att undvika det, väljs luftkyld kylmedel-
kylare vid indirekt system, på varma sidan, 
eller luftkyld kondensor vid direkt system. 
Som kylmedel väljs glykolblandning vid indi-
rekta system med hänsyn till frysrisk. Med 
slutet system kan värmeåtervinning ske på 
olika sätt beroende på behov och lönsamhet. 
Värme kan även återvinnas från hetgasvär-
meväxlare. 

Exempel på värmeåtervinning 
Värmeåtervinning sker lättast från utgående 
glykolblandning från kondensorn eller via 
separat värmeåtervinningskondensor vid 
direkta system. Den värmen har låg tempe-
ratur max +45°C, och hög effekt ca 200 kW 
vid 50% kyleffekt. Lämpligaste användning 
är därför till  

− uppvärmning av ishallen (sker lämpligast 
med fläktvärmare) 

− uppvärmning av angränsande lokaler (sker 
lämpligast med golvslingor, radiatorer 
eller fläktkonvektorer) 

− uppvärmning av värmeslinga under ban-
bädd 

− smältning av isskrap i smältgrop 
− ev. värmeöverskott vid stort kylbehov 

kyls bort med kylmedelkylaren eller den 
luftkylda kondensorn 

 

Temperaturen till återvinning skall vara så låg 
som möjligt. Lägre temperatur ger minskad 
energiförbrukning på kompressorn.  

Om man minskar utgående kylmedeltem-
peraturen med 1°C ger det ca 2% bättre 
verkningsgrad. 

Värmeslingor behövs under banytans isole-
ring, värmen tas från återvinningskretsen. 
Behovet är ca 20 kW vid temperaturnivån på 
glykolen ca +15°C. 
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4.9 ÖVRIGT 

Material i kylanläggningen skall väljas i 
enlighet med PED. 

Ingrepp i köldmediesystem med HFC får 

endast utföras av företag som är ackrediterat 
kontrollorgan. Se vidare köldmedieför-
ordningen.

 

 

4.10 VÄRMECENTRAL 

Värme 
Värme till omklädningsrum toaletter dusch-
rum mm utförs med fördel som golvvärme. 
Golvvärme kräver låg temperatur på värme-
vattnet (max 35°C) vilket ger bra verknings-
grad för kylmaskinerna när man använder 
värmeåtervinning från dessa. 

Värme i ishallen kan ske med frihängande 
fläktluftvärmare eller kanalbatterier i tilluft-
aggregat. Vid dimensionering av dessa är det 
viktigt att använda sig av låga temperaturer, 
se ovan. 

Vid låg utetemperatur blir kylbehovet för kyl-
maskinerna mindre och möjlighet till värme-
återvinning sjunker. För att få värme till tapp-
varmvatten, omklädningsrum, och andra 
utrymmen måste man projektera för tillskotts-
värme med el eller fjärrvärme. 

Tappvarmvatten 
För uppvärmning av varmvatten kan värme 
återvinnas från hetgasvärmeväxlare på komp-

ressorns tryckledning. Den värmen har hög 
temperatur men relativt liten effekt. Varm-
vatten skall kunna temperaturregleras centralt. 
För att undvika problem med legionella 
(legionärssjukan, en typ av lunginflammation) 
bör tappvarmvatten som lagras i tankar 
värmas till minst 60°C. Max utgående tapp-
varmvatten bör ligga på +55°C och utförs 
med varmvattencirkulation, se principschema. 

Belysning, el 
Belysning i alla utrymmen utom kafeteria och 
ishallen utförs med fördel som behovsstyrd. 
D.v.s. när någon vistas i lokalen tänds belys-
ningen och släcks när den är tom. 

Nödbelysning är önskvärd. Jordade eluttag 
behövs. 

Bevakning, låsning 
Rummet skall vara låsbart.

 

 

4.11 VENTILATION & AVFUKTNING

I ishallen 
En viktig del i ishallens system är ventilation 
och avfuktning. Eftersom de har så stor påver-
kan på varandra och ishallens klimat behand-
las de därför tillsammans. 

Grundbetydelsen av begreppet ventilation är 
utbyte av luft i ett slutet utrymme. Venti-
lationen innebär att rummet tillförs ren luft 
samtidigt som rumsluften och därmed i 
rummet alstrade föroreningar förs bort, därav 

begreppet till- och frånluft. 

Föroreningarna kommer från människans 
utandningsluft och byggnadens material. Ren 
luft innehåller 21% syre, 78% kväve och ca 
0,036% (360 PPM) koldioxid. Människans 
utandningsluft innehåller 18% syre och ca 1% 
(10000 PPM) koldioxid. Utandningsluften 
innehåller således ca 15% mindre syre och ca 
30% mer koldioxid. Kravet är att rumsluften 
max får innehålla 1000 PPM koldioxid.  
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Utandningsluften innehåller även vattenånga. 
En person i vila avger 40 gram vattenånga per 
timme och en hårt arbetande ishockeyspelare 
avger ca sex gånger mer d.v.s. 240 gram 
vattenånga per timme. Det tillsammans med 
att läggvatten på isen i samband med ismas-
kinens isvård, tillfört vatten från uteluft via 
ventilationen och ofrivilligt luftläckage 
genom alla byggnadens springor och öpp-
ningar gör att ishallen måste ha en väl dimen-
sionerad avfuktningsanläggning. 

Byte av luften sker med tilluft och frånluft 
och kan ske på följande sätt: 

1. Ett till- och frånluftaggregat med värme-
batteri och återluftfunktion (lämplig vid 
utetemperaturer under +15°C). 

2. Ett till- och frånluftaggregat med värme-
batteri, värmeväxlare och återluftfunktion 
(lämplig vid utetemperaturer över +15°C). 

3. Det kan även integreras i ett avfuktnings-
aggregat som tillför tilluft och avger frånluft. 

I alternativ ett och två finns avfuktningsagg-
regat med som en separat enhet. 

Viktigt är att ishallens luft hela tiden cirkule-
ras för att säkerställa att temperatur och fuk-
tigheten i hallen är jämn. Stillastående luft 
med hög fuktighet kan förorsaka problem 
med kondens, mögel, röta eller rost på bygg-
nadens konstruktion. Vid hög relativ fuktighet 
i ishallen bildas dimma på isen och kondens 
på sarg och plexiglaset. 

Om man höjer luftens temperatur i ishallen 
kan luften innehålla mer vatten och den rela-
tiva fuktigheten sjunker. Alla ytor har en 
daggpunkt, daggtemperaturen (där vattenånga 
kondenserar till vatten). Daggpunkten är bero-
ende av den relativa fuktigheten (%RF) samt 
ytans temperatur, dessa storheter ger ett 
vatteninnehåll som kan utläsas i ett Mollier-
diagram. 

Ishallens kallaste temperatur är isen som är ca 
-3°C - -5°C. Sargens temperatur är ca +4°C. 
För att inte vattenånga ska kondensera och 
bidra till för stor istillväxt på isen, med ökat 

kylbehov för kylmaskiner och därmed ökad 
energiåtgång för kompressorena, bör vatten-
innehållet i ishallens luft vara 3 – 4 gr/kg luft. 
Vid vatteninnehåll på 4 gr/kg luft kondenserar 
vattenånga vid ca 1°C varför det inte blir kon-
dens på sargen som är ca +4°C. 

Störst problem med fuktigheten har man sent 
på sommaren då temperaturen i extrema fall 
kan ligga på 27°C och 60% RF (daggpunkt 
21°C), på alla ytor kallare än 21°C fälls då 
vattenånga ut som kondens. 

Om man har ett utelufttillstånd på 15°C med 
80% relativ fuktighet (vilket motsvarar sep-
tember månads medelvärde) är daggpunkten 
11,5°C. 

Det är därför av största vikt att man inte tillför 
mer uteluft än som behövs för att hålla ett bra 
klimat för utövare i ishallen. Det innebär att 
de timmar det inte vistas några personer i 
hallen, bör man cirkulera luften för att inte 
behöva avfukta ishallens luft mer än nöd-
vändigt. På så sätt går avfuktaren inte i 
avfuktningsläge och använder mer energi än 
som verkligen behövs. Detta gäller vid ute-
temperaturer över +4°C. 

Vid utetemperaturer under +4°C har man inte 
samma behov av avfuktning men om man tar 
in kall uteluft bör den istället värmas. 

Att styra så att man har tillräckligt med tilluft 
men inte för mycket tilluft, behovsstyrd 
tilluftreglering, krävs en noggrann engagerad 
drifttekniker. Ett alternativ är att styra uteluft-
intaget med koldioxidgivare i ishallen i kom-
bination av drifttidsur. Utbildning av drift-
personal för detta är nödvändigt. Lämpligt är 
att anlita en erfaren VVS – energikonsult. 

För att spara energi är det viktigt att använda 
kyl- och värmeåtervinning mellan till och 
frånluft samt i avfuktningsaggregatet. 

Detta kan göras via korsströmsvärmeväxlare 
och bypasspjäll eller roterande värmeväxlare. 

Lämpligt relativ fuktighet i ishallen är ca 55 -
60 % relativ fuktighet. 
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Temperaturen bör vara ca +5°C 1-2 m över 
isytan). Är hallen avsedd för andra aktiviteter, 
skall motsvarande krav ställas. 

Stillastående eller sittande publik skall utan 
obehag kunna vistas i ishallen. På läktaren bör 
en minsta lufttemperatur av +8°C eftersträvas 
för de enklare ishallarna. 

Större ishallar och evenemangs ishallar bör ha 
en lägsta lufttemperatur av +16°C. 

Värme i ishallen styrs med fläktluftvärmare 
(se bild), och/eller till- och frånluftaggregat 
med spjäll för friskluft och återluft samt 
värmebatteri kopplat till värmeåtervinning 
från kylmaskinens värmeåtervinningskrets 
styr tilluft och värme till ishallen. 

Fläktluftvärmare och/eller till- och från-
luftaggregat placeras lämpligast vid en av 
hallens gavelväggar, med så kort rörlängd 
från kylmaskinens värmeåtervinning som 
möjligt. 

Placeras till- och frånluftaggregaten på 
insidan av ishallens vägg, får man ett enklare 
och billigare installationspaket som inte 
behöver värme- eller fuktisoleras. 

Den uppvärmda luften leds längs isbanans 
långsidor och riktas parallellt med taket mot 
publikplatserna för att medejektera stillas-
tående luft i taket. Tilluftdonen ska inte riktas 
ner mot isen. 

 

 
 Principinstallation för uppvärmning och ventilation4.11.1

 

När hallen används för träningsändamål eller 
motsvarande och publik saknas, styrs tilluft-
aggregatet att tillföra erforderlig tilluftmängd 
och minimalt med värme. 

När hallen skall användas för publika evene-
mang eller av andra skäl behöver värmas, 
styrs tilluftaggregat att anpassa 
uteluftmängden efter antalet personer i 
ishallen och att värma med återluft, 

fläktluftvärmare och/eller till- och frånluft-
aggregat med värme från värmeåtervin-
ningskretsen. Uppvärmningen avbryts då 
halltemperaturen vid läktarplatserna uppgår 
till +8 - 16°C. Vid uppvärmningen, som 
endast tar någon eller några timmar, behöver 
endast minsta möjliga friskluft tillsättas se 
minimikraven ovan. Därmed påskyndas upp-
värmningen och minimeras avfuktnings-
behovet. 
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 Principinstallation för FTX aggregat  4.11.2

 
 
Ishallens möjligheter till alternativ använd-
ning kan ställa krav på andra utformningar av 
värme- och ventilationssystem. Det finns 
många användbara kombinationer av tempe-
raturer, luftflöden, kyleffekter etc., för att få 
låga anläggnings- och driftskostnader. 

Sommartid 
För. att få bästa möjliga klimat bör ett venti-
lationsaggregat med värmeåtervinning typ 
korsströmsvärmeväxlare eller ännu bättre 
roterande värmeväxlare FTX aggregat ins-
talleras. Med detta ventilationsaggregat kan 
man dels återvinna värmeenergi vintertid och 
kylenergi sommartid, samtidigt som man för 
in frisk luft. Dessutom kan man avfukta ute-
luften genom ett kylbatteri i tilluften. Detta ett 
mycket bra komplement till sorbtionsav-
fuktare. Om man inte kylåtervinner och av-
fuktar med kylbatteri sommartid behöver 
avfuktningskapaciteten minst fördubblas. Alla 
öppningar måste undvikas. Att bygga en sluss 
för publik/spelarentré gör att man inte 
behöver avfukta lika mycket vilket spar 

energi. 

I slipningsrum. Kapningsrum-
/limningsrum 
Separat frånluftaggregat, ej ihopkopplat med 
övrig frånluft, med stoftavskiljning styrd av 
drifttidsur typ äggklocka gångtid 0 – 30 
minuter. 
Rumstemperatur min 15°C. 

Föreningsförråd 
Frånluft styrd på drifttidsur. 
Sorbtionsavfuktare styrd på relativ fuktighet 
(RF). 
Rumstemperatur min 15°C. 

Tvättrum, Torkrum 
Frånluft styrd på drifttidsur. 
Sorbtionsavfuktare styrd på relativ fuktighet 
(RF). 
Rumstemperatur min 15°C. 

Verkstad 
Till och frånluft styrd på drifttidsur, eventuellt 
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med drifttidsförlängning. 
Rumstemperatur min 15°C. 

Kafeteria 
Till- och frånluft styrd på drifttidsur, 
eventuellt med drifttidsförlängning. 
Rumstemperatur min 15°C. 

Styrketräning, rehabrum 
Till- och frånluft styrd på drifttidsur, 
eventuellt med drifttidsförlängning. 
Rumstemperatur min 20°C. 

Omklädningsrum. 
Tilluft med överluft till toaletter, duschrum 
styrd på drifttidsur. 
Sorbtionsavfuktare styrd på relativ fuktighet 
(RF). 
Rumstemperatur min 20°C. 

Toaletter, duschrum 
Frånluft parallellt styrd med tilluftaggregat. 
Rumstemperatur min 20°C. 

Lagar och regler gällande ventilation 
Boverkets byggregler SFS 1993:57 med 
ändringar t.o.m. BFS 2006:12. 

Regler är en färskvara därför är det viktigt att 
hålla sig uppdaterad om ändringar av regler. 

Enligt BBR 2006 (Boverkets byggregler) 
gäller vid uppförande av nya byggnader 
följande: 

”Reglerna gäller ett ytbaserat grundflöde (liter 
per sekund och kvadratmeter, l/s/ m2) Det är 
schablonmässigt satt för att klara av att föra 
bort emissioner från byggnader och från 
brukare. 

Det kan vara motiverat med ett högre flöde 
om byggnadens tänkta användning kräver 
det”. 

”Vid projektering av ventilationssystem är det 
viktigt att fundera igenom byggnaden som ett 
system och inte i onödan se ventilationen som 
en lösning på andra problem”. 

” För att få en bättre inomhusmiljö och spara 
energi på drift och uppvärmning av tilluft kan 
behovsstyrning av ventilationen vara ett 
alternativ”. 

”Funktionskontrollen ska ske innan ventila-
tionssystem första gången tas i bruk och 
därefter vid återkommande kontroller”. 

” Reglerna ställer krav på ett högsta tillåtna 
fukttillstånd för material som används i bygg-
nader. 

Detta görs för att materialets avsedda egens-
kaper sak uppfyllas och bibehållas. Vid 
bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd 
utgår man från det kritiska fukttillståndet för 
respektive material och användningssätt. De 
kritiska fukttillstånden är satta för att minska 
riken för tillväxt av mögel och bakterier på 
och i material”. Man stävar efter att använda 
beprövade lösningar. 

”Konstruktionen bör vara prövad under lång 
tid (10 – 20 år) och ha fungerat utan 
problem”. 

”Reglerna ställer inte upp några gränsvärden 
för lufttätheten i byggnadens klimatskal, men 
i ett allmänt råd belyses vikten av god 
lufttäthet för att minska risken för 
fuktskador”. 

”Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet 
bör iakttagas vid höga fuktbelastningar vid 
särskilt stora temperaturskillnader”. Detta 
gäller i högsta grad ishallar, framförallt 
sommartid. 

”Ventilationsluftflödet skall utformas för att 
ett lägsta uteluftflöde motsvarande 0,35 l/s per 
m2 golvarea. Rum skall ha kontinuerlig luft-
växling när de används”. 

Dessutom bör tilluftflödet vara 7 l/s per 
person. 
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Frånluftflöden bör vara 10 l/s per våtplats 

”Om det kritiska fukttillståndet för ett 
material inte är väl undersökt och 
dokumenterat skall en relativ fuktighet (RF) 
på 75% användas som ett kritiskt fukt-
tillstånd”. 

”Ventilationssytemets eleffektivitet bör, vid 

dimensionerande luftflöde, inte överskrida 
följande värden på specifik fläkteffekt (SFP)”. 

SFP, kW/(m3/s) 

Från- och tilluft med värmeåtervinning              2,0 
Från- och tilluft utan värmeåtervinning              1,5 

 

 
 

4.12 AVFUKTNING 

Vid temperaturer i ishallen < +15°C avfuktar 
man effektivast med en sorbtionsavfuktare. 
Vid ishallstemperaturer > +15°C kan man 
använda kylavfuktning. De flesta ishallar 
används under september till mars och har 
innetemperaturer på +8 – +15 °C. För dom är 
sorbtionsavfuktare det bästa alternativet. Ska 
man använda hallen sommartid bör man 
använda kylavfuktning av tilluften som 
komplement till sorbtionsavfuktare för att få  

bort så mycket fukt som möjligt innan luften 
kommer in i hallen och fälls ut som vatten. 

Fukt kommer från: 

− tilluften i ventilationsaggregatet. 
− ofrivillig ventilation genom dörrar mm. 
− avdunstning från ismaskinens läggvatten 

på isen. 
− avdunstning från aktiva på isen. 
 

För att förebygga korrosions- och rötskador 
bör fuktigheten i hallen sänkas till 65%RH.  

Man räknar med att ett avfuktningsaggregat 
till en normalhall avfuktar 24 l/h, cirkulerar ca 
5.000 m3/h och det åtgår ca 43 kW eleffekt för 
att driva aggregatet. Av det så åtgår 37,5 kW 
elvärme till generering. Med återvinning från 
kylmaskinens kylmedel kan man spara ca  
20 % av den energin.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Sorbtionsavfukningsaggregat 4.12.1
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4.13 REGLERING 

Energiförbrukningen i en ishall är den enskilt 
största kostnaden. Belysning behövs när isen 
används. För att lägga och hålla åkduglig is 
går det åt en hel del energi för att driva komp-
ressorer, pumpar och fläktar. Det går även åt 
energi till tappvarmvatten, värme i hallen, 
omklädningsrum, mm. 

För att driva ishallen energieffektivt krävs en 
heltidsengagerad drifttekniker som släcker 
belysning ställer om börvärde för köldbä-
rartemperaturen, minskar andelen tilluft till 
lokalen när det inte är åkare på isen ändrar 
parametrar för avfuktare etc. 

För att på ett effektivt sätt spara energi är ett 
datoriserat styr- regler- och övervaknings-
system med touchskärm en god investering, 
som man snabbt spar in genom lägre energi-
förbrukning. 

Att via en flödesbild på dataskärmen kunna 
avläsa är- och börvärden, ställdons öppnings-
grad, vilka motorer som är i drift, vilken 
elenergi man gör av med, hur mycket kyle-
nergi som produceras, hur mycket värme-
återvinning som man får till godo, hur mycket 
energi man kör ut genom kylmedelkylare, hur 
mycket uteluft man tar in hur mycket avfukt-
ning som körs och hur mycket energi som går 
åt till avfuktningen.  

Att höja istemperaturen på natten när ingen är 
i hallen spar energi. 

Att låta halltemperaturen sjunka på natten 
spar energi. 

Att sänka belysningen vid låg aktivitet i 
hallen spar energi. 

Ett datoriserat reglersystem skall vara så lätt 
att använd att alla snabbt kan skaffa sig infor-
mation om hallens alla system och med några 
enkla tryckningar direkt på skärmen kunna 
ställa om erforderliga parametrar. 

Via datorn kan man i förväg bestämma vilken 
istemperatur man ska använda för olika akti-
viteter och när höjning eller sänkning ska ske. 

En hockeymatch på hög nivå kräver hårdare is 
och därmed lägre köldbärartemperatur, vilket 
gör att kylmaskinerna får leverera mer 
kylenergi. 

Konståkare vill ha lite mjukare is, alltså ska 
köldbärartemperaturen höjas och kylmas-
kinerna gå med mindre last o.s.v. 

Med hjälp av information från historiska 
temperaturgrafer för istemperaturer, köld-
bärartemperaturer, hetgastemperaturer, 
energiförbrukning, drifttider mm. kan man 
snabbt skapa sig en bild av vilka åtgärder och 
när det ska utföras för att spara energi utan att 
göra avkall på verksamhetens kvalitet. 

  4.13.1
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4.14 VERKSTAD FÖR ISHALLEN 

Mått 
Verkstaden behöver en minsta golvyta av 20 
m2 dimensioneras efter behov. Placeras med 
god förbindelse till förråd och isbana samt ut i 
det fria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stor verkstad 4.14.1

 
El 
Trefas och enfas jordade uttag skall finnas. 

Dörrar 
Port som möjliggör transport med minitraktor 
och gaffeltruck samt genomfart av ismaskin. 

Sanitet 
Tappkran för kall- och varmvatten, golvbrunn 
med oljeavskiljare samt utslagsvask bör 
finnas. 

 

 
 
 
 
 
1 Arbetsbänk 
2 Skåp-verktyg 
3 Förråd-bränsle 
4 Takskjutport 
5 Vikport 
 
 
 

 Liten verkstad 4.14.2

 

Belysning 
Belysningen skall kunna manövreras både 
centralt och lokalt. 
 
Golv 
Golvet skall ha en lutning av 1:50 mot golv-
brunnen. 

Ventilation 
Se utrymmen för fordon med elmaskiner, för-
bränningsmotorer enligt Nybyggnadsreglerna. 

Sanitet 
Kallt och varmt vatten skall finnas vid upps-
tällningsplats för ismaskin. Ledningar minst 
38 mm. Om högtrycksvatten finns, bör uttag 
ordnas. Ismaskinen skall kunna fyllas med ca 
700 liter/spolning, minst +40°C vatten. 

Man bör sträva efter att använda så kallt 
läggvatten i ismaskinen som möjligt, eftersom 
varmare vatten innebära att kylmaskinerna får 
längre gångtider och därmed högre energian-
vändning. 

Säkerhet 
Yrkesinspektionens yttrande beaktas. 

Vattenbehandlingsutrustning  
Med vattenbehandlingsutrustning kan tempe-
raturen på vatten till ismaskinen sänkas till 

uppställnings- 
plats för ismaskin 
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+15 °C. Det man vinner på det är att man 
reducerar kylbehovet och därmed energi-
åtgången för kylmaskinerna, man behöver 

inte värma vatten till 40°C vilket sparar en hel 
del energi.

 

 

 

 

4.15 ISHALLSFÖRRÅD 

Dimensionering efter behov. Takhöjd min 
2,70 m. 
 
Förråd behövs för: 
 
- eldfarliga vätskor som drivmedel 
- verkstadsutrustning, målarutrustning o 

dyl. 
- material som burar, nät, skrapor, slangar, 

reparationsmaterial 
- arrangemangsförråd för material, lösa 

mattor, lösa trägolv, bänkar, stolar, 
skärmar, friidrottsredskap m m 

- för verksamheter, som kan bli aktuella i 
eller omkring hallen 

 

Hantering med gaffeltruck bör kunna ske. 
Förråd måste ha goda kommunikationer såväl 
internt som med lastplatser o dyl. Placeras 
centralt i förhållande till isbanan. 

Eldfarliga vätskor som drivmedel skall 
förvaras enligt gällande bestämmelser, denna 
del av rummet avskiljes i B 30 med separat 
ventilation. 

El 
Jordade uttag. 

Belysning 
Belysningen skall kunna manövreras både 
centralt och lokalt. 

Bevakning, låsning 
Rummet skall vara låsbart. Om brandfarliga 
vätskor förvaras i rummet, gäller särskilda 
bestämmelser. 

 

 

 

 

 

 

4.16 UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR ISMASKIN 

Uppställning av ismaskin skall vara skild från 
publik och spelarvägar på väl skyddad plats 
nära sargportar. Ramplutning högst 1:10. 

Maskinens storlek kan vara 2,2 x 4 x 3,4 m. 
Vid tippning är höjden 3-4 m. Vändradien är 
ca 6 m. Mindre ishall, se kapitel 4
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4.17 PLATS FÖR ISSKARAP/UPPLAGSPLATS 

För isskrapet krävs en stor utomhusyta, lämp-
ligen av asfalt. Även transportvägar skall vara 
av asfalt. Ytan måste vara lätt att hålla ren så 
att sand och smuts inte följer med ismaski-
nens hjul in på isen och skadar skridskor och 
maskinens hyvel. Maskinen bör inte köras på 
gårdsplanen. Obs! tappställe med slangans-
lutning för rengöring av transportväg och 
upplagsyta för isskrap. 

Smältgrop 
Varmvatten från kylmaskinernas kylmedel 
bör användas till ismaskinen, grått vatten från 
duscharna är svårt att få i den temperatur och 
mängd som erfordras för att smälta allt 
isskrap. 

Smältvattnets låga temperatur har vid rätt 
inkoppling till kylmaskinerna en mycket 
positiv inverkan på kylmaskinernas verk-
ningsgrad. 

Smältgrop för isskrap placeras i anslutning till 
utfarten på isbanan. Takhöjden bör där vara 3 
å 4 m så att den medger tippning med ismas-
kinen. 

Gropen bör ha bredden ca 2 m, längden minst 
2 m och volymen minst 6 m3 och förses med 

breddavlopp. Det är en fördel om det finns 
tillgång till varmvatten som duschas över 
isskrapet via ett automatiskt system 

Avståndet till spolyta skall vara sådant att 
ismaskin får plats när sargens portar öppnas 
och stängs. 

Utrustning 
Lock över galler eller durkplåt bör vara öpp-
ningsbart med gångjärn och uppställnings-
anordning. 

Sanitet 
Kallt och varmt vatten. Uppställningsplats för 
ismaskinen mm. Gropen skall ha bottenventil 
och bräddavlopp eller annan lösning. 

Säkerhet 
Löstagbara eller rörliga räcken bör till-
sammans med uppställt galler eller durkplåt 
bilda skyddsnät kring gropen när den är 
öppen. Yrkesinspektionens yttrande beaktas. 

El 
Ett uttag bör finnas i närheten av smältgropen. 

 

 

 

 

 

4.18 GARAGE 

Uppställning av traktor och tillbehör för 
snöröjning samt andra redskap sker lämpligen 
i särskilt garage med förbindelse direkt ut i 
det fria. 

Garage, se Nybyggnadsreglerna. 

El 
Uttag för städmaskin. 

Belysning 
Belysningen skall kunna manövreras både 
centralt och lokalt. 
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4.19 STÄDUTRYMMEN 

Centralt städförråd skall ha plats för förbruk-
nings- och reservmaterial och för övrigt vara 
utrustat som lokala städförråd (se nedan). 
Några hyllor för tvättmedelsbehållare dimen-
sioneras för 100 kg/hyllmeter. Förrådet skall 
lätt kunna nås av leveransbilar. 

Lokala städförråd skall finnas minst ett per 
våning och minst ett i anslutning till publik-
platser. Antalet bedöms med hänsyn till 
anläggningens omfattning och ev. uppdelning 
i städområden. 

Varje lokalt städförråd skall ha utslagsvask 
eller golvgaller, torkpinnar för trasor, 
korttidsförråd av förbrukningsmaterial samt 
plats för städvagn och erforderliga maskiner. 

Ventilation 
Se kap 4.11 

Belysning 
Belysningen skall kunna manövreras både 
centralt och lokalt. 

Sanitet 
Utslagsvask med kallt och varmt vatten skall 
finnas. För städning måste det finnas tillgång 
till varmt vatten. 

El 
Uttag placeras med hänsyn till städutrustning.

 
 Städcentral - centralt 4.19.1

Utrustning: 
1 Ev. diskbänk, golvbrunn, arbetsbänk 
3 st 500 djupa hyllor 
3 st 300 djupa hyllor 
4 Plats för städmaskiner eller annan 
specialutrustning 
5 Skåp 

 
 Städ-lokalt 4.19.2

Utrustning: 
11 Städset 
12 3 hyllor på konsoler 
13 Plats för städmaskin 
14 Utslagsho med golvbrunn 
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4.20 SOPRUM

Utrymme för förvaring av sopor placeras med 
goda kommunikationer till läktare och paus-
utrymme samt för borttransport med sopbil. 

Om matservering finns skall dess avfall för-
varas i kylt utrymme. Utrymmena skall vara 
lätt tillgängliga utifrån. 

 
 
 
 

Källsortering beaktas. 

Material 
Slagtåliga materialval med krav på 
högtrycksspolning. 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.21 RECEPTION, VAKTMÄSTARE 

Receptionen bör vara placerad vid spelar-
entrén. Normal kontorsstandard är önskvärd. 
Se fig. 4.21.1. 

Skyltning 
Väg till reception och expedition anvisas med 
skyltar utomhus och inomhus. 

Från receptionen skall meddelanden kunna 
sändas över högtalaranläggningen. 

Belysning 
Allmän kontorsbelysning. Kontroll av allmän-
belysning i anläggningen.

.
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 Vaktmästare Teknikutrymme Kontor 4.21.1

 
Bevakning, låsning 
Anordningar för manövrering av entrédörrar, 
vändkors och liknande kring spelarentré är 
önskvärda. Dörrklocka skall ha extra signal 
ute i anläggningen. Manövercentral bör kunna 
överblickas från receptionen. 

 
Ev fjärrmanövrering av lås till utgångar bl a 
här och i teknikutrymme. Rummet skall vara 
låsbart.

4.22 TEKNIKUTRYMME 

Teknikutrymme skall ha synkontakt med 
isbana och läktare. Från teknikutrymmet skall 
högtalare, ljudanläggning och belysning mm. 
kunna regleras. 

Högtalaranläggningen skall även kunna 
manövreras från reception och funktionärsbås. 
Mikrofonuttag skall finnas runt isbanan samt 
uttag för grammofon, CD, USB och bandspe-
lare. Utrustning för sladdlös mikrofon bör 
finnas. 

 
 

 
 
 

Reception, vaktmästare, 2.2 Utgångar). 
Teknikutrymmet bör ha samma utformning 
och kvalitet som kommentatorhytterna för 
radio och TV. 

Belysning, el 
Allmän kontorsbelysning. Erforderliga 
eluttag. 
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4.23 UTRYMME FÖR FLÄKTAR 

Placering och erforderliga ytor för 
fläktutrymmen och utrymmen för kanaler 
mm. planeras i tidigt skede. Obs! brand-
klasser. Rummet förses med golvbrunn. 
Lämpligt med plastmatta på golvet. 

Belysning 
Allmänbelysning. 

Bevakning, låsning 
Rummet skall vara låsbart.

 

 

 

 

 

4.24 MANÖVERCENTRAL

På lätt tillgängliga väggytor, helst synliga från 
receptionen, bör manöverorgan och övervak-
ningsinstrument för centralt reglerade installa-
tioner finnas, som t ex belysning, fläktar, 
värme, varmvatten, kylanläggning. Minikrav: 

larmsignaler skall kunna observeras från ett 
bemannat utrymme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25 ANORDNINGAR FÖR ANDRA AKTIVITETER 

Lösa golv kan läggas på isen, t ex: 

− övergolv av olika typer 
− nålfiltmattor 
− dubbla isolerade plywoodskivor storlek 

1x2m 
− nålfilt, plastfolie, presenningar under sand + 

spån för hästsport etc. 
− bord, stolar för samlingslokal. 

Lösa golv, redskap m m kräver lättillgängliga 
förrådsutrymmen för truckhantering. 

Stommen och takkonstruktionen skall klara 
extra belastning för eventuell utrustning, som 
skall hängas upp i takkonstruktionen. 
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4.26 SPELARBÅS 

Vid sargens långsida placeras avbytande 
spelares platser med en bänkrad för 20 sittande 
spelare, samt plats för 5 ledare stående i båset. 
Funktionärerna i laget måste kunna gå mellan 
omklädningsrum och avbytarbås utan att 
beträda isbanan. 

En spelarport skall finnas för varje lag mellan 
de blå linjerna. Finns det ytterligare en dörr i 
spelarbås placeras den symmetriskt i båda 
spelarbåsen. 

Golv och bänkar skall ha sådan höjd över isen 
att alla ser isen bra. Golvet bör vara lättstädat 
och slitstarkt t ex gummimatta samt vara 
utrustat med golvbrunn. Golvet skall ligga ca 1 
cm under spelarportens tröskel. Platserna skall 
vara väl avstängda och skyddade med skydd 
med en höjd av 2000mm från det plan på vilken 
publik vistas, eller om detta inte är möjligt skall 
båsen förses med tak, så att publiken inte kan 
störa eller skada spelare och funktionärer. 
Passage med bår skall kunna ske från is och 
från avbytarbås till läkarrum eller ambulans. 

 
 Plan: Spelarbås med fotograf- och TV-kamerabås 4.26.1

 
 Plan: Spelarbås 4.26.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sektion spelarbås 4.26.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sektion spelarbås med läktare bakom båset4.26.4

För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan 
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4.27 TIDTAGNING, PROTOKOLL, UTVISNINGSBÅS 

På motsatta långsidan till avbytarbåsen är 
platserna för tidtagare, protokollförare, utvis-
ningskontrollanter samt utvisade spelare. Detta 
kräver 6-8 skrivplatser. Därtill 4-5 platser för 
utvisade spelare i vartdera båset. Se fig. 4.26.1, 
3.15 
 
Funktionärer bör ha stolar, utvisade spelare 
fasta bänkar. 

Golv, bänkar etc. skall ha sådan höjd över isen 
att alla ser spelet bra. Golvet bör vara lättstädat 
och slitstarkt t ex gummimatta, och utrustat med 
golvbrunn. Golvet bör ligga ca 1 cm under spe-
larportens tröskel. Platserna skall vara väl 
skyddade så att publiken inte kan störa eller 
skada spelare och funktionärer. 

Matchfunktionärernas platser förses framtill och 
på sidorna med minst 800 mm högt skydd. 
Bakom båset skall skyddet ha en höjd av minst 
2000mm från det plan där publik vistas, om 
detta ej är möjligt skall båset förses med tak. 

Talkommunikation skall finnas mellan speaker 
och matchdomare. Platserna skall dessutom 
förses med skrivyta och mikrofon för speaker. 
Manöveranordning för tidtagarur och signal-
anordningar skall också finnas. Resultat från 
pågående matcher i hallen skall kunna regleras 
härifrån (jfr Teknikutrymme) Telekontakt med 
teknikutrymme bör finnas. Ingen inredning eller 
dylikt får fästas i sargen.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan av funktionärsbås 4.27.1

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sektion av funktionärsbås4.27.2

 
För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan 

 

 

 

 

4.28 KOMMUNIKATIONER 

Utrymmen för hallens drift bör ordnas så att 
personal med lätthet når isbanan, kylmaskin-
rummet, 

ismaskinen, verkstaden m m utan att korsa 
publikgången. 
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5 TEKNIK
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5.1 TEKNISKA KVALITETER 

Hallen bör vara isolerad och uppvärmd. Kon-
densdropp på isen skall förhindras. Se 2.5 
Publikplatser. För ishockey behövs en trä-
ningshall med 5 m fri höjd till armaturer eller 
konstruktioner. För seriespel och andra id-
rotter behövs 7 m fri höjd till armaturer och 
eller delar av takkonstruktionen. 

Temperatur 
Värme- och kondensproblem uppstår på 
grund av den kalla, tidvis våta golvytan. 
Önskvärt är minst +6°C på 1-2 m höjd över 
isytan vid skridskoåkning. Vid andra verk-
samheter som tennis, basket eller badminton-
spel är +16°C önskvärt. När publik finns på 
hallgolvet, som vid konferenser etc., bör 
temperaturen vara +21°C.

 

 

5.2 FRYSYTA 

Frysytan skall vara minst 30,5 x 60,5 m. 
Konstfrusen isramp bör finnas vid sargporten 
för utkörning med ismaskin. 
Banrörsystemet får inte innehålla ammoniak. 
Kontakta sargleverantören i god tid före gjut-
ningen så att betongplattan får rätt mått och blir 
rätt utformad med ev. ingjutningsdetaljer leve-
rerade. 

Portar 
För kranbilar eller dylikt behövs en port som 
skall vara minst 3,00 m bred och 4,20 m hög. 

Frysyta 
Frysytan bör byggas i betong och ligga hori-
sontellt. Behandlas med dammbindande medel. 
Ytan på isen skall vara vit. Alternativt kan 
betongplattan målas vit, med röda och blå 
linjemarkeringar. 
 
Följande toleranser gäller: 

− Undergolv och golv  
− Lutning ±8 mm på hela ytan  
− Buktighet ±3 mm på 2 m mätlängd 
 
Täckskikt över armering: 

− Enl. BBK 79 3.9.5 (25 mm)  
− Enl. BBK 94 3.9.5 (20 mm) 
 
För att kunna hålla istjocklek kring 30 mm, är 
det av största vikt att underlaget - ispisten - har 

en plan yta. 
Isbanan bör kunna trafikeras med kranbil och 
andra fordon. Den bör tåla speciella 
belastningar t ex vid utställningar, vilket 
beaktas vid dimensioneringen av betongplattan 
och dess underbyggnad. 
För att undvika sättningar på grund av tjäle då 
hallen användes mer än 6 månader som ishall, 
skall ett värmesystem anordnas under ispistens 
isolering. Om marken är dålig enligt Mark 
AMA, tabell D/1 skall värme under isoleringen 
alltid användas. 
Värmen under isoleringen regleras med känsel-
kroppar så systemet fungerar automatiskt vid 
temperaturer under +2 till 3°C. En varnings-
lampa som indikerar att värmen är påslagen 
skall finnas i vaktmästarens expedition. 
Exempel på värmesystem är: El-värmekabel; 
PEM-rör för köldskyddat varmvatten. Väljer 
man det vattenburna systemet tas värmen 
lämpligen från kylmaskinens värmeåtervin-
ningssystem. 

Markarbeten 
Marken är tjälfarlig: Grupp D1 och D2 enligt 
tabell D/1 i kap D i Mark AMA bör man välja 
ispistuppbyggnad A. Se fig. 5.2.1. Vid bra 
underbyggnad: Grupp Fa, Ga, A, B och C kan 
man välja typ B enligt fig. 5.2.2. Exempel på 
kantutförande och rörkulvertutförande se fig. 
Ispisten bör konstrueras för en rörlig last av 
minst 3 ton. Vet man att tunga fordon eller 
annan tung last kan komma att placeras på 
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ispisten, skall detta beaktas vid 
konstruktionsarbetet. 
Konstruktören bör beräkna utförandet av 
konstruktionsbetongen och isoleringsmängden. 

Undvik primning av betongytan efter 
gjutningen om en snabb uppfrysning skall göras 
efter betonggjutningsarbetena - det blir ofta 
problem att få isen att hålla ihop med det tunna 
oljeskiktet mellan betongen och isen.

 

 Ispistuppbyggnad Typ A 5.2.1

 
 Ispistuppbyggnad Typ B 5.2.2

 
Överbetong rutarmerad med ingjutna kylrör 
Konstruktionsbetong, armerad 
Min 2x60 extruderad cellplast 
50 sand för värmekabel eller värmerör 
Fiberduk 
Bärlager 
Fiberduk 
 

Befintlig mark 
 
 
 
 
 
 

 
Överbetong rutarmerad med ingjutna kylrör 
Konstruktionsbetong, armerad 
Min 2x50 extruderad cellplast 
50 sand för värmekabel eller värmerör 
Fiberduk 
Bärlager 

 
Befintlig mark 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ispist, kantutförande 5.2.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ispist och kylrörskulvert5.2.4
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5.3 STENMJÖLSPIST 

Ispisten inklusive isen skall dimensioneras 
för 6000 kg och med 2000kg belastning per 
hjul. 
Måtten inom parentes är mått som måste 
dimensioneras efter ovannämnda laster och 
efter rådande markförhållanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stenmjölspist 5.3.1

Är det lera eller den ty p av grund som är 
omnämt 
i Bygga Ishall om betongispist skall ett 50 mm 
sandlager med 25 mm värmerör och en fiberduk 
kompletteras just under markisoleringen. 
 
 
 
 
 
60 stenmjöl 
25 mm kylrör c100mm 
 

(150 mm) bärlager 
50+50 extroderad markskiva 
 

(200 mm) singel + diagonal  
sugdränering c 6,0m 
 
Geoduk 

 
Befintlig mark 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.4 DAGVATTENBRUNNAR 

Utanför isytan, runt banan, ordnas dagvatten-
brunnar för smältvatten vid avfrostning och för 

spolning av och kring spelarbåsen. 
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5.5 ARENABELYSNING 

Belysningsanläggningar kan klassificeras med 
hänsyn till ishockeyspelarna, åskådarna och 
TV-sändningar. 

Ishockeyspelarna 
De grundläggande kraven såsom ljusstyrka, 
ljus-riktning, bländfrihet m m måste uppfyllas 
för spelarnas säkerhet. 

Åskådarna 
Med de av Svenska Ishockeyförbundet rekom-
menderade kraven på belysningsstyrka samt 
jämnhet i belysningen bör åskådarna se bra 
även på stora avstånd. 

TV 
TV-sändningar ställer olika krav på belys-
ningens kvalité, tag därför kontakt med aktuellt 
produktionsbolag för att få aktuella värden på 
belysning. 

Färgtemperatur (ljusfärg) 
Vid inomhusanläggning bör lampornas färg-
temperatur hållas inom området 2 400 -6 500°K 
och vid utomhusanläggningar eller när belys-
ningen skall användas ihop med dagsljus, inom 
området 4 000-7 000°K. 

Rekommenderade belysningsvärden 
Värdet gäller vid mätning av vertikalt ned-
fallande ljus med mätarens mätkropp horison-
tellt placerad 1 m ovan isen. Detta kallas även 
horisontalbelysningens medelvärde. 

Av Svenska Ishockeyförbundet 
rekommenderade belysningsklasser: 
 
(1) Evenemangsarena och publikhall A 
            Eh min 1000 lux 
(2) Publikhall B  
            Eh min 600 lux 
(3) Publikhall C och träningshall A och B  
            Eh min 400 lux 
(4) Träningshall C 
            Eh min 200 lux 

 

Synpunkter på belysningsval 
För ishockeymatcher är direkttändning av 
belysning en fördel. Före matchen kan belys-
ningen vara släckt, vid presentation av lagen 
kan belysningen tändas omgående till full 
effekt. I periodpauser kan arenabelysningen 
reduceras eller släckas och vid matchstart 
omgående tändas till full effekt.
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5.6 AKUSTIK

I alla hallar där evenemang med tal, sång och 
musik skall kunna äga rum är det viktigt att 
akustiska effekter beaktas. En efterklangstid 
på 1-2 sek rekommenderas. Samtliga personer 
i hallen skall på ett tillfredsställande sätt höra 
meddelanden, sång och musik oberoende av 
hur många som vistas där just då. Det är 
därför viktigt att kontakt tas mellan byggpro-

jektör, akustiker och ljudtekniker redan vid 
kravspecificeringen. 

Undvik ljudabsorbenter som kan ta upp fukt. 
Det är stor risk att en fuktig ljudabsorbent 
med tiden blir smutsig och då bildas det lätt 
mögel i ljudabsorbenten. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 VÄGGAR

Publikhallar 
Hall med läktare på fyra sidor:  

Upp till 2,10-2,50 bör väggarna vara av 
stryktåligt material, tåla hård åverkan, helst 
skall det också vara svårt att måla på dem. 
Över denna höjd är det viktigt att använda ett 
ljudabsorberande material för att ge en bra 
ljudmiljö i hallen. Ishallen är arbetsplats för 
personal, tränare m fl (efterklangstiden bör 
vara mellan 1,5 och 2 sek). 

Träningshallar 
Här är det vanligast med höga kala väggar/ev. 
med "hårda reklamskyltar"/på tre sidor och 
läktare utefter den fjärde väggen. Det är 
därför mycket viktigt att ha ljudabsorberande 
väggytor. 

Väggar där publik eller spelare kommer nära 
skall vara utförda i ett starkt och stryktåligt 
material upp till minst 2,10-2,30 m över golv 
där publik vistas. 

Övrigt 
På isrinkens kortsidor mot läktare skall det 
ovan sargskydd vara ett löst hängande nät för 
att fånga upp puckar. 

Lämpliga väggmaterial bör klara fukt 
eftersom det varierar mycket snabbt mellan 

hög och låg luftfuktighet i hallarna. En fuktig 
vägg blir snabbt smutsig. 

Om hårda, ej bra ljudabsorberande väggma-
terial används kan det förbättras med ett tak 
som då skall ha mycket bra ljudabsorption. 

Exempel på prefabricerade väggelement: 

- Sandwichelement av plåt kan bli 
nödvändigt att komplettera mindre 
hallar och träningsishallar med en 
ljudabsorbent. På väggytor bakom 
mål, i synnerhet vid spel på tvären i 
rinken, kan plåtytan bli mycket 
bucklig eller gå sönder; hängnät eller 
annat ytskikt måste till. 

- Betongelement bör kompletteras med 
ljudabsorbent. 

Exempel på platsbyggda väggar: 

Om hallen klassas som samlingssal skall man 
vara uppmärksam på väggarnas och utrym-
ningsvägarnas ytskikt. Kravet på ytskikt klass 
1-behandling gäller. 
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Invändiga byggmaterial kan vara: 

− Träull 
− Plywood 
− Spånskiva 
− Träpanel 
− Gles träpanel 
− TRP-plåt 
− Se 5.6 Akustik 
 
Väggkonstruktionen är uppbyggd av 

vindskydd, regelverk, isolering (diffspärr). 
Till fasadmaterial används plåt; tegel; träpanel 
eller betong. 

OBS ! Man bygger ishallen med förutsätt-
ningen att man har utomhusklimat inomhus. 
Var uppmärksam på hur en diffspärr fungerar. 
Det blir lätt kondens på den ena eller den 
andra sidan, beroende på var det är kallast. 

 

 

 

 

 

 

 Exempel på lämplig tak och väggkonstruktion5.7.1
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5.8 TAK 

Allmänt om konstruktioner 
Det är viktigt att konstruktionen av en ishall 
utförs av konstruktörer med vana från 
anläggningar med stor spännvidd, och att 
samtliga konstruktioner följer gällande 
Eurokoder EKS. Ansvaret för att dessa 
bestämmelser följs ligger alltid på den som låter 
uppföra en byggnad (byggherren) 
 
Stora spännvidder innebär stora påkänningar 
från yttre påverkan som till exempel vidlaster 
och snölaster, dessa måste sammanräknas med 
de laster som påförs genom utrustning som 
hängs upp tillfälligt eller varaktigt i taket på 
hallen, som till exempel belysning, högtalare, 
mediakub och ventilationsanläggning. 
 
Tyvärr har ishockeyanläggningar drabbats av 
problem med takkonstruktioner i samband med 
hög belastning från framförallt snö. Det är 
väldigt viktigt att fastighetsägaren har kontroll 
på hur mycket den snö som ligger på taket 
väger, och hur mycket vikt som konstruktionen 
är dimensionerad för, så att eventuell 
snöskottning kan ske i tid innan skador på 
konstruktionen uppstår. Vinddrift av snö kan 
snabbt förändra belastningssituationen. 
 
Boverket har gett ut två skrifter ”Boverket 
informerar” 2010:6 och 2010:7 där det finns 
upplysningar om hur man kan gå tillväga för att 
åtgärda underdimensionerade konstruktioner 
och vad man bör tänka på vid nybyggnad. 
 
Som fastighetsägare bör man även ha upprättat 
en snöskottningsplan för taket, denna skall 
upprättas i samråd med en konstruktör eftersom 
en felaktig snöskottning av ett tak kan innebära 
att man åstadkommer en farligare belastning på 
byggnadens bärande delar än vad den 
ursprungliga snölasten innebar. 

Materialval 
Materialvalet med avseende på ljudabsorp-
tionen är viktigare i taket eftersom hela ytan är 
fritt exponerad. I takkonstruktionen är fukt-
problematiken mycket svårare och viktigare. 
Kombinationen av ett bra ljudabsorberande 
material och möjlighet att klara fuktig miljö 
under korta tidsintervaller är mycket viktig. 

Se även kommentarer kring väggmaterial. 

Exempel på prefabricerade takelement 
Thor-taket Paroc Takelement, Träullit Quadri 
Takelement och Masonite Takelement. 

Flera av dessa takelement finns i olika ljudab-
sorberande utföranden eller kan behöva tilläggs-
ljudabsorbenter. 

Exempel på platsbyggda takkonst-
ruktioner 
Träullit Takelement: 150 fribärande träullsplatta 
med 20 tak-board och papptäckning, 

Träullit Takelement; 150 fribärande träulls-
platta; 70 Träullit Sandwich och papptäckning. 

Bärande Trp-plåt alt perforerad Trp-plåt; 
mineralull; diffspärr; mineralull; papptäckning. 

Bärande Trp-plåt alt perforerad Trp-plåt; 
mineralull; diffspärr; mineralull; utvändig 
takplåt. 

Bärande korrugerad plåt, mineralull, 
papptäckning på konstruktionens undersida 
monteras fukttålig ljudabsorbent. 

Bärande Trp-plåt på takåsar, mineralull, 
diffspärr, mineralull monterad på ett nät. 
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Övrigt 
Observera snörasrisken vid utrymningsvägar 
och då i synnerhet vid ytskikt av plåt eller vid 
branta lutningar. 

Stomkonstruktioner 
Vanligaste stomkonstruktionen för mindre 
hallar eller upp mot 40 m spännvidd är lim-
träutförande. 

Stålkonstruktioner förekommer också, obser-
vera dock brandkravet och rostskyddsbehand-
lingen. Avfuktare kan behövas för att slippa 
dropp under takstolarna, i synnerhet i små kalla 
ishallar. 

 
I större hallar är materialvalet mer av konstruk-
tiv art - spännvidden och kostnaden för konst-
ruktionen avgör materialvalet. Ofta förekommer 
komfortkyla i dessa hallar. 

Vanliga konstruktioner är: 

− Limträtakstolar i olika utföranden; bågar 
och fackverk. 

− Stålramar; fackverk; bågar; rymdfackverk. 
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6 ISHOCKEYBANA
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6.1 SARG 

Ishockeybanan skall vara omgiven av en sarg 
vars hörn har en radie av 8,5 m. Banan innanför 
sargen skall ha en längd av 60 m och en bredd 
av 30 m, sparklist ej inräknad. Sargen skall ha 
en höjd från is på 1 170-1 220 mm) och vara så 
konstruerad att dess inåtvända sida är slät, jämn 
och fri från allt som kan vålla spelarna skador. 
Springor mellan sargblock får ej överstiga 3 

mm. Dess insida skall vara vit frånsett reklam 
som godkänns av IIHF eller Svenska 
Ishockeyförbundet samt röda och blå zonlinjer. 

Dörrar till spelarbås och utvisningsbås skall ha 
en bredd på 800 mm och dörrarna skall öppnas 
inåt i båsen. Även maskinport skall öppnas ut 
från isbanan. Springor i portar och dörrar får ej 
överstiga 5 mm.

För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan 

 

 

 

 

 

6.2 SARGSKYDD 

I samtliga hallar till och med publikhall C skall 
sargen ha sargskydd av "plastglas" eller härdat 
glas. Se fig. 6.2.1. I träningshallar kan skyddet 
vara av metallnät. 

På kortsidor och kurvor skall skyddet ha en 
höjd av 1600 till 2000 mm, på långsidorna 
minst 800 mm över sarg. Springor mellan 
skyddsglas får max vara 5 mm. 

Skyddets avslutning skall utformas så att skador 
inte uppstår. 

Ovanför och bakom sargens kortsida skall det 
finnas hängnät av nylon som skyddar publiken 
för puckar. Näten bör ha sådan maskvidd att de 
ej stör genomsikten för publiken. Näten skall 
sträcka sig 4 meter in på banans långsidor, från 
den förlängda mållinjen. 

Vid nyinstallation rekommenderar Svenska 
Ishockeyförbundet att man använder sig av 
någon form av plastglas (polykarbonat), då 
detta är mindre styvt och tungt, vilket kan leda 
till att huvudskador på spelare vid sammanstöt-
ning med sargskyddet kan undvikas.

.

För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan 
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 Sargskydd. Elitserie till och med div. I. På kort- och långsida mot publik polykarbonat 6.2.1

För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan 
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 Sargskydd. Tävlingshall. Upp till div. II. På kort- och långsida mot publik polykarbonat 6.2.2
                    . Träningshall. Gunnebonät eller pressat galler i ramar på kortsida 

För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan
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6.3 MARKERINGAR OCH MÅTT 

 
 Mått på ishockeybana. Se även 4.26 och 4.27 6.3.1

För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan
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 Mått på ishockeybana, ringette. Se även 4.26 och 4.27 6.3.2

För förtydligande information / förutsättningar se officiell regelbok avd 1, banan 
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annan form, utan föregående tillstånd från Svenska Ishockeyförbundet. 



ISHALL på 
LIkA vILLkor

Med detta material vill Svenska Konståkningsförbundet påvisa konståkningens särart och behov. Med tydliga 
förklaringar, detaljerade specifikationer samt konkreta exempel är detta material avsett att vara en hjälp 
för kommuner, anläggningsansvariga, byggnadsentreprenörer, föreningar m.fl att ta tillvara konståkningens 
behov vid nybyggnation, ombyggnation, renovering och uppgradering av ishallar.



Om idrott ska vara 
öppen för alla, oavsett 

kön, måste även våra arenor 
för idrott spegla detta.

Anläggningarna 
bör utformas så att såväl 

kvinnor som män ska kunna 
idrotta på lika villkor.

Fler 

isytor behövs 

i Sverige!

Svenskkonståkning - en 
idrott för alla!

Svensk 
konståkning har 
vuxit med 34%

2004 - 2014

Glädje
Glöd

Gemenskap



4 5

Det är idag inte självklart att flickor och kvinnor idrottar på 
lika villkor som pojkar och män. I landets ishallar är bilden 
tydlig - konståkarens vardag och träningsförutsättningar  
hamnar i en underordnad position genom ishallarnas utformning 
och tillgången till istider. Den stora bristen på isytor leder till 
svårigheter att fördela träningstider rättvist mellan idrotterna 
som vistas i landets ishallar. 

Den manliga normen
Idrotten är Sveriges största folkrörelse (över 3 miljoner medlemmar) 
som vi ofta med stolthet säger är öppen för alla. Kvinnor och 
män har under alla tider idrottat men historiskt sett har dock 
idrotten under en lång tid varit en rörelse för män, organiserad 
av män. En tydlig trend är att det numera finns många flickor 
i traditionella pojkidrotter, men inte omvänt. Denna utveckling 
innebär dock inte att flickor och pojkar, kvinnor och män, 
idrottar på lika villkor. Idrottsrörelsen speglar samhället och 
den manliga idrotten utgör normen som den kvinnliga idrotten 
jämförs med. 

Utmaningar för svensk konståkning
I stora delar av landet räcker isytorna inte till för att barn, 
ungdomar och vuxna ska kunna åka skridskor i den utsträckning 
de önskar. Brist på istider är ett hot mot både konståkningens 
och ishockeyns föreningsverksamhet. Idrotten får helt enkelt inte 
plats i våra befintliga anläggningar. Fler ishallar måste byggas.

Träningstider i anläggningar med mycket idrottsverksamhet 
fördelas olika i olika kommuner. En övergripande trend är att 
istidsfördelning baseras på antalet utövare på isen, inte på 
vad den aktuella idrotten har för behov. Exempelvis är konst-
åkningens största disciplin singelåkning en individuell idrott 
och kräver andra förutsättningar än en lagidrott.

En stor del av de anläggningar som idag finns uppfyller inte 
de behov konståkning som idrott har. Det saknas hjälpmedel, 
ytor för markträning, ytor för domarpaneler vid tävlingar,  
högtalare är inte riktade mot isen etc. Det finns fasta  
installationer såsom plexiglas och spelarbås, vilka begränsar 
möjligheter vid träning och tävling för konståkning. 

Ishall på lika villkor 
- sammanfattning

Utformningen av befintliga ishallar i Sverige är helt anpassa-
de efter ishockeyns behov där t ex målburar och match-ur är  
en självklarhet, men inte en musikanläggning som är optimerad 
för konståkarnas grundläggande behov – musik på isen.

Svensk konståkning - aktiv part för jämställda anläggningar
Svenska Konståkningsförbundet har tagit fram ”Ishall på lika 
villkor” som ett första steg för att bidra till att realisera såväl  
Regeringens som Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål.  
Vi vill ta ansvar för och bidra till en positiv samhällsutveckling 
och en jämställd idrott. Genom detta material vill vi visa på 
möjligheterna med att anpassa befintliga och nya ishallar 
för fler verksamheter, och på så vis skapa en jämställd arena 
så att flickor och pojkar, kvinnor och män ska kunna åka 
skridskor på lika villkor.
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Svensk konståkning behöver fler isytor och framförallt 
isytor anpassade efter vår idrotts behov

Konståkning är en av få idrotter som växer. Enligt siffror 
från Riksidrottsförbundet har svensk konståkning vuxit med 
34 % under en 10-årsperiod sett till antalet deltagartillfällen 
(2004-2014), och placerar därmed konståkning på en sjunde-
plats över de idrotter som vuxit mest. 

Växtvärken är en angenäm sådan men möts av utmaningen 
om begränsad tillgång till istider och anläggningar. En stor 
del av istiderna är dessutom förlagda på sk OB-tider (innan 
kl 17:00 och efter 21:00) och fördelningsmodellerna för istider 
möter inte konståkningens behov. 

Även utformningen av befintliga ishallar är en utmaning 
inför framtiden. En stor del av de anläggningar som idag 
finns uppfyller inte de behov konståkning har som idrott. Det 
saknas hjälpmedel, förutsättningar för hjälpmedel, ytor för 
markträning, högtalare riktade mot isen, ytor för domarpaneler  
vid tävlingar etc. Det finns fasta installationer såsom plexiglas och 
spelarbås, vilka begränsar möjligheter vid träning och tävling.

Enligt Riksidrottsförbundet ska det finnas lika möjligheter 
för alla, oavsett kön, att idrotta. För att flickor/kvinnor och 
pojkar/män ska kunna idrotta på jämlika villkor måste alla 
idrotter värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och  
resurser måste fördelas rättvist. All verksamhetsplanering, så 
som fördelning av träningstider, träningsanläggningar etc, 
bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv.

Såväl istidsfördelning som anläggningars utformning är  
i stor utsträckning anpassade efter lagidrotter som traditionellt 
anses vara utpräglade pojkidrotter. Konståkning är fortfa-
rande en utpräglad flickidrott, även om allt fler pojkar idag 
åker konståkning. Konståkningens särart och behov skiljer 
sig från exempelvis ishockeyns och även konståkningens behov  
måste tas tillvara. Därför är jämställdhet en viktig fråga 
i dessa utmaningar. Hur ska ishallarna kunna bli en arena 
för alla? Hur ska ishallarna bli en arena där det finns lika 
möjligheter för alla, oavsett kön, att idrotta?

Svenska Konståkningsförbundets vision är att konståkning 
ska vara en idrott för alla. Vår verksamhet bygger på att 
konståkning ska vara roligt och lekfullt, alla ska må bra.  
Tävlingar finns på alla nivåer, för alla åldrar. Alla ska kunna åka 
konståkning. Ett led i detta är att även öppna upp ishallen för 

Inledning

barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 2013  
startades därför med stöd av Allmänna Arvsfonden projektet  
Jämlik Ishall tillsammans med Parasportförbundet (f.d. Handi-
kappidrottsförbundet). Projektet syftar till att integrera personer 
med funktionsnedsättning i konståkningen och ska bland 
annat bidra till en utveckling av hjälpmedel i våra ishallar, 
men även skapa ett ökat fokus på hur våra ishallar byggs.  

Fler ishallar behöver byggas för att kunna ta hand om alla 
som vill åka skridskor och befintliga anläggningar måste 
anpassas utifrån RF:s Jämställdhetsmål. Det ska finnas lika 
möjligheter för alla att idrotta, oavsett kön.

”Ishall på lika villkor” syftar till att öka förståelsen för konst-
åkningens särart och behov. Materialet är avsett att vara en 
hjälp för kommuner, anläggningsansvariga, byggnadsentre-
prenörer, föreningar m.fl att ta tillvara även konståkningens 
behov vid nybyggnation, ombyggnation, renovering och 
uppgradering av ishallar. Vi vill att fler ska kunna åka skridskor 
och vi vill att ishallen ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Stockholm i juni 2016

Anna Lundström Sundkvist
Projektledare Ishall på lika villkor
SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET
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Konståkning är en spännande och mångfacetterad idrott som 
de allra flesta främst har upplevt och kommit i kontakt med 
på TV. Något kanske inte så många vet är att konståkning 
är en av världens största vinteridrotter sett både till utövare 
och till TV-tid. Konståkning som idrott är oerhört komplex 
och för att klara av de olika stegen, hoppen och piruetterna 
krävs bland annat att åkarna har mycket god kroppskontroll, 
spänst, kondition och koordination. Allsidig träning är ett 
måste för en konståkare som dessutom måste vara mentalt 
stark. Allt det svåra och komplicerade ska sedan se lekande 
lätt ut och framföras med inlevelse till musik – idrott och konst 
i skön förening!

Konståkning
Konståkning tränas därför på både is och mark. För de som 
vill tävla finns ett väl genomtänkt tävlingssystem anpassat efter 
åkarnas ålder, nivå och ambition. Konståkning har utövare  
i alla åldrar, dock är merparten av utövarna barn och ungdomar 
t.o.m 20 år. Konståkning delas in i fyra olika discipliner:

 - Singelåkning: Flicka/kvinna eller pojke/man tävlar 
individuellt.

 - Paråkning: Flicka/kvinna och pojke/man tävlar i par. 
 - Isdans: Flicka/kvinna och pojke/man tävlar i par.
 - Synkroniserad konståkning: Tävlar i lag bestående av 

12-20 deltagare. Lagen kan bestå av både kvinnor och män.

Bakgrund och utveckling svensk konståkning
Svensk konståkning har en tradition som går långt tillbaka  
i tiden. Svenska Konståkningsförbundet bildades redan 1904 
tillsammans med Svenska Skridskoförbundet och blev sedan 
självständigt 1945. 

De största sportsliga framgångarna kom redan under för-
krigstiden och här hittar vi kända namn som Ulrich Salchow, 
Gillis Grafström och Vivianne Hultén. Verksamheten har sedan 
dess sakta utvecklats och idag har Sverige flera åkare av  
yppersta världsklass. På herrsidan har Kristoffer Berntsson och 
Adrian Schultheiss stått för fina framgångar under 2000- 
talets första decennium och vid JVM 2011 tog Alexander  
Majorov den första mästerskapsmedaljen i modern tid när 
han tog brons. Alexander har även en 6:e plats från EM 
2013 och i februari 2014 blev han i hård konkurrens 14:e 
man på OS i Sotji.  

Det var på damsidan svensk konståkning fick sin första 
Grand Prix-medalj någonsin. 2011 tog Viktoria Helgesson 
den historiska bronsmedaljen på Skate America. Sedan dess 
har Viktoria tre 5:e placeringar i EM-sammanhang; 2012, 
2013 och senast på hemmaplan i Stockholm 2015. Vid EM 
2015 tog Viktorias lillasyster Joshi Helgesson en meriterande 
fjärdeplats. Systrarnas framgångar på EM 2015 är det bästa 
resultatet i svensk konståkningshistoria sedan 1932! 

Tillväxten för svensk konståkning är god. I de yngre genera-
tionerna finns lovande åkare på såväl flick- som pojksidan.

Konståkningens nyaste disciplin, synkroniserad konståkning 
har funnits sedan mitten av 1980-talet. Här har Sverige rönt 
mycket stora framgångar internationellt genom åren och tillhör 
idag de ledande nationerna med sex (6) VM-guld mellan 
2000 och 2016. För de främsta placeringarna har Göte-
borgslaget Team Surprise stått.

Idag är runt 140 föreningar med ca 22 500 medlemmar 
anslutna till Svenska Konståkningsförbundet. Ca 4200 av dessa 
är licensierade tävlingsåkare.

Utmaningar inför framtiden – brist på istider och 
förutsättningar
I stora delar av landet räcker isytorna inte till för att 
barn, ungdomar och vuxna ska kunna åka konståkning  
i den utsträckning de önskar. En normalstor konståknings-
förening har behov av minst 30 timmar istid per vecka för 
att tillgodose behoven de olika kategorierna inom fören-
ingen har (se kap 6-7). Tillgänglig istid i en ishall på de 
attraktivaste tiderna, s.k. prime time mellan kl. 17-21 
vardagar och 8-20 helger, uppgår till 44 timmar. Dessa 
istider ska dessutom i de allra flesta ishallar delas med 
exempelvis ishockey. Detta är en utmaning och ett hot 
mot verksamheten i våra föreningar som vi delar med  
andra idrotter vilka vi delar anläggningar med, exempelvis 
ishockey och ringette. Bristen på istider och anläggningar 
får barn, ungdomar och vuxna att sluta idrotta i förtid.  
I Riksidrottsförbundets undersökning ”Om ungas tävlings- 
och motionsvanor” svarade 53% av de tillfrågade att de 
slutat med idrott på grund av bristande intresse, 10% på 
grund av att träningstiderna inte passade. På grund av det 
hårda tryck som finns på befintliga ishallar i storstäder och 
tätbefolkade områden förläggs ofta träningstider redan från 
kl 14, eller sent på kvällen. De tidiga tiderna kolliderar med 
skoltider och jobbtider. Många stressar för att hinna till sina 
träningar, en del hinner inte till sin träning alls. Att idrotta under 
dessa förhållanden påverkar motivationen hos våra unga. 

Intresset för konståkning är mycket stort och nyrekrytering  
i klubbarnas skridskoskolor hindras idag endast av ett 
begränsat antal möjliga istimmar. En stor utmaning som 
många av våra föreningar möter är just bristen på istider 
och hur istider fördelas. Mer om detta i avsnittet om Istids-
fördelning (kap 6).

Joshi Helgesson, Tibro KK, under damernas kortprogram EM 2015, Stockholm.Team Surprise, Landvetter KK.
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En annan utmaning för svensk konståkning är utformningen 
av befintliga anläggningar. En stor del av de anläggningar 
som idag finns uppfyller inte de behov konståkning som idrott 
har. Det saknas hjälpmedel, förutsättningar för hjälpmedel, 
ytor för markträning, ytor för domarpaneler vid tävlingar etc. 
Det finns fasta installationer såsom plexiglas och spelarbås, 
vilka begränsar möjligheter vid träning och tävling.

Det finns idag 358 ishallar i drift i Sverige. I 133 av dessa 
bedrivs konståkningsverksamhet. Enligt en kartläggning av 
förutsättningarna i de olika distriktens ishallar finns exempelvis 
hoppselar/fallskydd monterade i ett 30-tal ishallar. I juni 2016 
finns fallskyddet No Fall installerat i 18 ishallar, vilket förutom 
att det är ett hjälpmedel för hoppträning, även är ett hjälpmedel 
som möjliggör för funktionsnedsatta att åka skridskor.

Jämställdhet i landets ishallar
Idrotten är Sveriges största folkrörelse (över 3 miljoner med-
lemmar) som vi ofta med stolthet säger är öppen för alla. 
Kvinnor och män har under alla tider idrottat men historiskt 
sett har dock idrotten under en lång tid varit en rörelse för 
män, organiserad av män. Så sent som 1953 var endast 15 % 
av Riksidrottsförbundets (RF) medlemmar kvinnor. Successivt har 
den manliga dominansen brutits och numera är ca 42 % av 
RF:s medlemmar kvinnor och många framgångsrika kvinnliga 
idrottsstjärnor tar plats på arenorna. En tydlig trend är att det 
numera finns många flickor i traditionella pojkidrotter, men 

inte omvänt. Denna utveckling innebär dock inte att flickor 
och pojkar, kvinnor och män, idrottar på lika villkor. Idrotts-
rörelsen speglar samhället och den manliga idrotten utgör 
normen som den kvinnliga idrotten jämförs med. 

Sveriges Regerings jämställdhetspolitiska arbete syftar till 
jämlikhet mellan könen. Att kvinnor och män ska ha samma 
rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattande. Detta innefattar exempelvis 
områden så som inflytande, ekonomi, utbildning, arbete, fysisk 
integritet mm.

Riksidrottsförbundets Jämställdhetsplan reviderades 2005 
och 2011 antogs Jämställdhetsmål 2017 där det övergri-
pande målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. 

Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva 
idrott. Det kräver att kvinnors och mäns idrott värderas och 
prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.  
All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet  
jämställdhetsperspektiv. Idrotten ska med en genomtänkt 
verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt 
sätt. Om idrottsrörelsen lyckas med det kommer vi att få en 
idrott som är än mer utvecklande för både kvinnor och män.
Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning 
värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.

Det innebär till exempel att kvinnors och mäns idrottsutövning 
tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, 
träningsanläggningar och träningstider och liknande och att 
kvinnors och mäns idrottande får samma uppmärksamhet  
i forskning, information och i media. 

(RF:s Jämställdhetsmål 2017) 
                          
Jämställdhet i landets ishallar är en stor utmaning för svensk 
konståkning vad gäller såväl istidsfördelning som anlägg-
ningars utformning.

Om idrott ska vara öppen för alla, oavsett kön, då måste 
även våra arenor för idrott spegla detta. Flertalet idrotter 
växer och konståkning en av de sporter som vuxit mest och 
det råder brist på träningstider. Fler anläggningar måste 
byggas både för att möta växtvärken men också för att 
öppna upp idrotten för fler. Befintliga anläggningar och  
nyproduktioner måste anpassas utifrån de som använder 
dem. Vilka förutsättningar krävs egentligen för olika idrotter? 
Kravspecifikationer måste göras i samarbete med represen-
tanter för alla de idrotter som vill och kan utnyttja arenan, 
och man får inte enbart förlita sig på hur det alltid sett ut. För 
att uppfylla Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål bör vi istället 
fråga oss hur vi vill att våra idrottsanläggningar ska se ut  
i framtiden och vilka signaler vi vill att de ska sända ut.  
Anläggningarna bör utformas på så sätt att såväl kvinnor 
som män ska kunna idrotta på lika villkor. Inte bara jäm-
ställdhetsaspekten bör beaktas utan även jämlikhetsfrågor. 
Har funktionsnedsatta möjlighet att nyttja anläggningen? 

Även utsidan av anläggningar måste inkludera alla. I många 
av landets ishallar signalerar utsidan ”hockeyhallar” vilket 
stärker rådande normer. Ett bra exempel på det motsatta är 
nybyggda ishallen Trängen i Örebro. En konstnär fick i uppdrag 
att spegla ishallens verksamhet genom utsmyckningen av  
utsidan, se resultatet på sid 12.
 
Svensk konståkning vill verka för en jämställd tränings- och 
tävlingsmiljö i landets ishallar och som ett led i detta väljer vi 
alltid att prata ”Ishall” och inte ”Hockeyhall”. Distinktionen 
är mycket viktig, då vår verksamhet, som i nuläget är en  
utpräglad flickidrott, på många ställen i landet är i underordnad  
position vad gäller såväl istidsfördelning som utformning av 
anläggningarna. 

Det behövs fler anläggningar för att möta behovet av istider 
och istidsfördelning måste ske utifrån idrotters särart och behov. 
Det behövs även fler anläggningar som i sin utformning möter  
de olika idrotternas behov, samt anläggningar speciellt  
anpassade efter specifika idrotter. Alla ska ha samma möjlighet 
att idrotta, oavsett kön.

Internationell utblick

Ishall enbart för konståkning
I många länder finns träningshallar skräddarsydda för konst-
åkning. I dessa ishallar är iskvaliteten optimerad för konst-
åkningens behov. Ofta saknas sarg och runt isbanan ligger 
istället gummimattor. Musikanläggning finns i anslutning till 
isen. Likaså videoutrustning (iPad, filmkamera, tv-skärm etc.) 
för filmning och analys direkt under träning. Längs med isytan 
i en skräddarsydd konståkningshall finns helkroppsspeglar för 
att åkarna med speglarnas hjälp ska kunna förbättra såväl 
teknik som presentation. I en danssal är speglar ett självklart 
inslag som ger direkt feedback på såväl rörelser som förmed-
ling av musik. Konståkning är en tekniskt avancerad idrott som 
kombineras med ett konstnärligt perspektiv. Allt det svåra ska 
behärskas till fullo och ska se lätt ut. Det ska dessutom utföras 
till musik och åkaren ska uttrycka musikens essens. Speglar är 
därför ett mycket viktig hjälpmedel för konståkaren.

Annat vanligt förekommande hjälpmedel i dessa tränings-
center är hoppselen, även kallat fallskydd. Hoppsele används 
av såväl nybörjare som elit och möjliggör för åkaren att under 
kontrollerade former öva på svårare element. Användning 
av hoppsele förkortar inlärningstid av nya moment samt  
minimerar skaderisken vid inövning. Det finns två huvudsakliga 
typer av hoppsele; takhängd och handhållen.
 
I dessa träningscenter finns ofta även möjligheter till dans, 
gymträning, barmarksträning etc. i anslutning till isytan. Allt 
samlat under ett tak för att skapa den bästa träningsmiljön.

Ishallen ”Trängen” i Örebro, utsmyckad med ”Samspel” av Kent Karlsson. Foto: Susanne Flink.

Toronto Cricket Skating Club, Toronto, Kanada.
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Ishall på ny mark – våga tänka nytt
Internationellt sett är skridskoåkning en mer utbredd företeelse 
vad gäller såväl idrott som fritidssysselsättning. Det finns 
ett mer utbrett koncept av så kallad ”recreational skating” 
och i ishallarna finns ofta olika skridskoprogram som riktar 
sig till alla åldrar på alla nivåer, exempelvis vuxengrupper, 
nybörjargrupper, familjegrupper och tävlingsgrupper. Detta 
har öppnat upp konståkning för fler målgrupper jämfört 
med de målgrupper idrotten i nuläget har möjlighet att ta 
emot i Sverige med hänsyn till bristen på istider. I många 
länder har isbanorna även tagit plats på andra arenor än  
i sportanläggningar. I exempelvis Dubai, Dallas och London 
finns isbanor i stora köpcenter. Isbanorna erbjuder såväl  
sk ”public skating sessions” (jfr allmänhetens åkning) med 
möjlighet att köpa instruktörshjälp både i grupp och indivi-
duellt som träningstider för tävlingsåkare. Det finns dessutom 
ofta möjlighet att hyra skridskor.

Vid en internationell utblick ser vi även att ishallar byggs 
ovanpå befintliga byggnader, exempelvis NHL-laget Wash-
ington Capitals träningsanläggning Kettler Capitals Iceplex 
som är byggt ovanpå ett garage. 

Handhållen hoppsele. Galleria i Houston Texas, USA. Foto: Courtesy of Simon Property Group.

Philadelphia Skating Club and Humane Society, Philadelphia, USA. 
Foto: PSC&HS.
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Följande tre avsnitt påvisar konståkningens särart och behov 
utifrån tre perspektiv; Ishallen - generella förutsättningar, tränings-
specifika förutsättningar och tävlingsspecifika förutsättningar.

Liksom tidigare påtalats är det viktigt att tala om ishallar och inte 
hockeyhallar. Distinktionen är viktig ur en jämställdhetsaspekt.

Mått på isytan

I tävlingsregler är de föreskrivna måtten max 30 m x 60 m, 
min 26 m x 56 m (ej optimalt för tävling dock). Vid större  
arrangemang krävs ytterligare en isyta med standardmått 
(30 m x 60 m) i anslutning till tävlingsarenan (standardmått), 
där träningar under tävlingstid kan förläggas. 

En mindre isyta i anslutning till isytan med standardmått är 
önskvärt då både skridskoskoleverksamhet och viss moment-
träning kan förekomma på denna yta. Ytan kan vara cirkulär, 
4-,6- eller 8-kantig eller ha annan fri form, dock med minsta 
tvärmåttet ca 25 m.

Vid paråkning och synkro krävs en takhöjd på minst 7 m.

Markeringar och sargöppningar

Det finns inga krav på markeringar på isen. Sargportar ska 
finnas på båda långsidorna varav det måste vara dubbel 
uppsättning sargportar på en av dem. Sargöppning för  
ismaskin ska finnas på ena kortsidan och på motsatt sida  
en sargingång.

Vid träning finns inga krav på att sarg ska finnas. Det är 
alltså möjligt att ha en isyta avsedd för träning där sarg saknas. 
Gummimattor måste då läggas ut runt isytan.

Om annan verksamhet är i behov av bås ska dessa enkelt 
kunna byggas upp. Likaså ska plexiglas och skyddsnät kunna 
sättas upp om annan verksamhet är i behov av detta. 

Ishallen – generella 
förutsättningar

Om det finns plexiglas uppsatt ovanför sargen skall dessa 
enkelt kunna tas bort runt hela isytan. 

Belysning

Belysningen ska kunna tändas och släckas utan uppvärm-
ningstider eller motsvarande fördröjningar.

Belysning ska kunna manövreras från speaker- och musik-
placering. Säkerhetsbelysning 5 % under minst 30 sekunder. 
Vid större evenemang och i större anläggningar ska det finnas 
möjlighet till TV-ljus för Tv-produktioner/sändningar.

Tilläggsljus ska kunna anordnas i form av effektbelysning 
såsom spotlights som följer åkarna.

Ljudanläggning

Väl fungerande musikanläggning, optimerad efter konståk-
ningens behov, är en lika självklar förutsättning för konståkaren 
som puck och klubba är för ishockeyspelaren.

Musik-/ljudanläggning med möjlighet för uppspelning av 
CD-skivor samt från dator och mobiltelefon ska därför finnas. 
Musikanläggningen ska kunna manövreras från den plats 
där speaker och musikansvarig finns vid tävlingar, samt kunna 
manövreras från isytan under träning.

Konståkaren måste kunna höra musiken tydligt över hela isytan, 
samtidigt som publik och domarpanel ska ha fullgod ljudåter-
givning. Högtalare ska därför vara placerade centralt över 
isytan och/eller med många högtalare spridda över ishallen 
så att musiken hörs överallt samtidigt. Varje högtalare ska  
endast täcka ett avgränsat område och inte interferera med andra. 
Högtalarna bör vara riktade såväl mot isen som mot läktarna. 
 
Efterklangstid <1.5 sek, bör om möjligt vara kortare vid musik- 
återgivning under tävling. Efterklangstider bör mätas när det 
finns publik i ishallen.

Störande ljud – främst från fläktar och belysningsarmatur – 
får inte överstiga 30-40 B(A).

Infraljud och ljud med frekvenser under 100 Hz kan medföra 
brus och andra störningar i ljudanläggningar. Varistorreglage 
t ex till belysning kan också störa.

Högtalare för meddelande bör finnas i alla utrymmen för publik 
och i omklädningsrum för tävlande, dock får meddelande- 
utrop ej gå ut i tävlingsarenan under pågående tävling.

Temperatur och iskvalitet

I ishallen ska rumstemperaturen vara som lägst 7 grader 
Celsius vid träning och 10 grader Celsius vid tävling. Rums-
temperaturen är en viktig faktor för att:

 - Minimera skaderisken för utövaren/utövarna.

 - Skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för såväl 
tränare som domare, varav de senare ofta dömer upp till 
10 timmar/tävlingsdag intill isen.

 - Tekniken med datorer och canopusboxar som används vid 
tävlingar med öppen bedömning (se avsnittet om Tävlings-
specifika förutsättningar) är känsliga för låga temperaturer.

Vid mindre tävlingar så som Stjärntävlingar (se avsnittet om 
Tävlingsspecifika förutsättningar) kan temperaturen vara lägre. 
För större evenemang är den givna temperaturen ett krav 
från Internationella Skridskounionen (ISU).

Den ideala istemperaturen för konståkning är -4 till -5 grader 
Celsius. Temperaturen på vattnet vid spolningar ska inte  
understiga 50 grader Celsius och inte överstiga 55 grader 
Celsius. Det ideala isdjupet är 3,8-4,4 centimeter.

Uppvärmningsytor ska vara minst 20 grader Celsius.
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Konståkningsträning bedrivs både på is och mark. Det bör 
därför finnas uppvärmningsytor samt lokaler för fysträning/
gymnastiksal i anslutning till isytan/anläggningen.

Träning på is

En mycket stor del av konståkarens träningsmängd utförs på is 
till musik. Konståkning är en mycket komplex idrott som kräver 
en allsidighet hos utövaren. Träningspassen innehåller därför 
en mängd olika områden, exempelvis skridskoteknik, piruetter, 
hopp, kondition, koreografi, ”performance” etc. 

Temperatur och iskvalitet
Rumstemperaturen i ishallen ska inte understiga 7 grader för 
att skapa en bra träningsmiljö för åkaren och arbetsmiljö för 
tränaren. För låg temperatur i ishallen ökar skaderisken för 
åkarna. Den ideala istemperaturen för konstakning är -4 till 
-5 grader Celsius. Temperaturen på vattnet vid spolningar ska 
inte understiga 50 grader Celsius och inte överstiga 55 grader 
Celsius. Det ideala isdjupet är 3,8-4,4 centimeter.

Tekniska hjälpmedel
Utrustning (videokamera, iPad eller dylikt) för videoanalys 
ska finnas i anslutning till träning vid is eller mark samt efter. 
Beroende på utrustning ska det finnas förvaring. Om video- 
kamera och dator används ska utrustningen placeras vid sargen 
i en isolerad låda. Dator/laptop/iPad ska ha teknikanalys-
program (förslagsvis DartFish).

Ljudanläggning/speaker
Musikanläggning ska finnas i låsbart skåp i anslutning till 
isytan och kunna manövreras från isytan under träning.  
Musikanläggningen ska kunna spela musik från CD-skivor 
samt från dator och mobiltelefon. Konståkaren måste kunna 
höra musiken tydligt över hela isytan. Högtalare ska därför 
vara placerade centralt över isytan och/eller med flera 
högtalare spridda över isytan så att musiken hörs överallt 
samtidigt. Högtalarna ska vara riktade mot isen.

Träningsspecifika förutsättningar
Fallskydd/Hoppsele
En hoppsele/fallskydd används av åkare och tränare på alla 
nivåer i alla utvecklingsstadier – från bredd till elit. Selen under- 
lättar väsentligt för konståkaren vid inlärning av nya hopp.   
Genom användning av hoppsele undviks inlärning av felaktiga  
rörelsemönster och på sätt minimeras även skaderisken vid 
träning av nya moment, exempelvis ett nytt hopp där åkaren 
ska rotera ett varv mer än hon eller han tidigare behärskat.

Ishallens takkonstruktion skall vara så konstruerad att det finns 
bärighet och möjlighet att montera en hoppsele/fallskydd. 
Önskvärt är att fallskyddet ska monteras på en rundbana  
i taket som gör det möjligt att utnyttja hela isen med en sele 
fastspänd på åkaren. Det är även önskvärt att rundbanan ska 
ha en växlingsmöjlighet för fler hoppselar så att flera åkare 
kan utnyttja rundbanan/hoppselar samtidigt. Rundbanan 
bör även ha ett parkeringsspår fram till låsbart säkerhetsskåp  
utanför isen där utrustning såsom selar, styrdon och säkringar 
kan placeras.

Fallskydd/hoppsele är även ett utmärkt hjälpmedel vid verk-
samhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 
(se Kap 5 om projektet Jämlik Ishall) samt för äldre.

För mer information om fallskydd samt monteringsanvisningar 
och samarbetspartners kontakta Svenska Konståkningsförbundet.

Speglar
Då konståkning är en tekniskt avancerad idrott som utförs till 
musik är speglar ett mycket viktigt hjälpmedel för konståkaren. 
Med hjälp av spegel kan utövaren direkt kontrollera att rörelser 
utförs på ett korrekt sätt och speglar används vid såväl teknik-
träning som koreografiträning.

Speglar ska finnas på en kortsida av isytan. Speglarna ska 
vara 2,5m-3m höga mätt från golv-/isytan. Om fast montering 
av speglar inte är möjligt är transportabel spegelvägg ett  
alternativ, exempelvis vikvägg med speglar som kan skjutas in 
på isen vid träning.

Lek-/åkredskap
Lekredskap för skridskoskola som motiverar till lekfull inlärning 
bör finnas.

 - Koner.
 - Stödhjälpmedel (ex. ställningar att hålla sig i).
 - Ärtpåsar, tygtärningar, rockringar etc.

Fysträning - ”träna för att orka träna”

Fysisk träning är en väldigt viktig del av konståkning som 
idrott och det bör finnas förutsättningar att bedriva denna 
typ av träning i anslutning till isytan, i en lokal anpassad för 

Åkstöd – viktigt hjälpmedel vid inlärning. 

fysträning, en sporthall eller en uppvärmningsyta.

Konståkningens tävlingsprogram kräver såväl aerob som 
anaerob uthållighet och ställer därmed krav på en allsidigt 
tränad utövare. En god syreupptagning är nödvändig för en 
konståkare då träningspassen ofta är långa samt intensiteten 
på träningarna ofta hög, dessutom är antalet timmar i veckan 
stort. Så uttrycket ”träna för att orka träna” gäller i högsta 
grad för en konståkare. En bra syreupptagning påverkar 
dessutom förmågan att skjuta mjölksyran framåt i tiden vid 
hårt arbete samt är gynnsam för en snabb återhämtning.

Att hålla en hög intensitet genom hela tävlingsprogrammet 
är mycket viktigt. Ofta kräver musikens karaktär flera avsnitt 
(upp till ca 40 sek) med hög intensitet. Ett tävlingsprogram 
innehåller inga vilopauser, utan det åkaren kan göra är att 
periodvis gå ner i tempo en kort period för att sedan öka 
igen. En konståkare får naturligt inslag av anaerob uthål-
lighet i sin träning på is genom programträning men denna 
träning behöver kompletteras med riktad anaerob träning.

Ice Arena Chukyo University, Japan. Foto: Issei Kato/Reuters/TT.
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Konståkning innehåller även styrka i flertalet former:

Grundstyrka (för att på hög nivå orka/klara av alla de 
belastningar som kroppen kräver samt förhindra skador). 

Stabiliserande styrka (bålstyrka). 

Statisk styrka (i t.ex. sittpiruett, flygskär, hållning armar m.m.) 
Uthållighetsstyrka (snabbhet) vid upprepningsmoment under 
längre tid, t ex. saxning, steg. 

Excentrisk styrka (vid landningar, bromsande rörelse). 

Snabbhet/acceleration (fotarbete samt accelererande arbete).

Explosiv styrka (utnyttjas till förmåga till spänst, vertikalt hopp).

Grenspecifik styrka. 

Konståkning har höga krav på rörlighet, både speciell och 
grenspecifik. Idrottens utveckling har gått mer och mer åt 
det akrobatiska hållet, speciellt för flickor/damer. För att nå 
höga tekniska poäng i piruetter krävs att man kan utföra ett 
flertal positioner med stor rörlighet. Grenspecifik rörlighet är 
till stor fördel för konståkare, för att nå resultat i de element 
som senare ska utföras på isen, då de flesta element med 
stor rörlighet kan utföras på golv och kan användas som 
rörlighetsträning.

Rumstemperatur i lokal för fysträning bör vara minst 20 
grader Celsius.

Exempel på fasta och lösa inventarier i en lokal för fysträning
Fasta inventarier:
 - Baletträcke.
 - Speglar.
 - Musikanläggning.
 - Mjukt golv/underlag (ej betonggolv).
Lösa inventarier:
 - Pilatesmattor eller liknande.
 - Pilatesbollar.
 - Häckar.
 - Balansplattor.
 - Gummiband.
 - Hopprep.
 - Stepbrädor som kan höjas och sänkas för olika typ av 

upp- och nedhopp.
 - Lösa styrketräningsstänger och vikter.
 - Motionscyklar.
 - Ev. styrketräningsmaskiner.
 - Tjockmattor och mjuka hjälmar (exempelvis boxningshjälmar) 

används vid lyftträning för synkro, paråkning och isdans.

Exempelskiss på hur ett förråd kan se ut

Övriga utrymmen

Övriga utrymmen som är viktiga för en väl fungerande  
träningsmiljö är omklädningsrum, studielokal och förråd.

Omklädningsrum med låsbar förvaring
Viktigt att det är lufttillströmning vid eventuella skåp för åkarnas 
skridskor (naturmaterial möglar om de ligger i vanliga skåp).

Studielokal
För teori, för upp till 25 personer (utrustad med whiteboard, 
projektor, videoutrustning mm). Ska även kunna användas som 
klubblokal/klubbrum utrustad med micro för värmning av mat. 
Studielokalen kan delas med andra idrotter.

Förråd
Förråd med fullgod ventilation ska finnas. Förrådet/förråden 
ska bland annat rymma:

 - Skridskoskoleredskap/utrustning.
 - Träningsredskap.
 - Kläder/skridskor.
 - Uppvisningskläder etc.

Skåpsvägg för förvaring 
av skridskor och kläder

Hyllsystem för förvaring
av utrustning, redskap etc

Golvyta för 
skrymmande redskap

4m

4m
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Konståkningstävlingar bedrivs i ishallar. Mästerskapstävlingar 
och andra tävlingar på högre nivå arrangeras i större evene-
mangsarenor. Det finns ett väl genomtänkt tävlingssystem med 
olika typer av tävlingar beroende på åkarnas ålder, nivå och 
ambition. Åkarna tävlar i olika discipliner singel, paråkning, 
isdans eller synkro (lag). Beroende på nivå tävlar åkarna i ett 
friåkningsprogram eller ett kortprogram plus ett friåkningspro-
gram. Kortprogram och friåkningsprogram tävlas i regel på 
olika dagar, varför en konståkningstävling vanligen tar minst 
två (2) dagar att genomföra.

 - Singel: Herrar/pojkar och Damer/flickor tävlar i ett friåknings-
program, eller ett kortprogram plus ett friåkningsprogram.

 - Paråkning: Manlig och kvinnlig åkare som åker tillsam-
mans som ett par. Tävlar i friåkningsprogram, eller ett 
kortprogram plus ett friåkningsprogram. Kännetecknande 
för paråkning är att åkarna utför specifika parelement, 
till exempel lyft och kasthopp. Detta ställer andra krav på  
anläggningens utformning än exempelvis singel och isdans, 
då paråkning kräver takhöjd på minst 7 m.

 - Isdans: Par som utgörs av en manlig och en kvinnlig åkare. 
Tävlar i en kortdans och en fridans.

Tävlingsspecifika förutsättningar
 - Synkro: Konståkningens lagidrott. 12-20 lagmedlemmar. 

Tävlar i ett kortprogram och ett friåkningsprogram (undan-
taget ungdomslag som endast tävlar i ett friåkningsprogram). 
Synkro kräver takhöjd på minst 7 m då lyft utförs.

Börja smått och väx

Konståkningstävlingar finns för aktiva på alla nivåer från  
nybörjare till elit. De bedöms antingen med enklare tekniska 
hjälpmedel som kräver sluten bedömning (används vid sk. 
Stjärntävling) eller med mer omfattande teknisk utrustning med 
öppen bedömning och möjlighet till resultatredovisning (används 
vid Klubb-, A- och Elitserie-tävlingar, Elittävlingar i synkro samt 
mästerskap). De olika tävlingsformerna kräver olika förutsätt-
ningar vad gäller såväl ishallens/anläggningens utformning 
som teknisk utrustning (datorer, resultatredovisning, wifi, etc). 

Förutsättningar vid Stjärntävlingar
Stjärntävlingar är en förenklad tävlingsform med sluten  
bedömning för att motverka utslagning i unga åldrar.  
Bedömningssystemet som används vid dessa tävlingar kallas  
StarComp. Stjärntävlingar ställer lägre krav på teknisk  
utrustning och ishallens utformning än tävlingar med öppen  
bedömning. Placeringen av bedömningspanelen, två personer,  
ska vara på lämplig långsida av rinken. Bedömarna ska ha 
bord och ställbara stolar. I anslutning till bedömningspanelen  
ska det finnas tillgång till eluttag för bland annat datorer, 
skrivare och värmefläktar.

Det ska också finnas plats för speaker och musikåtergivning 
på lämplig långsida.

Elittävlingar i synkro samt mästerskap
På tävlingar med med öppen bedömning och möjlighet till 
resultatvisning används två olika typer av bedömningssystem, 
ClubComp (Klubb- och A-tävlingar) och ISU Judging System 
(Elitserietävlingar, Elittävlingar i synkro, samt mästerskap). 
Bedömningssystemen ställer större krav på tekniska hjälpme-
del, såsom datorer med videoreplay, kommunikationsutrustning 
och videofilmning jämfört med den slutna bedömningen. För 
tävlingar med ClubComp och ISU Judging System har distrikt 
och förbund mobila tävlingsutrustningar innehållandes datorer, 
skärmar etc, som fraktas till de olika tävlingarna/ishallarna och 
monteras upp på plats. Det är viktigt att det finns tillräcklig ström-
försörjning för utrustningen och att wi-fi finns vid isytan/rinken.

Bedömning vid dessa tävlingar sker med två olika paneler 
med skilda fokusområden:

 - Teknisk panel: identifierar vad åkaren utför och värderar 
svårighetsnivån. Alla element har ett fastställt värde och 
finns listade i tabeller. 

 - Domarpanel: värderar kvaliteten på de utförda elementen samt 
värderar programkomponenter (skridskoteknik, sammanbin-
dande steg, utförande, koreografi samt tolkning av musik).

Vid alla tävlingar med öppen bedömning krävs utrymme för 
följande funktionärer vid långsidan av isen:

 - 1 skiljedomare (Referee).
 - 3-9 poängdomare (D).
 - Teknisk panel (min 4 personer, max 6 personer) bestående av

•	 Teknisk Kontrollant (TC).
•	 Teknisk Specialist (TS).
•	 Assisterande Teknisk Specialist (ATS).
•	 Dataoperatör (DataOp)/Inmatare.
•	 Videooperatör (VideoOp).
•	 Teknisk support (Calc & Backup).

 - 1 musikansvarig.
 - 1 speaker.
 - 1 filmare.
 - 1 tidtagare.
 - 1 assistent till skiljedomare (endast Synkro).

Exempel på tekniska funktionärer under en SM-tävling. Närmast isen bland annat domarpanelen, medan den tekniska panelen sitter på den upphöjda avsatsen 
bakom. Se även Fig 1 på sid 24

Förutsättningar vid Klubb-, A- och Elitserietävlingar,

Kr
av

 på
 te

kn
ik 

(d
at

or
er,

 re
su

lta
tre

do
vis

nin
g, 

wi
fi 

mm
)

Krav på arrangör och anläggningens utformning

STJÄRNTÄVLING 
(Singel, Par, 

Isdans och Synkro)

KLUBBTÄVLING 
(Singel, Par, 

Isdans och Synkro)

A-TÄVLING OCH DM 
(Singel, Par och Isdans) 

ELITSERIEN (Singel) OCH 
ELITTÄVLINGAR (Synkro)

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 
(Singel, Par, Isdans och Synkro)

Enkel tävlingsform för åkare i början av sin tävlingskarriär. 
Bedömning: Sluten bedömning. För de yngsta klasserna redovisas inget resultat. För de äldre klasserna redovisas 
delvis rangordning. Alla åkare erhåller skriftlig utvärdering om vad som var bra och vad de behöver tränar mer på.
Bedömningssystem: StarComp

För åkare på A- och B-nivå. Merparten av de svenska tävlingsåkarna tävlar på Klubbtävlingar. 
Bedömning: Öppen bedömning med möjlighet till resultatredovisning.
Bedömningssytem: ClubComp

För åkare på A-nivå, dvs att åkaren klarar vissa föreskrivna 
hopp och piruetter. 
Bedömning: Öppen bedömning med resultatredovisning.
Bedömningssytem: ClubComp

Sveriges bästa singel- och paråkare samt isdansare gör upp om medaljerna under 
SM-veckan som vanligtvis arrangeras i december. SM i synkro avgörs vanligtvis i februari/mars. 

Bedömning: Öppen bedömning med resultatredovisning.
Bedömningssytem: ISU Judging System (IJS)

Efter varje deltävling i Elitserien delas rankingpoäng ut till alla deltagare. Åkarna med 
de två bästa resultaten i de tre första tävlingarna, eller i internationella tävlingar, kvalar till SM. 

De åtta högst rankade i respektive klass möts i slutet av säsongen i en final. 
Elittävlingar samlar Sveriges bästa synkrolag. 

Bedömning: Öppen bedömning med resultatredovisning.
Bedömningssytem: ISU Judging System (IJS)

STJÄ
RNTÄVLINGAR

MÄSTER
SKAP
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Antalet funktionärer (exempelvis poängdomare) varierar 
beroende på tävlingsnivå. Ju högre nivå på tävling, desto fler 
är antalet funktionärer.

Förutsättningarna vid tävlingar för singel, paråkning och 
isdans skiljer sig i viss mån från förutsättningar vid synkro-
tävlingar. De grenspecifika förutsättningarna redovisas därför 
under följande två avsnitt: Förutsättningar specifika för singel/
par/isdans samt Förutsättningar specifika för synkro.

Förutsättningar specifika för singel/par/isdans
Placeringen av domare och teknisk panel ska vara på lämplig 
långsida av rinken. Totalt djup från sargen för domarpodium 
och plattform för teknisk panel: ca 5 m exkl ev. räcken. 

El ska finnas framdraget till domarpodiets mitt på två sepa-
rata säkringar för tävlingens tekniska utrustning (6-15 datorer 
med tillhörande skärmar, videokamera, skrivare etc) samt för  

Fig. 1 Exempel på placering av domarpanel med 6 domare och teknisk panel (singEl, par och isdans).

extra värme såsom fläkt. 

Exempel på placering av domarpanel och teknisk panel (singEl, par och 
isdans), se Fig. 1 ovan. se även bild på s 23.

Fig. 2 Exempel på placering av domarpanel med 6 domare och teknisk panel (sYnKro).

Domarpanelens placering
Mellanrum mellan poängdomarna bör vara ca 1 meter.  
Domarbordens mått ska vara min 40 cm djup max 60 cm, 
bredd ca 80 cm och höjd ca 70 cm. Bordsskivan ska vara 
i höjd med sargkanten. Golvet skall därför vara så högt att 
bordsskivorna är i sarghöjd. Oftast behövs en uppbyggnad 
göras för detta. Uppbyggnadens djup från sargen ska vara 
minst 120 cm. Ställbara kontorsstolar ska placeras bakom 
varje bord. Plattformen ska vara försedd med ett skydd så att 
stolarna inte kan glida av plattformen. Domarpodiets längd 
varierar beroende på antalet poängdomare. En extra stol till 
tidtagaren ska finnas bakom skiljedomaren. 

Tekniska panelens placering
Teknisk panel placeras på upphöjd plattform bakom domarna.  
Plattformens golv ska vara ca 1 m ovanför domarpanelens 
golv. För bredden ska 80 cm per person beräknas. Det kan 
vara upp till 5 personer i tekniska panelen, dvs totalt 4 meter 
i bredd. Om speaker, musik och mixerbord är placerade på 

samma plattform krävs ytterligare utrymme. Plattformen ska 
vara försedd med ett skydd så att stolarna inte kan glida 
av plattformen.

Övriga viktiga placeringar
Utrymme för videokamera och videofilmare ska finnas utmed 
samma rinksida och som i anslutning till domarpanelen. 

Förutsättningar specifika för synkro
Placeringen av domare och teknisk panel ska vara på lämplig 
långsida av rinken. Totalt djup från sargen för domarpodium 
och plattform för teknisk panel: ca 7 m exkl ev. räcken. 

El ska finnas framdraget till domarpodiets mitt på två separata 
säkringar för tävlingens tekniska utrustning (6-15 datorer 
med tillhörande skärmar, videokamera, skrivare etc) samt för 
extra värme såsom fläkt. 

Musik &
speaker

D1 D2 Referee
D7

Calc &
Backup

Domarborden i jämnhöjd med sargkanten

Placeras på en hög plattform

VideoOPDataOPTCATS & TS

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

D3 D4 D5 D6 Bordskivans djup 
max 60 cm

Domarpodiets längd varierar
beroende på antal poängdomare

Totalt djup mätt
från sargen: ca 5 m

Musik &
speaker

D1 D2 Referee
D7

Calc &
Backup

Uppbyggnad ca 130 cm högt

Placeras på en hög plattform

VideoOPDataOPTCATS & TS

1 m 1 m 1 m1 m1 m

D3 D4 D5 D6 Bordskivans djup 
max 60 cm

Domarpodiets längd varierar
beroende på antal poängdomare

Totalt djup mätt
från sargen: ca 7 m

Minst 2 m mellan
sarg och domarpodium

Exempel på ett domarbord med pekskärm.
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Vid de sargöppningar som lagen går på och av isen ska  
underlaget vara plant och väl rengjorda gummimattor läggas ut.
 
Exempel på placering av domarpanel med 6 domare och teknisk panel 
(sYnKro), se Fig 2 sid 25.

Domarnas placering
Mellanrum mellan poängdomarna bör vara ca 1 meter.  
Domarbordens djup ska vara minst 40 cm, max 60 cm, bredden  
ska vara ca 80 cm och höjden ca 70 cm. Domarpodiet 
ska byggas upp ca 2 m från sargen och ska vara ca 1,3 m 
högt. Ställbara kontorsstolar ska placeras bakom varje bord.  
Domarpodiet ska vara försett med ett skydd så att stolarna 
inte kan glida av. Domarpodiets längd varierar beroende på 
antalet poängdomare. En extra stol till tidtagaren ska finnas 
bakom skiljedomaren. 

Tekniska panelens placering
Teknisk panel placeras på upphöjd plattform bakom domarna.  
Plattformens golv ska vara ca 1 m ovanför domarpanelens 
golv. För bredden ska 80 cm per person beräknas. Det kan 
vara upp till 5 personer i tekniska panelen, dvs totalt 4 meter 
i bredd. 

Om speaker, musik och mixerbord är placerade på samma 
plattform krävs ytterligare utrymme. Plattformen ska vara försedd 
med ett skydd så att stolarna inte kan glida av plattformen.

Övriga viktiga placeringar
Utrymme för videokamera och videofilmare ska finnas utmed 
samma rinksida och i anslutning till domarpanelen. 

Assistent till skiljedomare placeras vid isen där lagen kliver på.

Gemensamma förutsättningar
För information om mått på isytan, markeringar på isen, 
sargöppningar, istemperaturer, istjocklek, belysning, plexi-
glas och ljudåtergivning vid tävling, se s 16-17 Ishallen - 
generella förutsättningar. Följande förutsättningar är gemen-
samma för samtliga discipliner och tävlingsformer (gäller ej  
i samma utsträckning på Stjärntävlingar).

Resultatredovisning
Tidtagarur med sekundprecision och tydliga minutangivelser 
upp till 10 min ska finnas.

Fast anslutning för videosignal alt VGA bör finnas i närheten 
av domarpanelens placering. För en fullgod slutredovisning 
(ej aktuellt för Stjärntävlingar) ska ishallen vara utrustad med 
något av följande:

 - Videoskärm (minst 4,0 x 3,0 m).
 - PC-kanon med filmduk (minst 4,0 x 3,0 m).

Wi-fi
För liverapportering av resultat samt streaming skall wi-fi finnas 
i anläggningen. 10 MB upp för streamingen.

Access runt rinken
Det ska gå att förflytta sig obehindrat runt rinken. Nödvändigt 
att det finns access mellan långsidorna utan att behöva 
passera ismaskinsingången.

Övriga utrymmen
 - Domarrum: Stort nog för minst 12 personer, med utrymme 

även för ytterkläder, väskor mm. Där ska finnas ett mötes-
bord med tillräcklig plats åt alla. Domarrummet ska vara 
uppvärmt och det ska finnas toaletter. 

 - Rum för Tekniska Panelen: Stort nog för 6 personer med 
utrymme även för ytterkläder, väskor mm. Där ska finnas 
ett mötesbord med tillräcklig plats åt alla. Rummet ska vara 
uppvärmt och det ska finnas toaletter. 

 - Kopieringsrum med kopieringsmaskiner.

 - Tävlingskontor i anslutning till omklädningsrum.

 - Mötesrum.

 - Måltidsrum.

 - Sjukvårdsrum utrustad med bår på hjul samt spineboard. 
(Bår inklusive spineboard ska även finnas tillgängligt  
i anslutning till isytan/isytorna).

Möjligt att använda befintliga omklädningsrum till vissa av 
ovanstående utrymmen.

Uppvärmningsytor
Uppvärmningsytor ska vara utrustade med mjukt underlag, 
mattor, motionscyklar, speglar, musikanläggning. Musik ska 
kunna spelas utan eko-återgivning och ej höras i tävlingsarenan.

Behov singel/par/isdans:
 - Minst 25 kvm.
 - Minst 2,40 m takhöjd (minst 7 m takhöjd för paråkning).
 - Minst 20 grader rumstemperatur.

Behov synkro:
 - Minst 50 kvm.
 - Minst 7 m takhöjd.
 - Minst 20 grader rumstemperatur.

Omklädningsrum
Speglar ska finnas i omklädningsrummen. Toaletter med hand-
dukspapper och duschar ska finnas i direkt anslutning till varje 
omklädningsrum.

Behov singel/par/isdans: 
Minst 2 omklädningsrum/isyta. 

Behov synkro:
Minst 5 omklädningsrum/isyta.

Kiss & Cry
Efter programåket inväntar de tävlande poängen/utvärde-
ringen på en yta som kallas Kiss & Cry. Kiss & Cry ska vara 
beläget i anslutning till den sargport som åkaren/laget/paret 
använder för att kliva av isen. Kiss & Cry för singel/par/isdans 
ska vara uppbyggt på en lägre plattform så publiken kan se 
åkaren. På plattformen ska en tresitssoffa och ett mindre bord 
få plats. På bordet ska en dator med resultatvisning kunna stå 
(gäller ej Stjärntävlingar). Bakom soffan ska en backdrop kunna 
monteras. För synkro ska en yta avsättas utmed långsidan  

alternativt vid kortsidan/hörnan där ca 20 personer ska få 
plats – lämpligast på två eller tre olika trappstegshöga nivåer. 
Som bakgrund ska en backdrop kunna sättas upp.

Mixed zone
På större tävlingar (Elitserietävlingar, Elittävlingar, SM) ska en 
yta avsättas för mixed zon, där media kan möta åkarna eller 
synkrolagens lagledare på de tävlandes väg från Kiss & Cry 
till omklädningsrummet. Media ska ha enkel access till mixed 
zone från pressläktare/pressrum utan att behöva passera  
omklädningsrumskorridor eller korsa nästa åkares/lags  
ingång till isen.

Förråd
Större låsbart förråd för förvaring av tävlingsutrustning inför, 
under och efter tävling. Gäller ej Stjärntävling.

Övrigt
 - Plats för TV/WebbTV-produktion. Kameror runt rink/arena.  

Produktionsplats på balkong för 3-4 personer med utrust-
ning. El ska finnas framdraget (Ej Stjärntävlingar och 
Klubbtävlingar).

 - Publikkapacitet: För större nationella tävlingar minst 2000 
sittplatser samt parkeringsmöjligheter som motsvarar  
publikkapaciteten.

Joshi Helgesson skriver autografer i Kiss & Cry efter att ha fått sina poäng.
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En betydande del av Sveriges konståkningsföreningar bedriver  
idag verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov.  
Verksamheten omfattar ungdomar som har någon form av 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.  
Verksamhet bedrivs som träning men också som tävling 
inom ramen för Special Olympic-rörelsen. 

Viktigt för denna verksamhet: 

 - Att det finns fallskydd (ibland kallat hoppsele) monterat 
över isytan. Se text om Fallskydd på sid 18.

 - Att sargen alltid byggs med bred öppningsmöjlighet och 
att ingången till isen inte har för hög tröskel.

 - Att samtliga ingångar (även till entré och utrymningsvägar) 
i ishallen förses med ramper för rullstol.

 - Att samtliga transportvägar i ishallen, till isen, till omkläd-
ningsrum och övriga utrymmen, alltid är framkomliga för 
rullstol.

 - Att det finns toaletter anpassade för rullstolar.

Jämlik ishall

Sedan hösten 2013 har Svenska Konståkningsförbundet 
med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden, arbetat med 
att integrera barn och ungdomar med funktionsnedsättning  
i konståkningen. Projektet, som kom att kallas Jämlik Ishall, har 
haft som mål att under den treårsperiod som projektet varar,  
engagera minst 20 konståkningsföreningar och över 200 
ungdomar. Dessutom sätts fokus på att utveckla Sveriges  
ishallar och göra dem mer anpassade till nya målgrupper. 

Konståkning - en idrott för alla: 
anpassning till verksamhet för 
funktionsnedsatta

Viktoria Helgesson, 
ambassadör för Jämlik 
Ishall, lär en ungdom med 
funktionsnedsättning att 
åka skridskor med hjälp 
av ett fallskydd.

Avsikten är att den verksamhet som projektet initierar, skall 
fortleva och utvecklas inte bara i de föreningar och kommuner 
som varit delaktiga de tre första åren, utan även ge inspiration 
till övriga. 

Därmed har svensk konståkning, genom Jämlik Ishall-projektet, 
skapat en ny verksamhet som ger fler barn och unga en 
ny upplevelse som kan medverka till att skapa glädje och 
utveckla motoriska färdigheter för en målgrupp som kanske 
aldrig annars hade kommit i kontakt med verksamhet på is.

Efter drygt två år av projektet har 12 föreningar varit  
engagerade och bedrivit verksamhet för målgruppen. Främst 
har målgruppen barn och unga med utvecklingsstörning  
varit delaktiga. Under projektets andra år var över 300  
ungdomar verksamma i träning. Idag har ytterligare 40 - 50  
föreningar förklarat sitt intresse att starta upp verksamhet  
i det fall rätt förutsättningar ges. 

Under projekttiden har Jämlik Ishall även bidragit till att flera 
av Sveriges ishallar kunnat installera ett fallskydd/hoppsele 
med skena i taket. I slutet av 2016 kommer ca 20 ishallar  
i landet ha en modern form av sådan produkt.

Det finns idag ett mycket stort intresse att utveckla verksamhet 
för nya målgrupper och det är av yttersta vikt att ishallarna  
i vårt land ges förutsättningar att möta det behovet.
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För att förstå konståkningens särart och därmed istidsbehov 
redogör vi nedan för hur konståkning tränas i de olika grenarna 
och på olika nivåer.

Konståkningens istidsbehov

I singel och par/isdans utför åkarna moment individuellt/par 
till musik. Träning sker ofta i grupp, men för att optimera för-
beredelserna för tävling krävs även ”tävlingslik” träning som 
då är individuell/parvis på tom bana. Synkroniserad konst-
åkning är när lag om 12-20 åkare tränar och tävlar gruppvis 
i formationer samt att åkarna även tränar teknik individuellt.

I konståkning delas oftast åkarna in i grupper efter tekniska 
färdigheter och inte enbart efter ålder. Det betyder att en 
grupp kan bestå av åkare med stora ålderspann. Elitåkare 
och breddåkare/nybörjare kan bli en fara för varandra om 
dessa befinner sig på isen samtidigt. Skillnaden på hastigheten 
på åkarna är mycket stor. Elitåkare kan ej träna samtidigt på isen 
som breddåkare/nybörjare, p.g.a. främst olycks- och skaderisk.

Max antal åkare på isen varierar (se tabell nedan) beroende 
av vilken typ av aktivitet som genomförs samt på vilken nivå 
som åkarna befinner sig på. Detta för att uppnå kvalitet på 
träningen och för att förhindra skador och olyckor på isen.

Typ av åkare Antal åkare på isen 
 samtidigt 

Internationell elit Max 8

Nationell elit Max 12

Elitsatsande åkare Max 15

Tävlingsåkare Max 18

Bredd-, Show-, Träningsgrupp Max 20

Skridskoskola Upp till 50

Synkroåkare, elit Max 30 (ett lag)

Synkroåkare, nationell Max 30 (ett lag)

Synkroåkare, nybörjare Max 30

 
Istidsfördelning baseras i många kommuner på antalet åkare 
på isen, inte på vad den aktuella idrotten har för behov. 
Detta är en mycket stor utmaning för svensk konståkning då 

Istidsfördelning
vi frånsett synkron bör hålla ner antalet deltagare på isen 
och därmed hamnar i underordnad position i relation till  
lagidrotter utifrån de istidsfördelningsmodeller som baseras på  
antalet deltagare.

En normalstor konståkningsförening har behov av ca 30 timmar  
istid per vecka för att tillgodose behoven som de olika  
kategorierna inom föreningen har.

Även när det gäller issäsongen planerar många kommuner  
efter andra idrotters behov och inte efter konståkningens behov.  
Konståkningens tävlingssäsong är idag från början av  
september till mitten av april. Behovet av istider är dock  
i själva verket 11 månader per år för att hinna förbereda sig 
inför kommande säsong.

Hänsyn bör tas till varje idrotts förutsättningar.

Konståkning på både bredd- och elitnivå

Konståkning är en utpräglad tekniksport och för att lära sig 
behärska skridskoåkningen krävs mycket övning. För att 
det ska vara roligt att åka skridskor behövs att man lär sig 
grunderna ordentligt och för det krävs det för de allra flesta  
ganska mycket träning på is. Eftersom det finns allt färre 
spontanytor med is utomhus blir trycket på ishallarna ännu 
större. Varmare klimat minskar naturliga isytor på sjöar/hav 
och antalet grusplaner som kan spolas till is under vinterhalv-
året har minskat dramatiskt i takt med att konstgräsplaner 
byggts i princip överallt.

För att ha en rimlig chans att hävda sig på den internationella 
arenan, krävs att elitåkare har en istidssäsong och antal istimmar 
liknande övriga länder för att kunna konkurrera på lika villkor. 

Åkare på internationell toppnivå har tillgång till 24 timmar  
is/vecka året runt uppdelat på 2-3 pass/dag, 6 dagar  
i veckan. Detta är naturligtvis något som vi strävar efter att 
uppnå. Dock är det ett minimikrav att säsongen startar i början 
av augusti och avslutas i mitten av juni. 

Naturligtvis är även kvaliteten på istimmarna av stor vikt. 
Det gäller att kunna träna effektivt, med god kvalitet och vid 
kontinuerliga tillfällen få träna ”tävlingslikt” (ensam på isen 
alternativt som synkrolag).

Träningstimmar på is som krävs vid olika former av konståkning

Nedanstående kan fungera som en mall för vad de olika kategorierna inom konståkning har för istidsbehov. 

Antalet åkare på isen tar hänsyn till säkerheten för åkarna för att så lite som möjligt av skador och olyckor ska uppstå samt 
att det ska vara bra kvalitet för utvecklingen av åkarna.

Typ av åkare Isbehov timmar/vecka Antal åkare på isen samtidigt 

Singel, par och isdans:

Internationell elit (Landslag) 15-24 Max 8

Nationell elit (Elitserien och SM)  10-15 Max 12

Elitsatsande åkare (A-tävling) 10-15 Max 15

Tävlingsåkare (Klubbtävling) 6-10 Max 18

Bredd-, Show-, Träningsgrupp (Stjärntävling) 2-10 Max 20

Skridskoskola 1-3 Upp till 50

Synkro:

Internationell elit 15-24 Max 30 (ett lag)
(Landslag och internationella mästerskapslag)

Nationell elit (Elittävling och SM) 10-15 Max 30 (ett lag)

Tävlingsåkare (Klubb- och Stjärntävling)  2-10 Max 30
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Istider att fördela (PRIME och OB)

Istider kan delas upp i attraktiva tider, sk prime time, samt obekväma tider, sk OB. Total istid att fördela uppgår till 16 h per 
dag (07:00-23:00).

Tider som ska fördelas mellan de olika idrotterna/föreningarna bör i första hand vara så kallade prime time-tider.

Vardagar 17:00 – 21:00 = 4 tim (Totalt 20 timmar/vecka)
Lördagar 08:00 – 20:00 = 12 tim
Söndagar 08:00 – 20:00 = 12 tim
 
Vardagar 16:00 – 17:00 kan vara svårt att hinna till för såväl utövare som ledare och bör därför räknas som en OB istid. 
En del kommuner betraktar dock denna timme som prime time-tid.

Alla övriga tider, alltså tider innan kl 17:00 samt de sena tiderna efter kl 21:00 bör således betraktas som OB-tider och då 
ligga utanför fördelningssystemet. 

Istider
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SAMMANFATTNING

Osby kommun överväger att bygga en ny ishall, alternativt renovera befintlig ishall. Det finns
uppgifter som indikerar att det har pågått deponeringsverksamhet i området under 1950-talet
till 1960-talet. Detta styrks av att avfall har påträffats vid markundersökningar väster om ishallen
samt vid anläggandet av konstgräsplaner öster om ishallen och även vid anläggande av
fjärrvärmeledning söder om ishallen. Osby kommun önskar få ett underlag för att kunna bedöma
förutsättningarna för att renovera befintlig ishall som ett alternativ till nybyggnation, samt även
få underlag för att bedöma om det skulle vara möjligt att nyttja marken söder om befintlig ishall
för en eventuell nybyggnation.

På uppdrag av Osby kommun har Tyréns AB därför genomfört en översiktlig miljöteknisk
markundersökning av området kring ishallen samt ett område söder därom. Syftet med
genomförd undersökning är att få en uppfattning om vilken typ av jordlager ishallen vilar på. En
central fråga är om det finns risk för förekomst av avfallsrester under ishallen, med tanke på att
avfallsrester påträffats i ishallens omgivningar. Undersökningen syftar också till att ge en
översiktlig bild av eventuell föroreningsförekomst inom ett område söder om nuvarande ishall.

Skruvprovtagning har utförts i 6 punkter kring nuvarande ishall samt 4 punkter inom ett område
söder om ishallen (söder om Klövervägen), d.v.s. undersökningar omfattar två närliggande
undersökningsområden. Genomförda undersökningar visar på fyllning ned till ca 1,5 m under
markytan vid ishallen och ca 1 m under markytan söder om Klövervägen. Fyllningen består inom
båda områdena i huvudsak av ett homogent material av sand, grus och sten. Inga avfallsrester
påträffades varken vid ishallen eller söder om Klövervägen, och ej heller några påtagliga
föroreningsindikationer i marken. Uppmätta halter i analyserade jordprover ligger generellt väl
under Naturvårdsverkets generella riktvärden för aktuell markanvändning, mindre känslig
markanvändning (MKM) inom båda undersökningsområdena. Föroreningsnivån bedöms därmed
generellt som låg.

Mot bakgrund av att inga avfallsrester påträffats i någon av undersökningspunkterna kring
ishallen bedöms det rimligt att anta att man i samband med byggnationen av ishallen har
schaktat ur eventuella avfallsrester och andra ur byggnationssynpunkt olämpliga jordar och
återfyllt med för ändamålet lämpliga massor.

Inga avfallsrester har heller påträffats inom undersökningsområdet söder om Klövervägen varför
det ej bedöms finnas skäl att misstänka att det har förekommit deponiverksamhet i någon
nämnvärd omfattning inom detta område.
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1 BAKGRUND
Osby kommun överväger att bygga en ny ishall, alternativt renovera befintlig ishall. Tyréns AB
har tidigare genomfört en miljöteknisk undersökning av intilliggande fastighet mot väster inför
en eventuell byggnation av ny ishall. Undersökningen redovisas i rapporten Miljöteknisk
markundersökning, Mifo fas 2, Barnvagnen 1, Osby (Tyréns AB, 2017-03-24). På fastigheten
Barnvagnen 1 påträffades rester av avfall, vilket överensstämmer med uppgifter som indikerar
att det har funnits någon typ av avfallsupplag i området. Vidare finns också muntliga uppgifter
om att avfall har påträffats vid anläggandet av konstgräsplaner öster om ishallen och vid
anläggandet av fjärrvärmeledning söder om ishallen.

Osby kommun önskar ytterligare underlag för att kunna bedöma förutsättningarna för att
renovera befintlig ishall som ett alternativ till nybyggnation, samt även underlag för att bedöma
om det skulle vara möjligt att nyttja marken ca 60 m söder om befintlig ishall för en eventuell
nybyggnation. På uppdrag av Osby kommun har Tyréns AB därför genomfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning av området kring ishallen samt inom ett område söder därom.

2 SYFTE
Syftet med genomförd undersökning är att få en uppfattning om vilken typ av jordarter ishallen
vilar på samt även kartlägga eventuell föroreningsförekomst. En central fråga är om det finns
risk för förekomst av avfallsrester under ishallen, med tanke på att avfallsrester påträffats i
ishallens omgivningar. Inga undersökningar har dock utförts direkt under ishallen då detta har
bedömts vara praktiskt olämpligt. Istället har undersökningspunkterna placerats strax utanför
ishallens väggar och bedömningen är att dessa undersökningar ska kunna ge en indikation om
vilken typ av jordarter ishallen vilar på.

Undersökningen syftar också till att ge en översiktlig bild av eventuell föroreningsförekomst
inom ett område söder om nuvarande ishall. Eftersom avfallsrester påträffats väst, öst och söder
om nuvarande ishall är det av intresse att undersöka om utbredningen av dessa avfallsrester
sträcker sig även söder om angränsande väg eller ej (Klövervägen, se Figur 1).

3 OMRÅDESBESKRIVNING
I Figur 1 framgår lägen för aktuella undersökningsområden d.v.s. området kring nuvarande
ishall samt ett område söder om Klövervägen som idag är en parkeringsplats.

3.1 HISTORIK

Ishallen ska enligt muntliga uppgifter vara byggd i slutet av 1960-talet. Byggnationen
genomfördes ej i kommunens regi utan drevs av ideella krafter. Därefter har ishallen skänkts till
kommunen. Det finns inga kvarvarande ritningar som visar grundläggning eller liknande.

Enligt uppgifter från en inventering av avfallsupplag i Osby kommun togs ett granbevuxet
kärrområde i denna del av Osby i anspråk på 1950-talet för hantering av avfall (Osby kommun,
u.å.). Deponeringsverksamheten ska ha pågått i ca 10 år. Enligt uppgifter från länsstyrelsen har
deponin använts för ”hushålls- och industriavfall samt ospecificerat miljöfarligt avfall, även från
andra kommuner” (Länsstyrelsen, 2017). Det finns inga kända uppgifter om deponins
utbredning men vid tidigare nämnda undersökningar inom fastigheten direkt väster om ishallen
(Barnvagnen 1) har avfallsrester påträffats samt även vid provgropsgrävning mellan Barnvagnen
1 och ishallen (Osby kommun, 2016). Vidare har avfalls påträffats vid anläggande av
konstgräsplaner öster om ishallen enligt muntliga uppgifter och även vid anläggande av
fjärrvärmeledning söder om ishallen.
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Figur 1. Översiktskarta (hämtad från www.eniro.se) som visar Osby ishall och dess närmaste omgivning,
bland annat Klövervägen i söder. Aktuella undersökningsområden är ungefärligt markerade med rött.

3.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

I Figur 2 visas ett utsnitt ur SGU:s jordartskarta. Undersökningsområdet ligger, åtminstone
delvis, inom ett utfyllt område som omges och underlagras av morän. Markytan sluttar svagt
mot öster. Grundvattenströmningen har tidigare bedömts vara riktad mot ost-sydost baserat på
grundvattenmätningar inom intilliggande fastighet. I tätbebyggda områden kan den ytliga
grundvattenströmningen lokalt vara påverkad av dräneringar och ledningsgravar.

Barnvagnen 1
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Figur 2. Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt markerat med
en röd cirkel.

4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

4.1 PROVTAGNINGSPLAN

Inför genomförandet av fältundersökningarna togs en provtagningsplan fram, daterad 2017-08-
25, för godkännande av beställaren.

Framtagen provtagningsplan syftade primärt till att:
· Undersöka jordlagrens karaktär i direkt anslutning till befintlig ishall, med avseende på

jordlagerförhållanden, eventuell förekomst av avfall och föroreningsnivå i jord.
· Undersöka jordlagrens karaktär inom område söder om Klövervägen (fastigheten

Spånten 4 m.fl.), med avseende på jordlagerförhållanden, eventuell förekomst av avfall
och föroreningsnivå i jord.

4.2 FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Fältundersökningarna utfördes den 4 augusti 2017. Fältundersökningarna har i tillämpliga delar
utförts i enlighet med Fälthandbok – Undersökning av förorenade områden (SGF rapport
2:2013). Innan fältundersökningarna begärdes fysisk kabelutsättning av ledningsägare inom
undersökningsområdet.

De utförda undersökningarna har omfattat följande moment
.

· Skruvprovtagning ned till naturligt material i 6 punkter (IH1 – IH6) vid befintlig ishall och
4 punkter inom område söder om Klövervägen, fastigheten Spånten 4 m.fl. (SP1-SP4)

· Installation av grundvattenrör i 2 punkter (IH3 och IH5)
· Inmätning av samtliga provpunkter
· Fältmätning av metaller på samtliga uttagna jordprov med XRF-instrument
· Fältmätning av flyktiga kolväten på samtliga uttagna jordprov med PID-instrument

Jordprov har tagits på bedömt enhetliga jordlager i respektive provtagningspunkt.



Uppdrag: 279847, Miljöteknisk markundersökning Osby ishall 2017-09-28

Beställare: Osby kommun Slutrapport

O:\KSD\279847\MG\_Text\Rapport miljögeoteknisk undersökning Osby ishall inkl. bilagor\Rapport miljögeoteknisk undersökning Osby

ishall.docx

8(12)

Inmätta lägen för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1.

Provtagning av jord utfördes med en 1-meters provtagningsskruv monterad på bandvagn av
modell Geotech 604. Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med lukt,
färg samt eventuella andra iakttagelser, se bilaga 2. Uttagna jordprov förvarades mörkt och svalt
i diffusionstäta påsar under fältundersökningarna samt under transport till laboratoriet.

Fältmätningar med avseende på metaller (bly, arsenik, zink och koppar) utfördes på samtliga
uttagna jordprov. Mätningarna utfördes under 90 sek direkt på prov i påse med ett XRF-
instrument av fabrikat Niton XL3t-950. Halten av lättflyktiga kolväten (VOC) i porluft mättes i
samtliga uttagna jordprov med ett PID-instrument (MiniRae Lite). Båda fältmätningsmetoderna
utfördes för att få en indikation på eventuella föroreningshalter inför urval av prover för
laboratorieanalys.

I provtagningspunkt IH3 och IH5 installerades grundvattenrör av 50 mm PEH-rör med två meters
filter, se Tabell 1. Grundvattenrören försågs med filtersand och säkrades mot inläckage av
ytvatten genom tätning med bentonit runt rören i markytan. Syftet med installerade
grundvattenrör var, utöver att mäta grundvattennivåer, även att möjliggöra provtagning av
grundvattnet om undersökningen av jordlagren skulle visa på ett sådant behov.

Tabell 1. Uppgifter om installerade grundvattenrör

IH3_GV IH5_GV

Marknivå +79,46 +79,26
Nivå överkant rör +79,42 +79,26
Rörlängd exkl. filter (m) 1 0,65
Filterlängd (m) 3 2
Rörmaterial 50 mm PEH 50 mm PEH

Provtagningspunkterna mättes in och avvägdes med GNSS. Inmätningen av markytans höjd
utfördes med noggrannhetskrav efter mätningsklass B enligt SGF:s Geoteknisk fälthandbok (SGF
rapport 1:2013). Inmätningen gjordes i höjdsystem RH2000 samt i plan i Sweref 99 13 30.

4.3 LABORATORIEANALYSER

Urval av jordprover för laboratorieanalys har baserats på fältintryck och fältmätningar.
Laboratorieanalyserna har utförts av Eurofins Environment Sweden AB i Lidköping, som är
ackrediterade av SWEDAC. Utförda laboratorieanalyser framgår av Tabell 2.

Tabell 2. Utförda och antal laboratorieanalyser på jordprov.

Laboratorieanalys
Antal analyserade
jordprov

Metaller 10 st

PAH 10 st

BTEX, alifater och aromater 2 st

I bilaga 3 har ett urval av laboratorieanalysresultaten för jord sammanställts tillsammans med
tillämpliga riktvärden och jämförvärden. Laboratorieanalyserna redovisas i sin helhet i bilaga 4 i
vilken även analysmetod för respektive laboratorieanalys framgår.

5 BEDÖMNINGSGRUNDER
Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar
föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.
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För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för
KM eller MKM användas, se Tabell 3.

Tabell 3. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).

Skyddsobjekt KM MKM
Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området
Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten
Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas

Ytvatten
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

De undersökta områdena används idag för idrottsverksamhet (ishallen och dess närområde)
respektive parkeringsplats (undersökningsområdet söder om Klövervägen). Människors
vistelsetid kan för ishallsområdet betraktas som deltidsvistelse och för parkeringsytan bedöms
vistelsetiden vara mycket begränsad. Området ligger inte i närheten av ytvatten, eller skyddsvärt
grundvatten. Mot bakgrund av detta bedöms markanvändningen, under nuvarande förhållanden,
som mindre känslig (MKM).

Av ovan nämnda skäl jämförs uppmätta halter i första hand med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), men för att få ett bredare
jämförelseunderlag och en bättre uppfattning om föroreningsnivån används även riktvärden för
känslig markanvändning (KM).

6 RESULTAT

6.1 JORDARTER

6.1.1 VID ISHALLEN

I undersökningspunkterna strax utanför ishallen (IH1-IH6) påträffas fyllning ned till ett djup av ca
1,5 m under markytan. Fyllningen utgörs i huvudsak av sand, grus och sten. Det naturliga
materialet under fyllningen utgörs av grusig, sandig morän som ställvis överlagras av sand
och/eller gyttja.

6.1.2 SÖDER OM KLÖVERVÄGEN

I undersökningspunkterna söder om Klövervägen (SP1-SP4) noterades fyllning ned till ca 1-1,5 m
under markytan i tre av fyra punkter. Över hela ytan återfinns ett bärlager (parkeringsyta). I
punkten SP3 påträffades naturligt material direkt under bärlagret. Fyllningen bedöms vara
likartad fyllningen vid ishallen och består i huvudsak av grus, sand och sten. Det naturliga
materialet under fyllningen utgörs av siltig eller grusig, sandig morän alternativt silt som
överlagras av sand och/eller torv.

6.2 FÄLTINTRYCK OCH FÄLTMÄTNINGAR

6.2.1 VID ISHALLEN

Inga uppenbara föroreningsindikationer noterades okulärt eller med fältinstrument, med
undantag för ett tunt skikt (0,2 m) i punkten IH5 där ett svart fyllnadsmaterial påträffades.
Fältmätningarna tyder generellt på låga metallhalter och ej på någon nämnvärd förekomst av
lättflyktiga kolväten.
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6.2.2 SÖDER OM KLÖVERVÄGEN

Inga uppenbara föroreningsindikationer noterades okulärt eller med fältinstrument, med
undantag för ett tunt skikt (0,1 m) i punkten SP1 där ett svart fyllnadsmaterial påträffades.
Fältmätningarna tyder generellt på låga metallhalter och ej på någon nämnvärd förekomst av
lättflyktiga kolväten.

6.3 GRUNDVATTEN

Grundvattenytan låg ca 1-1,5 m under markytan vid mättillfälle i september 2017, se Tabell 4.
Grundvattennivån ligger ca 0,5 m högre på den västra sidan om ishallen (IH5_GV) jämfört med
den östra sidan om ishallen (IH3_GV), d.v.s. grundvattengradienten är riktad mot ost-sydost i
enlighet med tidigare bedömningar.

Tabell 4. Uppmätta grundvattennivåer 2017-09-27

IH3_GV IH5_GV
Marknivå +79,46 +79,26
Grundvattennivå +77,81 +78,32

Grundvattennivå m u my 1,65 0,94

6.4 LABORATORIEANALYSER

6.4.1 VID ISHALLEN

Laboratorieanalyserna visar generellt på låga halter av analyserade ämnen. Halterna av samtliga
analyserade ämnen ligger väl under Naturvårdsverkets generella riktvärden för aktuell
markanvändning, mindre känslig markanvändning (MKM), i samtliga analyserade jordprov och i
5 av 6 analyserade jordprov även under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning (KM).

6.4.2 SÖDER OM KLÖVERVÄGEN

Laboratorieanalyserna visar generellt på låga halter av analyserade ämnen. Halterna av samtliga
analyserade ämnen ligger väl under Naturvårdsverkets generella riktvärden för aktuell
markanvändning, mindre känslig markanvändning (MKM), och även under Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) i samtliga analyserade jordprov.

7 SAMLAD BEDÖMNING

7.1.1 VID ISHALLEN

Mot bakgrund av att inga avfallsrester påträffats i någon av undersökningspunkterna kring
ishallen bedöms det rimligt att anta att man i samband med byggnationen av ishallen har
schaktat ur eventuella avfallsrester och andra ur byggnationssynpunkt olämpliga jordar och
återfyllt med för ändamålet lämpliga massor. Denna bild förstärks av det homogena intryck som
fyllnadsmassorna kring ishallen ger.

Baserat på resultatet från utförda undersökningar bedöms fyllningen invid ishallen generellt ha
en låg föroreningsgrad, med halter väl under Naturvårdsverkets generella riktvärden för aktuell
markanvändning, mindre känslig markanvändning (MKM). Eftersom det är känt att avfall
förekommer i närområdet kring ishallen kan dock föroreningssituationen se annorlunda ut i
ishallens närområde.

Ingen provtagning har utförts direkt under ishallen vilket medför att det inte kan uteslutas att
det kan förekomma avfallsrester eller föroreningar under ishallen. Baserat på resultaten från
genomförd undersökning bedöms dock risken för förekomst av avfallsrester eller andra
förorenade massor under ishallen som liten.
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7.1.2 SÖDER OM KLÖVERVÄGEN

Inga avfallsrester har påträffats inom undersökningsområdet söder om Klövervägen varför det ej
bedöms finnas skäl att misstänka att det har förekommit deponiverksamhet i någon nämnvärd
omfattning inom detta område.

Baserat på resultat från utförda undersökningar bedöms fyllningen inom undersökningsområdet
söder om Klövervägen ha en låg föroreningsgrad, med halter väl under Naturvårdsverkets
generella riktvärden för aktuell markanvändning, mindre känslig markanvändning (MKM).

7.1.3 GENERELLT

Då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning kan det inte uteslutas att föroreningar
lokalt kan förekomma i högre halter inom undersökningsområdena än vad som beskrivs i denna
rapport.

I Miljöbalkens 10 avsnitt 11 § framgår att den som äger eller brukar en fastighet skall underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. De ämnen och halter som påvisats inom
fastigheten bedöms inte medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, dock
rekommenderas ändå att denna rapport delges tillsynsmyndigheten.
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8 REFERENSER
· Tyréns (2017-03-24) Miljöteknisk markundersökning, Mifo fas 2, Barnvagnen 1, Osby
· Osby kommun (u.å), Nedlagda avfallsupplag
· Osby kommun (2016-11-16) Utredning om den geografiska placeringen av en eventuell

ny ishall, dnr: KS/2016:255 821 (arbetsmaterial)
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Bilaga 2 1(2)

Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar 1XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns
2PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

Provtagningsredskap/metod: Skruvprovtagning

Datum för provtagning: 2017-09-04

Uppdrag: 280727 Miljögeoteknisk undersökning Osby ishall

Beställare: Osby kommun

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

IH1 0,0-0,05 Asfalt Inget prov - - - - -

IH1 0,05-0,4 Fyllning/Grus, Sand (bärlager) 16 u d 39 28 <5

IH1 0,4-1,2 Fyllning/grusig Sand, Sten Metaller, PAH 10 u d 21 20 <5
IH1 1,2-1,4 mullhaltig Sand 15 u d 26 23 <5

IH1 1,4-2,0 något grusig sandig Morän 7 u d 46 26 <5

IH2 0,0-0,2 Fyllning/Grus, Sand (bärlager) Metaller, PAH 14 u d 46 u d <5

IH2 0,2-0,5 Fyllning/grusig Sand, Sten 11 u d 26 42 <5

IH2 0,5-1 Fyllning/grusig Sand, Sten 13 u d 18 u d <5

IH2 1-1,35 Fyllning/grusig Sand, Sten 12 u d 17 26 <5
IH2 1,35-1,75 sandig, lerig Mull Grundvattenyta ca 1,75 m u my 5 u d 13 u d <5

IH2 1,75-2,1 något grusig Sand Inget prov - - - - -

IH2 2,1-2,35 Gyttja 7 u d 50 u d <5

IH2 2,35-3,0 något grusig sandig Morän 9 u d 24 u d <5

IH3 0,0-0,05 Asfalt Inget prov - - - - -

IH3 0,05-0,2 Fyllning/Grus, Sand (bärlager) 14 u d 33 25 <5

IH3 0,2-0,5 Fyllning/grusig Sand, Sten Metaller, PAH 15 u d 35 31 <5

IH3 0,5-1,0 Fyllning/grusig Sand, Sten 16 u d 33 15 <5

IH3 1,0-1,5 Fyllning/grusig Sand, Sten 10 u d 23 19 <5

IH3 1,5-1,75 Gyttja u d u d u d u d <5
IH3 1,75-2,5 något grusig sandig Morän Grundvattenyta ca 1,8 m u my 12 u d 25 17 <5

IH3 2,5-3,0 något grusig sandig Morän Inget prov - - - - -

IH4 0,0-0,05 Asfalt Inget prov - - - - -

IH4 0,05-0,5 Fyllning/grusig Sand, Sten 14 u d 27 20 <5

IH4 0,5-1,0 Fyllning/grusig Sand, Sten 11 u d 57 16 <5

IH4 1,0-1,5 Fyllning/grusig Sand, Sten Metaller, PAH 11 u d 108 u d <5

IH4 1,5-2,0 något grusig sandig Morän 14 u d 44 22 <5

IH4 2,0-2,5 något grusig sandig Morän 10 u d 27 18 <5

IH4 2,5-2,9 något grusig sandig Morän 13 u d 25 22 <5

XRF1

Provpunkt Djup Jordart
Anmärkning

(t.ex. lukt, gvy)
Laboratorieanalyser

2017-09-27



Bilaga 2 2(2)

Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar 1XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns
2PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

Provtagningsredskap/metod: Skruvprovtagning

Datum för provtagning: 2017-09-04

Uppdrag: 280727 Miljögeoteknisk undersökning Osby ishall

Beställare: Osby kommun

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

XRF1

Provpunkt Djup Jordart
Anmärkning

(t.ex. lukt, gvy)
Laboratorieanalyser

IH5 0,0-0,5 Fyllning/grusig Sand, Sten 15 u d 28 21 <5

IH5 0,5-1,0 Fyllning/grusig Sand, Sten 13 u d 33 19 <5

IH5 1,1-1,3 Fyllning?/lerig Sand
Svart material, grundvattenyta ca

1,2 m u my Metaller, PAH, olja 8 u d 58 20 <5

IH5 1,3-2,0 något grusig sandig Morän 13 u d 23 23 <5

IH6 0,0-0,5 Fyllning/grusig Sand, Sten Metaller, PAH 14 u d 33 16 <5

IH6 0,5-0,8 Fyllning/grusig Sand, Sten 15 u d 33 21 <5

IH6 0,8-1,0 något mullhaltig Sand Inget prov - - - - <5

IH6 1,0-1,5 något grusig sandig Morän 13 u d 24 u d <5

IH6 1,5-2,0 något grusig sandig Morän 12 u d 29 23 <5

SP1 0,0-0,2 Fyllning/Grus, Sand (bärlager) Inget prov - - - - -

SP1 0,2-0,5 Fyllning/grusig Sand, Sten 32 u d 46 u d <5

SP1 0,5-0,8 Fyllning/grusig Sand, Sten 13 u d 23 u d <5
SP1 0,8-0,9 Fyllning/ Sand Svart material Metaller, PAH, olja 17 u d 14 u d <5

SP1 0,9-1,6 något grusig sandig Morän Metaller, PAH 13 u d 10 29 <5

SP2 0,0-0,2 Fyllning/Grus, Sand (bärlager) Inget prov - - - - -

SP2 0,2-0,5 Fyllning/grusig Sand, Sten 15 u d 38 15 <5

SP2 0,5-1,0 Fyllning/grusig Sand, Sten 12 u d 31 u d <5

SP2 1,0-1,5 Fyllning/grusig Sand, Sten Metaller, PAH 17 u d 20 21 <5

SP2 1,5-2,2 Torv u d u d u d u d <5

SP2 2,2-2,4 något grusig Sand 11 u d 31 41 <5

SP2 2,4-3,0 Silt 8 u d 27 19 <5

SP3 0,0-0,2 Fyllning/Grus, Sand (bärlager) Inget prov - - - - -

SP3 0,2-0,5 något grusig sandig Morän 12 u d 20 18 <5

SP3 0,5-1,0 något grusig sandig Morän 13 u d 28 17 <5

SP4 0,0-0,3 Fyllning/Grus, Sand (bärlager) 41 u d 49 42 <5

SP4 0,3-0,7 Fyllning/grusig Sand, Sten Metaller, PAH 20 u d 40 40 <5

SP4 0,7-0,9 något mullhaltig Sand 13 u d 22 17 <5

SP4 0,9-1,1 Torv Inget prov - - - - -

SP4 1,1-1,8 siltig sandig Morän 11 u d 14 u d <5

2017-09-27



 280727 Miljögeoteknisk undersökning Osby ishall
Osby kommun

 2017-09-28
Bilaga 3

1(1)

Sammanställning av laboratorieanalysresultat för jord

KM MKM IH1 IH2 IH3 IH4 IH5 IH6 SP1 SP1 SP2 SP4
0,5-1,0 0,0-0,2 0,2-0,5 1,0-1,5 1,1-1,3 0,0-0,5 0,8-0,9 0,9-1,6 1,0-1,5 0,3-0,7

Torrsubstans % - - 92,1 92,8 90,1 88,9 56,9 92,7 79,7 91,1 90,1 93,5
Bensen 0,012 0,04 - - - - <0,0035 - < 0,0035 - - -
Toluen 10 40 - - - - <0,10 - < 0,10 - - -
Etylbensen 10 50 - - - - <0,10 - < 0,10 - - -
M/P/O-Xylen 10 50 - - - - <0,10 - < 0,10 - - -
Alifater >C5-C8 25 150 - - - - < 5,0 - < 5,0 - - -
Alifater >C8-C10 25 120 - - - - < 3,0 - < 3,0 - - -
Alifater >C10-C12 100 500 - - - - < 5,0 - < 5,0 - - -
Alifater >C12-C16 100 500 - - - - < 5,0 - < 5,0 - - -
Alifater >C5-C16 100 500 - - - - <9,0 - < 9,0 - - -
Alifater >C16-C35 100 1000 - - - - 25 - 14 - - -
Aromater >C8-C10 10 50 - - - - < 4,0 - < 4,0 - - -
Aromater >C10-C16 3 15 - - - - < 0,90 - < 0,90 - - -
Aromater >C16-C35 10 30 - - - - <0,50 - <0,50 - - -
PAH L 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,066 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045
PAH M 3,5 20 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,22 0,16 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,2
PAH H 1 10 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,16 0,13 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,27
Arsenik (As) 10 25 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,1 < 3,2 < 2,0 < 2,3 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Barium (Ba) 200 300 20 20 31 33 120 18 15 12 26 31
Bly (Pb) 50 400 2,4 6,9 6,4 4,8 110 3,2 13 2,1 7,7 9,1
Kadmium (Cd) 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt (Co) 15 35 2 2,3 2,8 4,5 4,1 2 0,57 1,3 2,3 2,4
Koppar (Cu) 80 200 2,9 7,8 8,9 11 61 3,7 0,86 2,4 6 14
Krom tot (Cr tot) 80 150 3,1 4,3 4,6 16 8,8 2,5 3,7 6,3 6,9 6,9
Kvicksilver (Hg) 0,25 2,5 < 0,010 < 0,010 0,01 < 0,011 0,034 < 0,010 0,019 < 0,010 0,016 < 0,010
Nickel (Ni) 40 120 2,1 3,1 3,6 5,8 5,3 2,6 0,76 2,1 3,3 3,4
Vanadin (V) 100 200 7,4 7,3 13 15 14 7,3 15 16 12 11
Zink (Zn) 250 500 22 50 25 100 120 24 7,2 13 23 35

Analys/Ämne Provpunkt m u my

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166451-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DIU~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070152Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1

Sandra Martinsson

Provet ankom:

Matris: Jord

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: IH1 0,4-1 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

Torrsubstans 92.1 % 5% SS-EN 12880:2000 a)

Benso(a)antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Krysen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Benso(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Benzo(a)pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod a)

Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 40% ISO 18287:2008 mod a)

Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod a)

Fenantren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Benzo(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.075 mg/kg Ts a)

Summa PAH med hög molekylvikt < 0.11 mg/kg Ts a)

Summa cancerogena PAH < 0.090 mg/kg Ts a)

Summa övriga PAH < 0.14 mg/kg Ts a)

Summa totala PAH16 < 0.23 mg/kg Ts a)

Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)

Barium Ba 20 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)

Bly Pb 2.4 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)

Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)

Kobolt Co 2.0 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166451-01
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EUSELI2-00460502

mg/kg Ts2.9Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.4Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166452-01

EUSELI2-00460502
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070153Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,2

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: IH2 0,0-0,2 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4
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mg/kg Ts7.8Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts50Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166453-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DIW)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070154Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-0,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: IH3 0,2-0,5 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4
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mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070155Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: IH4 1,0-1,5 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.8Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166454-01

Í%R%^Â!DIX2Î

EUSELI2-00460502

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166455-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DIY;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070156Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,1-1,3

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: IH5 1,1-1,3 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%56.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts25Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.036Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166455-01

Í%R%^Â!DIY;Î

EUSELI2-00460502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.049Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.074Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.070Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.30Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.44Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 3.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts61Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.034Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166456-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DIZDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070157Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: IH6 0,0-0,5 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.22Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166456-01

Í%R%^Â!DIZDÎ

EUSELI2-00460502

mg/kg Ts3.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166457-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DI[MÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070158Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,8-0,9

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: SP1 0,8-0,9 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166457-01

Í%R%^Â!DI[MÎ

EUSELI2-00460502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.57Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.86Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts0.76Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts7.2Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166458-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DI\VÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070159Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,9-1,6

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: SP1 0,9-1,6 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.1Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166458-01

Í%R%^Â!DI\VÎ

EUSELI2-00460502

mg/kg Ts2.4Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts13Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166459-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DI]_Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070160Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: SP2 1,0-1,5 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166459-01

Í%R%^Â!DI]_Î

EUSELI2-00460502

mg/kg Ts6.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-166460-01

EUSELI2-00460502
Í%R%^Â!DI^hÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

279847

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-09070161Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-0,7

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-09-06

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: SP4 0,3-0,7 m

Provtagningsplats: 279847

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.037Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.23Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.28Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.51Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.1Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



AR-17-SL-166460-01

Í%R%^Â!DI^hÎ

EUSELI2-00460502

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44

Bilaga 4



Information Osby ishall

2018-03-07



Uppdraget

2018-06-14 Sida 2



Arenaklassning

2018-06-14 Sida 3

• I faktaboken ”Bygga ishall” som Svenska 

ishockeyförbundet gett ut klassificerar vår 
nuvarande ishall som ett mellanting mellan 
en Träningshall A och Publik C-hall.

• Krav och önskemål från OKK och OIK gör 
att en Publik B-hall är det som borde 
finnas. 

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



Arenaklassning

2018-06-14 Sida 4



Nuläget

• Kalkyler är färdiga för renovering samt 
nybyggnation.

2018-06-14 Sida 5

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



Nuläget renovering

2018-06-14 Sida 6

• Att renovera befintlig ishall genom att ta 
bort skadade byggnadsdelar och ersätta 
1:1. Beräknas till minst 71 miljoner och då 
inkluderas inte befintlig maskinverkstad, 
kylmaskin eller garage.

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



Nuläget nybyggnation

2018-06-14 Sida 7

Tre alternativ vid en eventuell nybyggnation.
Alternativen är inte rangordnade.

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



1. Nybyggnad av publik 
C-hall

Att bygga en Publik C-hall godkänd för 
samma som idag till en kostnad av ca 60 
miljoner. 

(Här bör man ha i beaktande att enbart ca 500 
publikplatser kommer att finnas. I alternativ 2 och 3 är det 
över 1 100 sittplatser och ännu fler ståplatser.)

2018-06-14 Sida 8

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



2.Nybyggnad av publik
B-hall 

Att bygga en Publik B-hall innebär en 
maximal beräknad byggkostnad på 95 
miljoner.

(Tidigare 126 miljoner +/- 30 % )
( 9 miljoner lägre än projekteringskalkyl p.g.a projektledning 
i egen regi, samt att oförutsedda kostnader inte är 15% då 
en liknande hall färdigställts 2016/2017 i Stenungssund).

2018-06-14 Sida 9

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



3. Nybyggnad av publik B-
hall med befintlig kylmaskin

Att bygga en Publik B-hall och återanvända 
bland annat kylmaskin och diverse annan 
utrustning, detta innebär att vi beräknar att 
kunna  sänka byggkostnaden till ca 80 
miljoner. 
(Dock är detta en viss osäkerhet och det behöver 
läggas tid och pengar på ytterligare projektering för att 
säkerställa denna lägre kostnad. För detta tillkommer 
en kostnad på 2-3 miljoner).

2018-06-14 Sida 10

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



Nuläget nybyggnation

• Nybyggnations alternativen innehåller inte 
någon liten bana för allmänhetens åkning. 
Tiden bör avsättas för allmänheten.

• Liten bana byggas till för en kostnad av 
10-15 miljoner.

2018-06-14 Sida 11

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



Framtiden / ”Vad händer i 

ärendet”

2018-06-14 Sida 12

• Tjänsteskrivelse med samtliga underlag med 
kalkyler, skisser och ritningar kommer att skrivas 
fram till kommunstyrelsen i mars för politisk 
hantering. 

• Inget beslutsförslag kommer att förordas från 
tjänstemännen.

• Styrgruppen som bestått av Tommy Augustsson, 
Niklas Larsson, Kultur och Fritidschefen samt 
Fastighetschefen kommer att upplösas efter att 
tjänsteskrivelsen skickats till Kommunstyrelsen.

o/ OSBY 
~ KOMMUN 



2018-06-14 Sida 13

- --=- ---



BV

2018-06-14 Sida 14



P1

2018-06-14 Sida 15



2018-06-14 Sida 16

o/ OSBY 
~ KOMMUN 
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Försättsblad kalkyl Osby Ishall, Osby 
      
 

 
 

 
UPPDRAGSGIVARE  
Osby Kommun 
Att: Leif Holmberg 
Box 114 
283 22 Osby 
Ordernummer LH1708 
 
BAKGRUND / UPPDRAG 
Framtagande av kostnadsutredning för en totalrenovering av nuvarande ishall. 
Förutsättningar: 
# Samtliga delar av skal och konstruktion som bidrar till dålig luft eller är uttjänta ska bytas ut 
# Mark beredes så att inga nya sättningar tillkommer 
# Samtliga delar ska ersättas 1:1 (lika utformning, utrymmen som idag) 
# Läktare ska kunna ta emot det antal besökare de gör idag 
# Sarger i dåligt skick och behöver göras om 
# Plattan för rinken har satt sig och behöver göras om 
# Belysning i hallen är ny och kan återanvändas 
# Teknik såsom kylmaskin och ismaskin behöver ej bytas 
 
Teknikdelar såsom verkstad, garage och omklädningsrum behålls, som fräschas upp med nya ytskikt, 
snickerier samt nya installationer el/VVS. 
Golv och ytterväggar rivs i ishall, inklusive all inredning och utrustning. Endast valvbågar behålls där 
dess betongfundament renoveras. 
I övrigt ersätts allt såsom 1:1, med kansli, förråd, kiosk, personalutrymmen, wc mm enligt dagens 
placering. 
Nya läktare lika befintligt 
3000 m2 parkeringsyta 
BTA 3695 m2+ renovering av omklädningsrum i 1-plansdel 
 
Ismaskin/kylmaskin/hallbelysning ej medräknad. Befintligt har förutsatts. 
Sprinkler ej medräknat 
Ev miljösanering av mark ingår ej (se nedan, utdrag från ”Rapport miljöteknisk markundersökning 
Osby ishall, Osby kommun”) 
 



 2 

”Mot bakgrund av att inga avfallsrester påträffats i någon av undersökningspunkterna kring 

ishallen bedöms det rimligt att anta att man i samband med byggnationen av ishallen har 

schaktat ur eventuella avfallsrester och andra ur byggnationssynpunkt olämpliga jordar och 

återfyllt med för ändamålet lämpliga massor. 

Inga avfallsrester har heller påträffats inom undersökningsområdet söder om Klövervägen varför 

det ej bedöms finnas skäl att misstänka att det har förekommit deponiverksamhet i någon 

nämnvärd omfattning inom detta område.” 

 

Obs! Kalkylen är en grov budgetuppskattning utifrån befintliga handlingar. 
Eventuella avvikelser vid detaljprojektering kan förekomma. 
Budgetkalkylen gäller uppskattat ca + - 10 – 15 % beroende på när upphandling sker etc 
 

Obs! Då kalkylen bygger på att uppföra den enligt 1:1 har ingen hänsyn tagits till Svenska 
Ishockeyförbundets skrift och krav enligt ”Bygga Ishall” 
 

 

 
 
 
 
Bilaga 1  Kostnadsberäkning brutto (26 sidor) 
Bilaga 2 Förutsättningar såsom arbetslön, omkostnadspålägg mm 
Bilaga 3 Planskiss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL TILL Uppdragsgivaren 
 
Kristianstad    Datum: 2018-01-18 
 
 
 
____________________ 
Magnus Svensson Byggingenjör SBR 
 
 
 
 
 
 
Byggkontroll i Syd AB  
Postadress Tel / fax Bankgiro Reg. Nr 

Industrigatan 66 Tel 044-77 77 077       5281-5834 556779-9191 
      
291 36 Kristianstad Fax 044-77 77 087   
 Mobil 0705-57 99 88    
e-post: info@byggkontrollisyd.se internet http://www.byggkontrollisyd.se  
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Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB 
-· - ·-· ·--
Objekt 

Renovering ISHALL 
Kapitel 

SAMMANSTÄLLNING 

KAPITEL 
3 KANTBALKAR 
4 GOLV PÅ MARK 
7 YTTERVÄGGAR 
8 INNERVÄGGAR 
11 YTTERTAK 
12 UNDERTAK 
13 PLÅTARBETEN 
15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 
16 SNICKERIER 
17 SAKVAROR 
18 INREDNINGAR 
19 DIVERSE 

Materialkostnad 
Arbetslön 9 039,97 tim x 400,00 SEK 
Underentreprenader \ 

Omkostnadspålägg material 
Omkostnadspålägg arbete 
Omkostnadspålägg UE 
Entreprenörsarvoden 
Oförutsett 

TOTALSUMMA EXKL MOMS 
Statistikuppgift exkl moms: (3 694, 7 4 m2

) 

Utskrivet: 2018-01-16 09:27 

Ort 

OSBY 

Mängd Enhet 

1 
Trpt 

SIDA 
2 
3 
4 
5 
6-7 
8 
9 
10 - 12 
13 - 18 
19- 20 
21 - 23 
24-25 

' 

'\ 

12,00 % 
12,00 % 
12,00 % 
10,00 % 
5,00% 

Trpt 

,~~at 

Material 

Enh.-pris 
I 

SummaSEK Tim/Enh.1 

221 000 
276 800 
776194 
172 893 

2 047 118 
-
-

675 
490 398 
330 625 
217 869 

80 320 

------------
4 613 891 SEK 

4 613 891 
3 615 990 

39 694 599 47 924480 SEK 

553 667 
433 919 

4 763 352 5 750 938 SEK 
5 367 542 SEK 
2 683 771 SEK 

61726700 SEK 
16 707 SEK/m2 

Kostnadsberäk- · r11nc 
I Datum 

2018-01-16 

!Rev 
,~id(2€ 

Tid Underentreprenader 

1 
Anm. 

Timmar Enh.-pris SummaSEK (P-kod) 

280,22 -
215,76 667 953 

2120,04 415 625 
529,62 112 476 

5142,78 3 649 853 
- 165 660 
- 24624 

3,62 834 015 
193,62 863 752 
67,00 -
85,72 -

401,60 32 960 640 
-------- -------------------- ------------

9 039,97 tim· 39 694 599 SEK 

2 

3 

4 

5 1: 

:I 

! 
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8 

9 

1( 

1· 

1: 

1, 

1~ 

1~ 

E 

17 

1! 

1! 

2( 

2· 

z 
2, 

2~ 

21 

2{ 

2i 

2! 

2! 

3( 

31 

3:; 
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SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 3 KANTBALKAR 2 429 017 2

3 4 GOLV PÅ MARK 3 1 328 001 3

4 7 YTTERVÄGGAR 4 2 627 304 4

5 8 INNERVÄGGAR 5 640 416 5

6 11 YTTERTAK 6 - 7 9 987 261 6

7 12 UNDERTAK 8 213 370 7

8 13 PLÅTARBETEN 9 31 716 8

9 15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 10 - 12 1 076 945 9

10 16 SNICKERIER 13 - 18 1 843 898 10

11 17 SAKVAROR 19 - 20 460 364 11

12 18 INREDNINGAR 21 - 23 324 776 12

13 19 DIVERSE 24 - 25 42 763 661 13

14 ============ 14

15 TOTALSUMMA EXKL MOMS 61 726 700 SEK 15

16 Statistikuppgift exkl moms: 16 707 SEK/m² 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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3 KANTBALKAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 3.007 Kantbalk med Siroc kantelement H=460 159,6 m 1

2 ESB Stödjande form H=500 (1,0) 159,6 m 148,76 23 743 2

3 IBC.32 75 Siroc kantelement H=600 (1,0) 159,6 m 351,88 56 160 3

4 ESE.1 Betong C32/40 (0,3) 47,9 m³ 2 488,22 119 136 4

5 ESE Tillägg pumpbetong (0,3) 47,9 m³ 378,99 18 146 5

6 ESC.1 Armering B500CT ø12 (0,89 kg/m) (21,0) 3 351,6 kg 34,83 116 737 6

7 ESC.1 Armering B500CT ø10 (0,62 kg/m) (4,0) 638,4 kg 34,83 22 236 7

8 ====== ====== 8

9 2 231,56 356 157 9

10 10

11 3.006 Kantbalk av betong oisolerad H=500 73,0 m 11

12 ESB Kantform bräder H=500 (1,0) 73,0 m 350,34 25 575 12

13 ESE.1 Betong C25/30 (0,2) 11,7 m³ 2 350,41 27 453 13

14 ESC.1 Armering B500CT ø12 (0,89 kg/m) (4,0) 292,0 kg 34,83 10 170 14

15 ESC.1 Armering B500CT ø10 (0,62 kg/m) (3,8) 277,4 kg 34,83 9 662 15

16 ====== ====== 16

17 998,08 72 860 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 429 017
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4 GOLV PÅ MARK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 4.023 Gjutet btg golv - ytor med kiosk, wc mm 468,0 m² 1

2 ESE.14 150 vibrogolv C25/30, glättat (1,0) 468,0 m² 460,56 215 544 2

3 ESE Tillägg pumpbetong (0,2) 93,6 m³ 378,99 35 474 3

4 ESC.1 Armeringsnät FS 9150 (1,2) 561,6 m² 159,27 89 448 4

5 ESC.1 Armeringsnät FS 9150 (1,2) 561,6 m² 159,27 89 448 5

6 IBC.1 60 Ecoprim 200 (1,0) * 468,0 m² 182,90 85 595 6

7 IBC.1 60 Ecoprim 200 (1,0) * 468,0 m² 182,90 85 595 7

8 CEF.131 200 tvättad makadam (1,0) 468,0 m² 284,65 133 215 8

9 DBB.31 Fiberduk (1,0) 468,0 m² 39,93 18 686 9

10 ====== ====== 10

11 1 608,99 753 005 11

12 12

13 4.063 Skrapgaller 4,0 st 13

14 ESB Skivform H=300, upphängd (2,0) 8,0 m 336,17 2 689 14

15 ESC.1 Armering B500CT ø10 (0,62 kg/m) (12,0) 48,0 kg 34,83 1 672 15

16 ESE.73 Betong självkompakterande (0,3) 1,2 m³ 2 827,22 3 393 16

17 NSB.111 30 gallerdurk-vfz 600x2400 + ram (1,0) 4,0 st 7 502,60 30 010 17

18 ====== ====== 18

19 9 441,06 37 764 19

20 20

21 2.002 Asfalt och 300 överbyggnad mellan pister mm 1 035,0 m² 21

22 DCC.2211 Gångasfalt 50 ABT 8/B 180 (1,0) 1 035,0 m² 294,95 305 275 22

23 DCB.31 300 bärlagergrus (1,0) 1 035,0 m² 184,18 190 630 23

24 DBB.31 Fiberduk (1,0) 1 035,0 m² 39,93 41 325 24

25 ====== ====== 25

26 519,06 537 231 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 1 328 001
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7 YTTERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 7.111 195+70 trä/stålregelvägg med lockpanel 950,0 m² 1

2 AFG.51 Hakställning (2 mån) (1,2) 1 092,5 m² 218,96 239 214 2

3 LCS.21 Oljefärg träpanel 65-04410 (1,0) 950,0 m² 179,03 170 080 3

4 HSD.16 22 lockpanel dubbelgrundad (1,0) 950,0 m² 623,80 592 608 4

5 HSD.151 28x70 läkt c 600 (3,0) 2 850,0 m 25,02 71 305 5

6 IBE.251 50 våningshög fasadskiva-31 (1,0) 950,0 m² 145,42 138 144 6

7 HSD.151 50 distanshylsor (4,0) 3 800,0 st 6,64 25 231 7

8 KBB.111 9 Cembrit Windstopper (B=900) (1,0) * 950,0 m² 360,02 342 021 8

9 HSB.1121 RY 195-1,2 stålregel (2,5) 2 375,0 m 118,18 280 679 9

10 HSB.1121 SKY 195-1,2 golv-takskena (0,7) 665,0 m 127,40 84 723 10

11 IBE.24 195 mineralullsskiva-36 (1,0) 950,0 m² 179,48 170 509 11

12 JSF.54 Isover Vario Xtra inkl tejp (1,0) 950,0 m² 148,44 141 014 12

13 IBE.24 Syllisolering Sundolitt B=245 (0,4) 332,5 m 29,52 9 815 13

14 KBC.321 13 gipsskiva hård (B=900) (1,0) 950,0 m² 188,40 178 978 14

15 LCS.22 Akrylat skivor 56-04010 (1,0) 950,0 m² 132,66 126 031 15

16 ====== ====== 16

17 2 705,63 2 570 351 17

18 18

19 7.129 Tillägg gavel pga brand mot bef 144,0 m² 19

20 KBC.321 15+15 gipsskiva brand (B=900) (1,0) 144,0 m² 395,51 56 954 20

21 ====== ====== 21

22 395,51 56 954 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 2 627 304
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8 INNERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 8.029 XR 95/95 (450) 2-2 M45 126,0 m² 1

2 LCS.22 Akrylat skivor 56-04010 (1,0) 126,0 m² 132,66 16 716 2

3 KBC.321 13 gipsskiva hård (B=900) (1,0) 126,0 m² 169,74 21 387 3

4 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) (1,0) 126,0 m² 117,76 14 837 4

5 HSB.1121 XR 95 akustikregel (3,0) 378,0 m 53,97 20 401 5

6 HSB.1121 AC 95/55 golvskena (0,5) 63,0 m 105,93 6 673 6

7 HSB.1121 AC 95/40 takskena (0,5) 63,0 m 93,01 5 860 7

8 IBE.24 45 mineralullsskiva-39 (B=455) (1,0) 126,0 m² 71,22 8 974 8

9 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) (1,0) 126,0 m² 117,76 14 837 9

10 KBC.321 13 gipsskiva hård (B=900) (1,0) 126,0 m² 169,74 21 387 10

11 LCS.22 Akrylat skivor 56-04010 (1,0) 126,0 m² 132,66 16 716 11

12 ====== ====== 12

13 1 172,92 147 788 13

14 14

15 8.029 XR 95/95 (450) 2-2 M45 420,0 m² 15

16 LCS.22 Akrylat skivor 56-04010 (1,0) 420,0 m² 132,66 55 719 16

17 KBC.321 13 gipsskiva hård (B=900) (1,0) 420,0 m² 169,74 71 291 17

18 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) (1,0) 420,0 m² 117,76 49 457 18

19 HSB.1121 XR 95 akustikregel (3,0) 1 260,0 m 53,97 68 003 19

20 HSB.1121 AC 95/55 golvskena (0,5) 210,0 m 105,93 22 245 20

21 HSB.1121 AC 95/40 takskena (0,5) 210,0 m 93,01 19 533 21

22 IBE.24 45 mineralullsskiva-39 (B=455) (1,0) 420,0 m² 71,22 29 912 22

23 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) (1,0) 420,0 m² 117,76 49 457 23

24 KBC.321 13 gipsskiva hård (B=900) (1,0) 420,0 m² 169,74 71 291 24

25 LCS.22 Akrylat skivor 56-04010 (1,0) 420,0 m² 132,66 55 719 25

26 ====== ====== 26

27 1 172,92 492 628 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 640 416
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11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 11.047 Yttertak 4 433,7 m² 1

2 JSE.1523 Tätskikt TY 1523 (1,0) 4 433,7 m² 403,14 1 787 416 2

3 IBG.2 20 mineralullsboard-38 (1,0) 4 433,7 m² 83,72 371 189 3

4 IBG.2 100+80 mineralullsskiva-36 (1,0) 4 433,7 m² 358,06 1 587 545 4

5 JSF.55 Isover Vario Xtra inkl tejp (1,0) 4 433,7 m² 148,44 658 117 5

6 JVB.275 TRP 115-0,75 interiörvit (1,0) 4 433,7 m² 386,24 1 712 447 6

7 HSD.152 45x95 reglar (1,0) 4 433,7 m 68,59 304 118 7

8 IBF.21 95 mineralullsskiva med papp-36 (1,0) 4 433,7 m² 121,57 538 989 8

9 HSD.151 28x70 läkt (1,0) 4 433,7 m 25,23 111 871 9

10 HSD.172 22x95 gles granpanel c 110 (1,0) 4 433,7 m² 406,81 1 803 691 10

11 LCS.22 Lackfärg trä 66-04710 (1,0) 4 433,7 m² 153,27 679 561 11

12 ====== ====== 12

13 2 155,08 9 554 941 13

14 14

15 11.069 Takfot i plåttak 159,6 m 15

16 JTB.811 Förz-lackad hängränna ø 150 (1,0) 159,6 m 365,79 58 380 16

17 JTB.411 Förz-lackad fotplåt B=250 (1,0) 159,6 m 369,66 58 997 17

18 HSD.1422 120x120 tryckimp regel (1,0) 159,6 m 184,58 29 459 18

19 JVD.277 C-bockad plåt B=620, t=2,0 (1,0) 159,6 m 483,46 77 161 19

20 IBG.2 Mineralull i veller B=300 (1,0) 159,6 m 83,72 13 362 20

21 ====== ====== 21

22 1 487,21 237 359 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 9 792 300
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11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 11.081 Gavelskiva i plåttak 112,0 m 1

2 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=300 (1,0) 112,0 m 423,75 47 460 2

3 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=500 (1,0) 112,0 m 607,94 68 089 3

4 HSD.1422 95x120 tryckimp fasad regel (1,0) 112,0 m 163,33 18 293 4

5 HSD.1422 95x120 tryckimp regel (1,0) 112,0 m 153,03 17 139 5

6 JVD.277 Profilerat tätningsband för TRP115 (1,0) 112,0 m 101,12 11 325 6

7 IBG.2 Mineralull i veller B=300 (1,0) 112,0 m 83,72 9 377 7

8 ====== ====== 8

9 1 532,88 171 683 9

10 10

11 11.082 Luftad ståndskiva 22,0 m 11

12 JTB.45 Förz-lackad ståndskiva B=300+250 (1,0) 22,0 m 892,58 19 637 12

13 HSD.151 28x70 läkt (0,6) 13,2 m 25,23 333 13

14 KEB.18 18 byggplywood, H=300 (1,0) 22,0 m 150,35 3 308 14

15 ====== ====== 15

16 1 058,08 23 278 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 9 792 300

Trpt 9 987 261
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12 UNDERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 12.015 Nytt undertak - 40 mineralfiber kant A inkl.  502,0 m² 1

2 bärverk 2

3 NSF Mineralfiberundertak i bärverk 3

4 NSF 40 mjuk mineralfiber kant A (1,0) 502,0 m² 425,04 213 370 4

5 ====== ====== 5

6 425,04 213 370 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 213 370
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13 PLÅTARBETEN

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 13.017 Stuprör av förz plåt 48,0 m 1

2 JTB.8211 Förz-lackat stuprör ø 100 (1,0) 48,0 m 660,74 31 716 2

3 ====== ====== 3

4 660,74 31 716 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 31 716
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15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.004 Klinker på golv 298,0 m² 1

2 MBE.121 Klinkerplattor, standard (1,0) 298,0 m² 1 081,92 322 412 2

3 MBE.42 Klinkersockel H=100 (1,0) 298,0 m 257,60 76 765 3

4 ====== ====== 4

5 1 339,52 399 177 5

6 6

7 15.004 Klinker på golv 34,0 m² 7

8 MBE.121 Klinkerplattor, standard (1,0) 34,0 m² 1 081,92 36 785 8

9 MBE.1212 Fuktskydd typ tätduk (1,0) 34,0 m² 425,04 14 451 9

10 MBE.42 Klinkersockel H=100 (1,4) 49,0 m 257,60 12 612 10

11 ====== ====== 11

12 1 877,90 63 849 12

13 13

14 15.023 Spackling mm undergolv 349,0 m² 14

15 MHJ.11 Flytspackel 10 kg/m² (1,0) 349,0 m² 244,72 85 407 15

16 ====== ====== 16

17 244,72 85 407 17

18 18

19 15.017 Kakel på vägg 147,0 m² 19

20 MBE.22 Kakelplattor, färgade (1,0) 147,0 m² 689,08 101 295 20

21 MBE.222 Fuktskydd typ tätduk (1,0) 147,0 m² 367,08 53 961 21

22 LCS.22 Akrylat skivor 56-04010 (-1,0) -147,0 m² 132,66 -19 502 22

23 ====== ====== 23

24 923,50 135 754 24

25 25

26 15.023 Vinylplastmattor på golv 1,2 m² 26

27 MFK.13 2,0 plastmatta (1,0) 1,2 m² 437,92 526 27

28 MFK.13 Uppvikt plastmatta (4,2) 5,0 m 154,56 773 28

29 ====== ====== 29

30 1 082,44 1 299 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 685 486
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15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.009 Linoleum på golv 10,0 m² 1

2 MFG.1 2,5 linoleummatta (1,0) 10,0 m² 412,16 4 122 2

3 NSM.2 Sockellist, 12x56 vitmålad (1,3) 13,2 m 75,53 997 3

4 ====== ====== 4

5 511,87 5 119 5

6 6

7 15.004 Klinker på golv 31,0 m² 7

8 MBE.121 Klinkerplattor, standard (1,0) 31,0 m² 1 081,92 33 540 8

9 MBE.42 Klinkersockel H=100 (2,0) 62,9 m 257,60 16 211 9

10 ====== ====== 10

11 1 604,85 49 750 11

12 12

13 15.023 Spackling mm undergolv 31,0 m² 13

14 MHJ.11 Flytspackel 10 kg/m² (1,0) 31,0 m² 244,72 7 586 14

15 ====== ====== 15

16 244,72 7 586 16

17 17

18 15.023 Spackling mm undergolv 13,2 m² 18

19 MHJ.11 Flytspackel 10 kg/m² (1,0) 13,2 m² 244,72 3 228 19

20 ====== ====== 20

21 244,72 3 228 21

22 22

23 15.012 Plastmattor på golv 13,2 m² 23

24 MFK.13 2,0 plastmatta (1,0) 13,2 m² 437,92 5 776 24

25 MFK.13 Uppvikt plastmatta (1,1) 14,8 m 154,56 2 283 25

26 ====== ====== 26

27 611,03 8 059 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 685 486

Trpt 759 228
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15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.012 Plastmattor på golv 29,4 m² 1

2 MFK.13 2,0 plastmatta (1,0) 29,4 m² 437,92 12 875 2

3 MFK.13 Uppvikt plastmatta (1,3) 39,1 m 154,56 6 044 3

4 ====== ====== 4

5 643,48 18 918 5

6 6

7 15.009 Linoleum på golv 23,0 m² 7

8 MFG.1 2,5 linoleummatta (1,0) 23,0 m² 412,16 9 480 8

9 NSM.2 Sockellist, 12x56 vitmålad (1,0) 23,0 m 75,53 1 737 9

10 ====== ====== 10

11 487,69 11 217 11

12 12

13 15.012 Plastmattor på golv 324,0 m² 13

14 MFK.13 2,0 plastmatta (1,0) 324,0 m² 437,92 141 886 14

15 MFK.13 Uppvikt plastmatta (1,1) 346,7 m 154,56 53 583 15

16 ====== ====== 16

17 603,30 195 469 17

18 18

19 15.023 Spackling mm undergolv 376,4 m² 19

20 MHJ.11 Flytspackel 10 kg/m² (1,0) 376,4 m² 244,72 92 113 20

21 ====== ====== 21

22 244,72 92 113 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 759 228

Trpt 1 076 945
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Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.057 Elcentralfront 2,0 st 1

2 NSC.222 Öppningskarm målad 2

3 XBD.1 1300x2100 elcentralfront (1,0) * 2,0 st 10 690,40 21 381 3

4 NSC.71 Foder, 12x43 vitmålat (6,0) 12,0 m 68,82 826 4

5 ====== ====== 5

6 11 103,35 22 207 6

7 7

8 16.030 Fönster 12x16 2-luft Öppningsbart 12,0 st 8

9 NSC.1103 Al-klätt träfönster 9

10 NSC.1103 2+1 glas målat 10

11 NSC.1103 U-värde 0,9 11

12 NSC.1103 12x16,  2-luft öppningsbart (1,0) * 12,0 st 12 802,72 153 633 12

13 HSD.167 Ilmod 600 (5,6) * 67,2 m 76,76 5 159 13

14 ZSB.11 Elastisk fog grupp 58, B=15 (5,6) 67,2 m 141,68 9 521 14

15 NSC.71 Inv smyg av MDF 16x150, vitmålad (4,0) 48,0 m 135,88 6 522 15

16 JTB.5221 Lack droppbleck (1,6) * 19,2 m 458,53 8 804 16

17 JTB.5221 Lack sidobleck (2,4) * 28,8 m 409,58 11 796 17

18 JTB.521 Förz-lackat fönsterbleck B=250 (1,6) 19,2 m 382,54 7 345 18

19 NSC.72 19 vit MDF, ventilerad 160 mm (1,6) * 19,2 m 565,43 10 856 19

20 NSC.731 Mellanglaspersienn (2,0) * 24,0 st 579,60 13 910 20

21 XBH.9 Gardinbeslag, vägg (2,0) 24,0 st 94,02 2 257 21

22 ====== ====== 22

23 19 150,19 229 802 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 252 009
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Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.031 Entréparti 13x24 av stål 1,0 st 1

2 NSC.2113 Ytterdörrsparti av stål 2

3 NSC.2113 Komplett beslagna 3

4 NSC.2113 Stålparti med 2 dörrar 4

5 NSC.2111 13x24 lackat stål lamellglas (1,0) * 1,0 st 38 640,00 38 640 5

6 NSC.2111 Tg för Lexan Margard (2,0) * 2,0 m² 2 228,24 4 456 6

7 HSD.167 Ilmod 600 (7,4) * 7,4 m 68,26 505 7

8 ZSB.11 Elastisk fog grupp 58, B=15 (7,4) 7,4 m 97,89 724 8

9 NSC.2 Elslutbleck (1,0) 1,0 st 1 792,90 1 793 9

10 NSC.2 Karmöverföring EA 281 (1,0) * 1,0 st 386,40 386 10

11 NSC.2 Magnetkontakt (2,0) * 2,0 st 412,16 824 11

12 NSC.2 Dörrstängare Dorma ITS96 (1,0) * 1,0 st 3 632,16 3 632 12

13 NSC.2 Assa 811S-50 med styrenhet DAC  (1,0) * 1,0 st 11 978,40 11 978 13

14 430 14

15 NSC.2 Assa 762-50 (1,0) * 1,0 st 3 078,32 3 078 15

16 NSC.2 Tryck-dragplattor (1,0) 1,0 par 1 514,69 1 515 16

17 ====== ====== 17

18 67 533,19 67 533 18

19 19

20 16.045 Innerdörr RWC 10x21 25 dB PP-laminerad 1,0 st 20

21 NSC.222 Innerdörr massiv + RF karm 21

22 NSC.222 10x21 25 dB PP-laminerad (1,0) * 1,0 st 6 060,04 6 060 22

23 NSC.11 Drevning med mineralull (10,4) 10,4 m 48,62 506 23

24 NSC.71 Foder, 12x43 björk (10,4) * 10,4 m 117,21 1 219 24

25 NSC.2 Gummitröskel + släplist (1,0) 1,0 st 305,26 305 25

26 NSC.2 Toalettlåstillbehör (1,0) 1,0 st 229,26 229 26

27 NSC.2 Trycke av metall-prion (1,0) 1,0 par 318,14 318 27

28 XBC.3 Rumsnummerskyltar, 3 siffror (1,0) 1,0 st 91,45 91 28

29 NSC.2 Dörrstoppare med distans (1,0) 1,0 st 121,07 121 29

30 ====== ====== 30

31 8 849,87 8 850 31

32 32

Trpt 252 009

Trpt 328 392
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Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.045 Innerdörr WC 8x21 PP-laminerad 6,0 st 1

2 NSC.222 Innerdörr massiv + målad träkarm 2

3 NSC.222 8x21 PP-laminerad (1,0) * 6,0 st 5 738,04 34 428 3

4 NSC.71 Foder, 12x43 björk (10,0) * 60,0 m 117,21 7 032 4

5 NSC.2 Gummitröskel + släplist (1,0) 6,0 st 305,26 1 832 5

6 NSC.2 Toalettlåstillbehör (1,0) 6,0 st 229,26 1 376 6

7 NSC.2 Trycke av metall-prion (1,0) 6,0 par 318,14 1 909 7

8 XBC.3 Rumsnummerskyltar, 3 siffror (1,0) 6,0 st 91,45 549 8

9 NSC.2 Dörrstoppare med distans (1,0) 6,0 st 121,07 726 9

10 ====== ====== 10

11 7 975,30 47 852 11

12 12

13 16.045 Innerdörr 10x21 PP-laminerad 27,0 st 13

14 NSC.222 Innerdörr massiv + RF karm 14

15 NSC.222 10x21 PP-laminerad (1,0) * 27,0 st 5 828,20 157 361 15

16 NSC.71 Foder, 12x43 björk (10,4) * 280,8 m 117,21 32 912 16

17 NSC.2 Gummitröskel + släplist (1,0) 27,0 st 305,26 8 242 17

18 NSC.2 Toalettlåstillbehör (1,0) 27,0 st 229,26 6 190 18

19 NSC.2 Trycke av metall-prion (1,0) 27,0 par 318,14 8 590 19

20 XBC.3 Rumsnummerskyltar, 3 siffror (1,0) 27,0 st 91,45 2 469 20

21 NSC.2 Dörrstoppare med distans (1,0) 27,0 st 121,07 3 269 21

22 ====== ====== 22

23 8 112,34 219 033 23

24 24

25 16.103 Bastudörr + karm 1,0 st 25

26 NSC.222 7x20 bastudörr av glas (1,0) 1,0 st 3 406,76 3 407 26

27 ====== ====== 27

28 3 406,76 3 407 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 328 392

Trpt 598 684
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Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.045 Innerdörr 13x21 Glasad EI 30 35 dB 1,0 st 1

2 PP-laminerad 2

3 NSC.222 Innerdörr massiv + RF karm 3

4 NSC.222 13x21 Glasad EI 30 35 dB  (1,0) * 1,0 st 13 858,88 13 859 4

5 PP-laminerad 5

6 NSC.11 Drevning med mineralull (11,0) 11,0 m 48,62 535 6

7 ZSB.11 Elastisk fog grupp 58, B=15 (11,0) 11,0 m 97,89 1 077 7

8 NSC.2 Gummitröskel + släplist (1,0) 1,0 st 305,26 305 8

9 NSC.2 Cylinder inkl tillbehör (1,0) 1,0 st 768,94 769 9

10 NSC.2 Trycke av metall-prion (1,0) 1,0 par 318,14 318 10

11 XBC.3 Rumsnummerskyltar, 3 siffror (1,0) 1,0 st 91,45 91 11

12 NSC.2 Panikregel 1125 (1,0) * 1,0 st 4 121,60 4 122 12

13 NSC.2 Dörrstängare, standard (1,0) 1,0 st 2 561,83 2 562 13

14 ====== ====== 14

15 23 637,73 23 638 15

16 16

17 16.066 Innerdörrsparti 14x21 EI60 av stål 4,0 st 17

18 NSC.2211 Innerdörrsparti av stål 18

19 NSC.2211 14x21 lackat stål EW60 (1,0) * 4,0 st 66 976,00 267 904 19

20 NSC.11 Drevning med mineralull (5,6) 22,4 m 49,58 1 111 20

21 NSC.2 Cylinder inkl tillbehör (1,0) 4,0 st 817,88 3 272 21

22 NSC.2 Trycke av metall-prion (1,0) 4,0 par 327,15 1 309 22

23 NSC.2 Elslutbleck (1,0) * 4,0 st 10 432,80 41 731 23

24 NSC.2 Dörrstängare för enkeldörr (1,0) 4,0 st 5 345,20 21 381 24

25 XBC.3 Rumsnummerskyltar, 3 siffror (1,0) 4,0 st 92,22 369 25

26 ====== ====== 26

27 84 268,90 337 076 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 598 684

Trpt 959 397
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Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.030 Entréparti 17x21 av aluminium 2,0 st 1

2 NSC.2113 Ytterdörrsparti av aluminium 2

3 NSC.2113 Komplett beslagna 3

4 NSC.2113 17x21 lackad glasad (1,0) * 2,0 st 28 967,12 57 934 4

5 NSC.11 Drevning med mineralull (5,9) 11,8 m 49,31 582 5

6 ZSB.11 Elastisk fog grupp 58, B=15 (11,8) 23,6 m 104,33 2 462 6

7 NSC.71 Inv smyg av MDF 19x200, vitmålad (5,9) * 11,8 m 142,07 1 676 7

8 NSC.2 Dörrmiljö (1,0) * 2,0 st 25 760,00 51 520 8

9 NSC.2 Dörrautomatik-sensor + Akontakt (1,0) 2,0 st 23 879,52 47 759 9

10 NSC.2 Tryck-dragplattor (1,0) 2,0 par 1 524,99 3 050 10

11 NSC.2 Dubbelcylinder inkl tillbehör (1,0) 2,0 st 1 506,96 3 014 11

12 NSC.2 Utrymningsbehör + plastkåpa (1,0) 2,0 st 1 557,19 3 114 12

13 ====== ====== 13

14 85 555,96 171 112 14

15 15

16 16.030 Entréparti 21x21 av aluminium 4,0 st 16

17 NSC.2113 Ytterdörrsparti av aluminium 17

18 NSC.2113 Komplett beslagna 18

19 NSC.2113 21x21 lackad glasad (1,0) * 4,0 st 35 780,64 143 123 19

20 NSC.11 Drevning med mineralull (6,3) 25,2 m 49,31 1 243 20

21 ZSB.11 Elastisk fog grupp 58, B=15 (12,6) 50,4 m 104,33 5 258 21

22 NSC.71 Inv smyg av MDF 19x200, vitmålad (6,3) * 25,2 m 142,07 3 580 22

23 NSC.2 Dörrmiljö (1,0) * 4,0 st 25 760,00 103 040 23

24 NSC.2 Dörrstängare, standard (1,0) 4,0 st 2 565,70 10 263 24

25 NSC.2 Tryck-dragplattor (1,0) 4,0 par 1 524,99 6 100 25

26 NSC.2 Dubbelcylinder inkl tillbehör (1,0) 4,0 st 1 506,96 6 028 26

27 NSC.2 Utrymningsbehör + plastkåpa (1,0) 4,0 st 1 557,19 6 229 27

28 ====== ====== 28

29 71 215,67 284 863 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 959 397

Trpt 1 415 372
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1 16.067 Ståldörr 10x21 4,0 st 1

2 NSC.2211 Branddörr EI60 för eftermontage 2

3 NSC.2211 10x21 ståldörr EI60 (1,0) 4,0 st 5 950,56 23 802 3

4 NSC.2 Dörrmiljö (1,0) * 4,0 st 25 760,00 103 040 4

5 NSC.2 Cylinder inkl tillbehör (1,0) 4,0 st 817,88 3 272 5

6 NSC.2 Trycke av metall-prion (1,0) 4,0 par 327,15 1 309 6

7 NSC.2 Dörrstängare, standard (1,0) 4,0 st 2 565,70 10 263 7

8 ====== ====== 8

9 35 421,29 141 685 9

10 10

11 16.066 Innerdörrsparti 14x21 av stål 3,0 st 11

12 NSC.2211 Innerdörrsparti av stål 12

13 NSC.2211 14x21 lackat stål (1,0) * 3,0 st 32 200,00 96 600 13

14 NSC.11 Drevning med mineralull (5,6) 16,8 m 49,58 833 14

15 NSC.2 Cylinder inkl tillbehör (1,0) 3,0 st 817,88 2 454 15

16 NSC.2 Trycke av metall-prion (1,0) 3,0 par 327,15 981 16

17 NSC.2 Elslutbleck (1,0) * 3,0 st 10 432,80 31 298 17

18 NSC.2 Dörrstängare för enkeldörr (1,0) 3,0 st 5 345,20 16 036 18

19 XBC.3 Rumsnummerskyltar, 3 siffror (1,0) 3,0 st 92,22 277 19

20 ====== ====== 20

21 49 492,90 148 479 21

22 22

23 16.093 Port 30x42 2,0 st 23

24 NSC.2311 30x42 manuell (1,0) * 2,0 st 57 187,20 114 374 24

25 HSB.111 5 mm U-bockad plåtkarm B=500 (11,4) 22,8 m 936,38 21 349 25

26 HSB.161 Kantskoning L 50x50x5 vfz (3,0) 6,0 m 439,85 2 639 26

27 ====== ====== 27

28 69 181,44 138 363 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 1 415 372

Trpt 1 843 898
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Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 18.042 Tvätt 1,0 st 1

2 XKH.1 Tvättmaskin 6,5 kg, högcentr. (2,0) 2,0 st 40 275,76 80 552 2

3 XKH.1 Sockel tvättm 6,5 kg (2,0) 2,0 st 2 156,11 4 312 3

4 XKH.1 Luddlåda 6,5 kg (2,0) 2,0 st 3 305,01 6 610 4

5 XKH.2 Torktumlare 6,3 kg (2,0) 2,0 st 28 932,34 57 865 5

6 XKH.1 Sockel tvättm 6,5 kg (2,0) 2,0 st 2 156,11 4 312 6

7 XKH.3 Torkskåp 6 kg B=1200 (4,0) 4,0 st 22 332,63 89 331 7

8 XKH.5 Tvättbänk L=1200 (2,0) 2,0 st 6 499,25 12 998 8

9 XKH.5 Strykbräda för väggmontage (2,0) 2,0 st 2 514,18 5 028 9

10 XKH.5 Transportvagn av trådnät (2,0) 2,0 st 1 241,63 2 483 10

11 XBD.1 Bänkskåp med hyllor B=600 (4,0) 4,0 st 1 915,26 7 661 11

12 XBE.2 Bänkskiva av PP L=1800 (2,0) 2,0 st 1 667,96 3 336 12

13 ====== ====== 13

14 274 488,26 274 488 14

15 15

16 18.007 Bänkar, diverse 1,0 st 16

17 XBD.1 Formica Compaktskiva (1,0) * 1,0 st 8 500,80 8 501 17

18 XBD.3 Hyllplan/bänk (26,0) * 26,0 m 704,54 18 318 18

19 XBD.3 Hyllplan Pressrum (6,0) * 6,0 m 704,54 4 227 19

20 ====== ====== 20

21 31 045,95 31 046 21

22 22

23 18.005 Pentryinredning L=1200 3,0 st 23

24 XBY Kompaktkök 24

25 XKG.0 Kyl-frys ERB9042 (1,0) * 3,0 st 9 724,40 29 173 25

26 XKA.1 Trinette ETN 1254 vit (1,0) 3,0 st 13 897,52 41 693 26

27 XBY Överdel 27

28 XKA.1 Trinette EC 1200 vit (1,0) 3,0 st 7 071,12 21 213 28

29 KBC.323 Inklädnad ök skåp H=250 (1,2) 3,6 m 208,78 752 29

30 ====== ====== 30

31 30 943,58 92 831 31

32 32

Trpt

Trpt 398 365
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1 17.001 Avfuktningsaggregat 1,0 st 1

2 NS Avfuktningsaggregat (1,0) * 1,0 st 13 910,40 13 910 2

3 ====== ====== 3

4 13 910,40 13 910 4

5 5

6 18.031 Utrustning i kiosk 1,0 st 6

7 XB Brickbana Formica Compact (1,0) * 1,0 st 7 470,40 7 470 7

8 ====== ====== 8

9 7 470,40 7 470 9

10 10

11 NSD.26 Taklucka isolerad, al-klädd 1,0 st 11

12 NSD.26 600x900 plåtklädd taklucka (1,0) 1,0 st 5 486,88 5 487 12

13 ====== ====== 13

14 5 486,88 5 487 14

15 15

16 17.001 Inspektionsluckor av plåt 7,0 st 16

17 NSC.2538 400x400 inspektionslucka EI30 (1,0) 7,0 st 1 293,15 9 052 17

18 ====== ====== 18

19 1 293,15 9 052 19

20 20

21 YSB.2 Skyltning för brand, säkerhet 1,0 st 21

22 XBY Handbrandsläckare 12 kg (10,0) 10,0 st 1 840,55 18 406 22

23 YSB.2 Nödutgångsskylt (12,0) 12,0 st 327,15 3 926 23

24 YSB.2 Utrymningsplan 3D,  laminerad (3,0) * 3,0 st 1 249,36 3 748 24

25 ====== ====== 25

26 26 079,42 26 079 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 398 365

Trpt 460 364
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Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 18.033 Inredning i Vaktmästare  l=1800 1,0 st 1

2 XBD.1 Bänkskåp-3 lådor B=600 (3,0) 3,0 st 6 714,34 20 143 2

3 XBD.1 Väggskåp B=600 (3,0) 3,0 st 2 029,89 6 090 3

4 XBD.1 Rostfritt bygelhandtag (12,0) 12,0 st 121,07 1 453 4

5 KEJ.21 Inklädnad ök skåp H=550 (2,4) 2,4 m 267,90 643 5

6 XBE.2 Bänkskiva av PP L=1800  postform (1,0) * 1,0 st 1 816,08 1 816 6

7 ====== ====== 7

8 30 144,61 30 145 8

9 9

10 29.001 Inredning i Idrott-Omklädning 1,0 omg 10

11 XBF.6 Sittbänk + klädkroklist enkel (104,0) 104,0 m 1 812,22 188 470 11

12 XBC.5 Spegel 1000x500x1 rostfri stål (5,0) * 5,0 st 1 468,32 7 342 12

13 XBD.5 Handdukskrok (40,0) * 40,0 st 63,11 2 524 13

14 ====== ====== 14

15 198 336,54 198 337 15

16 16

17 18.037 Städutrustning med städvagn 1,0 st 17

18 XBD.3 Hyllinrede melaminspånskiva B=400 18

19 XBD.3 5 hyllplan + konsol + skena (1,0) 1,0 m 2 072,39 2 072 19

20 XBD.5 Klädkrok (1,0) 1,0 st 69,55 70 20

21 XBD.3 Städ-Set 72, B=900 (1,0) 1,0 st 1 517,26 1 517 21

22 XBD.3 Krok för dammsugarslang (1,0) 1,0 st 100,46 100 22

23 XBD.3 Städvagn (1,0) 1,0 st 3 232,88 3 233 23

24 MBE.22 Kakelfrimärke, 750x450 vita (1,0) 1,0 st 487,89 488 24

25 ====== ====== 25

26 7 480,45 7 480 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 235 962
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Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 18.017 RWC-komplettering 3,0 st 1

2 XBD.5 Klädkrok (2,0) 6,0 st 63,88 383 2

3 XBC.5 Spegel 1200x600x6 floatglas (1,0) 3,0 st 580,89 1 743 3

4 XBD.5 Tvålautomat av stål (1,0) 3,0 st 1 345,96 4 038 4

5 XBD.5 Handdukshängare, 4-krok (1,0) 3,0 st 122,36 367 5

6 XBD.5 Pappersautomat typ M-box (1,0) 3,0 st 431,48 1 294 6

7 XBD.6 Papperskorg, väggmonterad (1,0) 3,0 st 168,73 506 7

8 XBD.5 RWC-toalettpappershållare (1,0) 3,0 st 405,72 1 217 8

9 XBD.5 Reservtoalettpappershållare (1,0) 3,0 st 186,76 560 9

10 XBD.6 Sanitetspåshållare (1,0) 3,0 st 291,09 873 10

11 XBD.5 Draghandtag, L=600 (1,0) 3,0 st 519,06 1 557 11

12 XBD.5 RWC-armstöd (2,0) 6,0 st 1 595,83 9 575 12

13 ====== ====== 13

14 7 371,48 22 114 14

15 15

16 18.031 Skötbord 1,0 st 16

17 XBE.9 Skötbord 800x1400 (1,0) 1,0 st 20 350,40 20 350 17

18 ====== ====== 18

19 20 350,40 20 350 19

20 20

21 18.015 WC-utrustning 9,0 st 21

22 XBC.5 Spegel 600x450x4 floatglas (1,0) 9,0 st 292,38 2 631 22

23 XBD.5 Klädkrok (2,0) 18,0 st 63,11 1 136 23

24 XBD.5 Pappersautomat typ M-box (1,0) 9,0 st 431,48 3 883 24

25 XBD.6 Papperskorg, väggmonterad (1,0) 9,0 st 164,86 1 484 25

26 XBD.5 Toalettpappershållare (1,0) 9,0 st 229,26 2 063 26

27 XBD.5 Tvålautomat av stål (1,0) 9,0 st 1 610,00 14 490 27

28 ====== ====== 28

29 2 854,21 25 688 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 235 962

Trpt 304 114
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Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 18.029 Tvättplatsutrustning 5,0 st 1

2 XBC.5 Spegel 600x450x4 floatglas (1,0) 5,0 st 372,23 1 861 2

3 XBD.5 Bägarautomat (1,0) 5,0 st 247,30 1 236 3

4 XBD.5 Pappershandduksskåp (1,0) 5,0 st 521,64 2 608 4

5 XBD.5 Tvålautomat av stål (1,0) 5,0 st 1 383,31 6 917 5

6 XBD.6 Papperskorg, väggmonterad (1,0) 5,0 st 190,62 953 6

7 MBE.22 Kakelfrimärke, 750x450 vita (1,0) 5,0 st 487,89 2 439 7

8 ====== ====== 8

9 3 203,00 16 015 9

10 10

11 18.033 Inredning i duschar 1,0 omg 11

12 XBD.5 Tvålhållare (11,0) 11,0 st 422,46 4 647 12

13 ====== ====== 13

14 4 647,10 4 647 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 304 114

Trpt 324 776
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Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 19.001 UE - bedömt 1,0 omg 1

2 AFG Rivning inkl deponi hela hallen inkl  (1,0) * 1,0 st 2 382 800,00 2 382 800 2

3 btg platta  bedömt endast valvbågar 3

4 blir kvar 4

5 AFG Rivning inkl deponi ytskikt omkl   (1,0) * 1,0 st 128 800,00 128 800 5

6 bedömt 6

7 AFG Reparation av fundament bef  (1,0) * 1,0 st 515 200,00 515 200 7

8 valvbågar bedömt 8

9 AFG Markarbeten Schakt inkl  (1,0) * 1,0 st 901 600,00 901 600 9

10 borttransport 10

11 geotextil 11

12 AFG Markarbeten Asfalt parkering  (1,0) * 1,0 st 2 704 800,00 2 704 800 12

13 3000 m2 parkering 13

14 AFG Markarbeten Övrigt mark  (1,0) * 1,0 st 386 400,00 386 400 14

15 Belysningsstolpe 10 st 15

16 AFG Markarbeten Övrigt mark träd  (1,0) * 1,0 st 772 800,00 772 800 16

17 betongkantstöd utvändigt VA staket 17

18 pollare 18

19 AFG Ny ispist 30x60 utan markarbeten  (1,0) * 1,0 st 772 800,00 772 800 19

20 kylrör undervärme  bedömt 20

21 AFG Ny ispist 15x30 utan markarbeten  (1,0) * 1,0 st 450 800,00 450 800 21

22 kylrör undervärme  bedömt 22

23 AFG Ny betongplatta till båda pisterna  (1,0) * 1,0 st 3 220 000,00 3 220 000 23

24 inkl isolering  bedömt 24

25 AFG El,bef belysning har antagits i ishall,  (1,0) * 1,0 st 4 508 000,00 4 508 000 25

26 bedömt 26

27 AFG El omkl (1,0) * 1,0 st 386 400,00 386 400 27

28 AFG Kylmaskin befintlig har förutsatts,  (1,0) * 1,0 st 644 000,00 644 000 28

29 kopplas på nya kylrör, bedömt 29

30 AFG Vent bedömt (1,0) * 1,0 st 6 375 600,00 6 375 600 30

31 AFG Vent omkl (1,0) * 1,0 st 322 000,00 322 000 31

32 AFG Styr och övervakning ej omkl  (1,0) * 1,0 st 2 125 200,00 2 125 200 32

Trpt

Trpt 26 597 200
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Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 bedömt 1

2 AFG VS (1,0) * 1,0 st 4 508 000,00 4 508 000 2

3 AFG VS omkl (1,0) * 1,0 st 257 600,00 257 600 3

4 AFG Målning omkl (1,0) * 1,0 st 193 200,00 193 200 4

5 AFG Målning båda pisterna med  (1,0) * 1,0 st 450 800,00 450 800 5

6 diffusionsöppen epoxy 6

7 AFG Ishockeyrink inkl  (1,0) * 1,0 st 2 576 000,00 2 576 000 7

8 sargskydd(glas/PolyC sarg 8

9 spelarbås funktionsbås 9

10 Sargskydd(Gunnebonät) 10

11 AFG Korrekt utformad målbur inkl Flexible  (1,0) * 1,0 st 128 800,00 128 800 11

12 Goal Pegs 12

13 AFG Signalhorn/Siren (1,0) * 1,0 st 128 800,00 128 800 13

14 AFG Hängnät runt isbana (1,0) * 1,0 st 64 400,00 64 400 14

15 AFG Matchklocka 4-4-4 bedömt (1,0) * 1,0 st 644 000,00 644 000 15

16 AFG Ljudanläggning bedömt (1,0) * 1,0 st 515 200,00 515 200 16

17 AFG Rundbana Hoppseleanordning (för  (1,0) * 1,0 st 772 800,00 772 800 17

18 konståkning) 18

19 AFG Läktarstomme limträ (1,0) * 1,0 st 901 600,00 901 600 19

20 AFG Läktarestolar inkl montage antal likt  (1,0) * 1,0 st 966 000,00 966 000 20

21 bef (ca 50%) 21

22 AFG Räcke+Läktare (1,0) * 1,0 st 579 600,00 579 600 22

23 AFG Proj. A+K+brand+ljud+geoteknik (1,0) * 1,0 st 2 962 400,00 2 962 400 23

24 ====== ====== 24

25 42 246 400,00 42 246 400 25

26 26

27 25.001 Byggnadsarbeten för installationer 4 016,0 m² 27

28 AFG Byggnadsarbeten för installationer  (1,0) * 4 016,0 m² 128,80 517 261 28

29 bedömt 29

30 ====== ====== 30

31 128,80 517 261 31

32 32

Trpt 26 597 200

Trpt 42 763 661
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Reservationer:
Uppdraget har varit att ta fram en grov budgetkalkyl utifrån att man behåller teknikdelar såsom verkstad och garage samt omklädnadsdel som fräschas upp 
med nya ytskikt, snickerier samt nya installationer el/VVS.
Golv och ytterväggar rivs i ishall inkl all inredning, utrustning. Endast valvbågar behålls som renoveras i fundamenten.
Allt i övrigt ersätts funktioner 1:1, kansli, förråd, kiosk, personalutrymmen, wc mm kvar vid dagens placering.
Not: Ny Ismaskin/kylmaskin/hallbelysning är ej medräknad. Befintlig har förutsatts. Får tittas på vid detaljprojektering.
Nya läktare förutsatt likt befintligt (uppfyller kanske ej ishockeyförbundets aktuella krav enligt skriften "Bygga Ishall") - Behöver detaljstuderas vid 
detaljprojektering.
3000 m2 parkering
BTA 3695 m2 plus renovering av omklädningsrum.
Ev miljösanering av mark ingår ej.
Sprinkler är ej medräknat.

Not: Kalkylen är en grov budgetuppskattning utifrån befintliga handlingar.
Eventuella avvikelser vid fortsatt detaljprojektering kan förekomma.
Budgetkalkylen gäller uppskattat ca +/- 10 - 15% beroende på när upphandling sker, orderbeläggning hos entreprenörer etc.
Gäller dagens prisnivå, exkl ev indexuppräkning samt okända kosnadspåverkande faktorer.



Kod

OBJEKT

KONTO Redovisat

Jan 17-Mån 13 17

Redovisat

Jan 16-Mån 13 16

Redovisat

Jan 15-Mån 13 15

Redovisat

Jan 14-Mån 13 14

Redovisat

Jan 13-Mån 13 13

OBJEKT

24070 Ishallen 2 890 2 562 2 641 2 751 2 334

KONTO

30190 Övr momspl försäljning 0 0 0 0 19

39210 Fastighetsskötare 0 0 0 0 -131

39225 Fastighetsadministration 0 0 0 0 -427

39260 Övrigt -7 -3 0 0 0

39460 Bostads- & lokalhyror -1 855 -1 854 -2 009 -2 365 -2 372

39481 Intern VA-administration 0 0 0 0 -22

39490 Övr intern försäljning 0 0 -15 -21 0

50231 Övertid grp 1 0 0 0 0 1

56110 Arb.g.avg Lön o sk.pl ers 0 0 0 0 0

56400 Arb.givaravg. KP 0 0 0 0 0

60111 Intern lokalhyra 1 855 1 854 2 009 2 365 2 372

61310 Sophämtning, slamsugning 27 25 22 21 18

61340 Yttre renhållning 0 0 0 0 4

61533 Serv kylanl o värmepumpar 1 11 0 0 0

61539 Övrig fastighetsservice 215 26 18 16 5

61581 Lås (service) 0 6 7 0 7

61590 Övr rep o håll fastighete 3 0 0 0 0

61610 Fastighetsskötare 314 499 364 393 131

61625 Fastighetsadministration 0 0 140 177 164

61630 Underhåll utemiljö 15 17 0 3 0

61711 Husbyggnadsentreprenader 0 0 0 0 263

61730 Byggnadsarbeten 0 0 0 5 115

61740 Glasarbeten 14 18 2 30 0

61750 VVS-arbeten 14 0 0 1 8

61751 Ventilationsarbeten 0 13 4 0 7

61752 Kylentreprenader 219 33 78 56 4

61754 Plåtarbeten 5 0 0 0 0

61760 Elarbeten 18 34 0 16 50

61761 Larmentreprenader 0 0 0 0 17

61770 Golvarbeten 0 0 0 0 18

61780 Inredningsarbeten 0 0 0 0 0

61781 Målningsarbeten 1 0 0 0 0

61790 Anläggningsentreprenader 0 9 0 0 0

61791 Byggkonsulter 0 0 45 84 19

61793 Elkonsulter 0 5 0 3 0

62110 Elektricitet 833 704 836 852 888

62340 Fjärrvärme 92 61 50 30 47

62810 Vatten o Avlopp 133 119 87 89 51

64112 Övrig inredning 0 1 0 0 0

64115 Maskiner och tillbehör 0 0 0 19 0

64135 Husgeråd mm 0 0 0 0 0

64140 Skyltar 7 0 0 0 0

64160 Verktyg och redskap 0 0 0 0 1



64180 Lås, nycklar, dörrstä.mm 1 0 0 0 0

64420 Övriga livsmedel 0 1 0 0 0

64610 Glödlampor, lysrör 0 0 15 0 0

64611 Batterier 6 3 0 0 0

64619 Elförbrukningsmateriel 6 0 0 0 0

64620 Grus, sten , jord mm 0 0 0 0 1

64640 Pappersvaror 0 1 0 0 0

64650 Plastvaror 0 1 0 0 0

64656 Byggmaterial 36 0 0 0 0

64661 Filter 4 1 10 1 1

64670 Städmaterial 0 0 0 0 1

64680 Kem.tekniska produkter 0 0 19 11 0

64685 Hobbymaterial mm 0 0 0 0 0

64694 Metallvaror 0 0 0 0 0

64698 Inköp HBV 18 0 0 0 0

64699 Övrigt fastighetsmaterial 13 0 0 15 0

64910 Övr förbr.invent/-mtrl 0 6 0 0 0

66110 Rep/UH Arb.mask/Verktyg 77 151 52 34 86

66220 Rep och UH av brandsläck 4 5 3 3 8

66810 Arbetsmaskiner 0 0 10 10 12

66820 Transportmedel 0 0 1 1 0

68110 Teleavgifter 0 0 1 1 2

69140 Smörjmedel 0 0 0 2 0

71005 Ext representation/gåvor 0 0 0 0 0

73110 Motorfordonsförsäkring 0 1 3 3 3

73130 Kommunförsäkring 21 20 19 19 20

73310 Larm o Bevakning 3 7 7 7 23

73410 Brandskydd 32 25 23 28 30

73790 Övriga 0 0 0 0 0

74590 Övriga konsulter 0 0 0 4 0

74940 Analysresultat 2 2 0 2 3

74971 Intern GSservice utemiljö 0 2 0 0 0

76460 Besiktningsavgifter 11 2 22 15 19

79200 Avskrivn på fastigheter 665 639 639 642 644

79300 Avskrivn på mask o invent 6 1 2 26 26

85400 Internräntekostnad 82 119 179 156 200

Totaler 2 890 2 562 2 641 2 751 2 334
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Barn- och skolnämnden OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Diarienr. Ärendetyp 

Justerandes slgn 

Ny 7-9 skola i Osby tätort 

BSN/2018:59 611 

/CS /2018.~ J 12 2~ ( 

Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar. 

En nybyggd-, ombyggd- eller tillbyggd 7-9-skola, alternativet F-6-
skola, ska tillskapas i Osby tätort. 

Föreslå kommunstyrelsen att uppdra samhällsbyggnadsutskottet att 
presentera tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i 
Osby tätort. 

Föreslå kommunstyrelsen att uppdra samhällsbyggnadsutskottet att 
projektera ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort. 

Finansiering enligt investeringsplan 2018-2024, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2017-06-12. 

Sammanfattning av ärendet 

Elevantalet ökar i Osby kommun samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga 
och ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort. 
Enligt fullmäktigeberedningens betänkande (beslutad i KF 2016-12-12 § 
130) ska en ny 7-9-skola med moderna lärmiljöer byggas stationsnära i 
Osby tätort. 

Samhällsbyggnadsutskottet måste fa uppdraget att påbörja projektering för 
en ny högstadieskola (7-9) i Osby tätort samt föreslår en lämplig placering 
för skolan. 

Beslutsunderlag 

Barn- och skolnämndens arbetsutskott beslut den 8 maj 2018, § 71 . 

Tjänsteskrivelse ''Ny 7-9 skola i Osby tätort" daterad den 19 april 2018 från 
förvaltningschef Mia Johansson. 

Skrivelse "Bamkonsekvensanalys" från Barn och skola. 

Beslutet skickas till 
Barn- och skolförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
F örvaltningschef för samhälls byggnad 
F astighetschef 
Ekonomiavdelningen 

Expedierat 

I 
Utdragsbestyrkande 

I 
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Barn och skola 
Mia Johansson 
0479528383 
mia.johansson@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny 7-9 -skola i Osby tätort
Dnr BSN/2018:59 611  

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden 

- En ny 7-9-skola med plats för ca 450 elever ska byggas stationsnära i Osby tätort.
- Föreslå Kommunstyrelsen att uppdra samhällsbyggnadsutskottet att presentera 

tänkbar placering för ny 7-9-skola i Osby tätort. 
- Föreslå Kommunstyrelsen att uppdra samhällsbyggnadsutskottet att projektera ny 

7-9-skola i Osby tätort.
- Finansiering enligt investeringsplan 2018-2024, beslutad i Kommunfullmäktige 

2017-06-12.

Sammanfattning av ärendet

Elevantalet ökar i Osby kommun samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och 
ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort. Enligt 
fullmäktigeberedningens betänkande (beslutad i KF 2016-12-12 §130) ska en ny 7-9-
skola med moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort.
Samhällsbyggnadsutskottet måste få uppdraget att påbörja projektering för en ny 
högstadieskola (7-9) i Osby tätort samt föreslå en lämplig placering för skolan.

Finansiering

Enligt investeringsplan 2018-2024, beslutad i Kommunfullmäktige 2017-06-12. 

Beslutsunderlag

Barnkonsekvensanalys

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Ärende

Elevantalet ökar i Osby kommun samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och 
ändamålsenliga. Skollagen och grundskolans styrdokument har förändrats och 
organisationen måste anpassas för att kunna möta framtiden.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2015 att utse en fullmäktigeberedning för att 
diskutera frågor inom verksamhetsområdet Barn och skola. Fullmäktigeberedningen hade 
i uppdrag att diskutera frågor kopplade till förskolan och grundskolan i Osby kommun.

Syftet var/är att:

• Säkerställa likvärdigheten inom kommunen.

• Alla elever ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet.

• Skolorna ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer rustade för 
framtidens behov.

• Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och 
höga kunskapsresultat.

• Osby kommun ska vara en arbetsgivare som kan rekrytera yrkesskickliga lärare med rätt 
behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva tjänster.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12 §130 att beredningens betänkande ska vara ett 
långsiktigt visionsdokument, där det står att en ny 7-9-skola med moderna lärmiljöer ska 
byggas stationsnära i Osby tätort.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Fastighetschef

Ekonomienheten

 Mia Johansson 
Förvaltningschef barn och skola 
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Barnkonsekvensanalys
Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2018-02-06 §13 beslutat att alla nämndbeslut 
ska innehålla en barnkonsekvensanalys.

Barnkonventionens fyra särskilt viktiga grundpelare:

Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något 
slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter 
eller tro.

Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 
som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 
överlevnad och utveckling

Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 
direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt 
med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 
administrativa förfaranden som rör barnet.

OSBY 
KOMMUN 
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Barnkonsekvensanalys - checklista
Nedanstående checklista ska i skrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden (under rubriken 
Beslutsunderlag) redovisas.

Nedanstående checklista avser ärendet:

Ärenderubrik Ny 7-9-skola i Osby tätort
Diarienummer BSN 2018:59 611

1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende?

Ja

Nej

Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden:
Nr Påstående Ja Nej
2 I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3) X

3 Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)

X

4 Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling 
främjas (artikel 6)

X

5 Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med 
funktionsnedsättning (artikel 6)

X

6 Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12) X

Om svaret på någon/några av frågorna 2-6 är nej, utveckla varför.

Nr Förtydligande
6 Beslutet är ett uppdrag för att starta processen. I framtagandet av planer ska barn och 

elever få uttrycka sina åsikter.

X
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Serviceförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Granskning av hantering och rutiner avseende riktade 
statsbidrag
Dnr KS/2018:129 007  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Svar från barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt revisionens 
rapport läggs till handlingarna. 

2. De nämnder som söker/erhåller riktade statsbidrag ska regelmässigt två (2) gånger per 
år lämna en samlad redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
I revisionens rapport ”Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag”, 
daterad den 16 januari 2018, gjordes bedömningen att det inte sker någon samlad redo-
visning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. För att åt-
gärda det föreslår serviceförvaltningen att de nämnder som söker/erhåller riktade stats-
bidrag regelmässigt två gånger per år ska lämna en samlad redovisning till kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige för att säkerställa en bättre intern kontroll.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag”, 
daterad januari 2018, från PwC.

Skrivelse ”Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag”, daterad den 
16 januari 2018, från revisionens vice ordförande Yngve Lörup.

Barn- och skolnämndens beslut 2018-02-06, § 8.

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-03-22, § 28.

Benny Nilsson Robin Skoglund  

Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/
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Vård och Omsorg 
Helena Ståhl 
0479-528408 
helena.stahl@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Vård och Omsorg
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Revisionsrapport, granskning av hantering och rutiner avseende 
riktade statsbidrag
Dnr VON/2018:18 007  

Vård och Omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande avseende 
revisionsrapporten eftersom nämnden i huvudsak bedöms ha ändamålsenliga rutiner 
avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Osby kommuns förtroendevalda revisorer har PwC gjort en granskning av 
hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, grundskola och 
äldreomsorg. Granskningen har omfattat barn- och skolnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: 

- Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning 
av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern 

Efter genomförd granskning gör PwC den sammanfattande bedömningen att vård- och 
omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Den 
sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser:

 Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom respektive 
verksamhet/förvaltning. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns 
dokumenterade och ändamålsenliga rutiner för hanteringen.

 Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om bidrag överstigande sex 
prisbasbelopp. Av berörda nämndernas delegationsordningar framgår att berörda 
förvaltningschefer har rätt att på delegation fatta beslut om projektmedel, EU-
bidrag m.m. upp till sex prisbas-belopp. 

http://www.osby.se/
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 Kartläggning och verifiering visar att nämnden har sökt 2 av de totalt 3 olika 
riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits tillgängliga under 
granskningsperioden.

 Inom vård- och omsorg tas riktade statsbidrag inte med i verksamhetens 
detaljbudget. Det saknas kommunövergripande rutiner för hur statsbidrag ska 
hanteras i budget. PwC förespråkar att riktade statsbidrag tas med i verksamhetens 
detaljbudget.

 Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR. Alla riktade statsbidrag 
projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppföljning. I enlighet med RKR 
bokförs kostnader löpande på respektive projektnummer 

 Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrel-sen 
eller kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrapportering sker dock till 
berörda nämnder 

I syfte att förstärka den interna kontrollen lämnar PwC följande övergripande 
rekommendationer: 

 I samverkan med kommunens centrala ekonomiavdelning årligen kartlägga vilka 
riktade statsbidrag som finns att söka. 

 Statsbidrag som planeras att sökas/inte sökas bör beslutas av berörd nämnd, 
alternativt redovisas för berörd nämnd i det fall ansökan sker i enlighet med 
delegationsbeslut. 

 Ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och 
finansiering under en längre period bör behandlas av nämnd. 

 Tydliggör nämndernas delegationsordningar med avseende om ansökningar av 
riktade statsbidrag får ske enligt delegationsbeslut. Av nuvarande 
delegationsordningar framgår att ansökningar av projektmedel, EU-bidrag m.m. 
har delegerats.

 De riktade statsbidrag som söks bör tas upp i verksamheternas detaljbudgetar och 
budgeteras i ekonomisystem. 

  Återrapportera till kommunstyrelsen och nämnderna de sökta och erhållna 
riktade statsbidragen 

Beslutsunderlag

Revisionsrapport PwC, granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag, 
daterad januari 2018
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Beslutet skickas till 

Helena Ståhl 
Förvaltningschef förr vård och omsorg 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-22 

Vård- och omsorgsnämnd 

§28 

Revisionsrapport, Granskning av hantering och rutiner 
avseende riktade statsbidrag 
VON/2018:18 007 

Beslut 

Något yttrande avseende revisionsrapporten lämnas inte eftersom nämnden i 
huvudsak bedöms ha ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt re
dovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kon
troll. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Osby kommuns förtroendevalda revisorer har PwC gjort en 
granskning av hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag 
inom förskola, grundskola och äldreomsorg. Granskningen har omfattat 
barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har 
syftat till att besvara följande revisionsfråga: 

- Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern 

Efter genomförd granskning gör PwC den sammanfattande bedömningen att 
vård- och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga rutiner avseende 
ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en till
räcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen baseras på föl
jande iakttagelser: 

- Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom re
spektive verksamhet/förvaltning. Inom vård- och ornsorgsförvalt
ningen finns dokumenterade och ändamålsenliga rutiner för hante
ringen. 

- Vård- och ornsorgsnämnden fattar beslut om bidrag överstigande sex 
pris basbelopp. Av berörda nämndernas delegationsordningar fram
går att berörda förvaltningschefer har rätt att på delegation fatta be
slut om projektmedel, EU-bidrag m.rn. upp till sex prisbas-belopp. 

- Kartläggning och verifiering visar att nämnden har sökt 2 av de totalt 
3 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits 
tillgängliga under granskningsperioden. 

- Inom vård- och omsorg tas riktade statsbidrag inte med i verksam
hetens detaljbudget. Det saknas kommunövergripande rutiner för hur 
statsbidrag ska hanteras i budget. PwC förespråkar att riktade stats
bidrag tas med i verksamhetens detaljbudget. 

- Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR. Alla riktade stats
bidrag projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppföljning. I 
enlighet med RKR bokförs kostnader löpande på respektive projekt
nummer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-22 

Vård- och omsorgsnämnd 

Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kom
munstyrelsen eller kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrap
portering sker dock till berörda nämnder 

I syfte att förstärka den interna kontrollen lämnar PwC följande övergri
pande rekommendationer: 

1. I samverkan med kommunens centrala ekonomiavdelning årligen 
kartlägga vilka riktade statsbidrag som finns att söka. 

2. Statsbidrag som planeras att sökas/inte sökas bör beslutas av berörd 
nämnd, alternativt redovisas för berörd nämnd i det fall ansökan sker 
i enlighet med delegationsbeslut. _ 

3. Ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens 
omfattning och finansiering under en längre period bör behandlas av 
nämnd. 

4. Tydliggör nämndernas delegationsordningar med avseende om an
sökningar av riktade statsbidrag rar ske enligt delegationsbeslut. Av 
nuvarande delegationsordningar framgår att ansökningar av pro
jektmedel, EU-bidrag m.m. har delegerats. 

5. De riktade statsbidrag som söks bör tas upp i verksamheternas de
taljbudgetar och budgeteras i ekonomisystem. 

6. Återrapportera till kommunstyrelsen och nämnderna de sökta och 
erhållna riktade statsbidragen. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut den 8 mars 2018, § 21. 

Tjänsteskrivelse "Revisionsrapport, granskning av hantering och rutiner av
seende riktade statsbidrag" daterad den 22 februari 2018 från förvaltnings
chef Helena Ståhl. 

Skrivelse "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbi
drag" daterad den 16 januari 2018 från revisionens vice ordförande Yngve 
Lörup (S). 

Revisionsrapport PwC, "Granskning av hantering och rutiner avseende rik
tade statsbidrag" daterad januari 2018. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
F örvaltningschef Helena Ståhl 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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Sammantr.tdesdatum 
2018-02-06 OSBY KOMMUN 

Barn- och skolnämnd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

2018 -02- 1 6 

Dlarlenr. 

§8 k..S/zc>;t):IZCf 
Revisionsrapport - Granskning av statsbidrag 

BSN/2018:6 610 

Beslut 
Barn- och skolnämn.den beslutar. 

Ger barn- och skolforvaltningen i uppdrag att ta fram skriftliga 
rutiner för ansökning, rekvirering och rapportering av riktade 
statsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Osby kommun har PwC 

utfort en granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag. 

Syftet är att granska om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner för att 
söka riktade statsbidrag i den omfattning man är berättigad till Syftet är 
vidare att kontrollera om korrekta beslut har fattats i de fall man har sökt 
eller valt att inte söka de riktade statsbidragen, samt att redovisning sker i 
enlighet med RKR (Rådet för Kommunal Redovisning). 

Beslutsunderlag 

Barn- och skolnämndens arbetsutskotts beslut den 30 januari 2018, § 16. 

Tjänsteskrivelse "Barn- och skolnämndens hantering och rutiner avseende 
riktade statsbidrag" daterad den 11 januari 2018 från förvaltningschef Mia 
Johansson. 

Revisionsrapport "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade 
statsbidrag" daterad januari 2018 från PwC Martin Hallden och Jenny 
Nyholm. 

Beslutet skickas till 
Barn- och skolförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Områdeschef förskolan, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskolan, Jessica Jönsson 
Verksamhetsutvecklare, Ingrid Ullsten 
Verksamhetscontroller, Cindy Ba1te 

I 'cff I 
Expedierat 

I 
Utdrags bestyrkande 

I 

Ärendetyp 
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Barn och skola 
Mia Johansson 
0479528383 
mia.johansson@osby.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2018-01-11 
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Barn- och skolnämnden hantering och rutiner avseende riktade 
statsbidrag 
Dnr BSN/2018:6 610 

Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden 

Barn- och skolförvaltningen ska ta fram skriftliga rutiner för ansökning, rekvirering och 
rapportering av riktade statsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun har PwC utfört en 
granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag. 

Syftet är att granska om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner för att söka riktade 
statsbidrag i den omfattning man är berättigad till. Syftet är vidare att kontrollera om 
korrekta beslut har fattats i de fall man har sökt eller valt att inte söka de riktade 
statsbidragen, samt att redovisning sker i enlighet med RKR (Rådet för Kommunal 
Redovisning). 

Besluts underlag 

Revisionsrapport "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag, Osby 
kommun" 

Ärende 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun har PwC utfö11 en 
granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag. 

Syftet är att granska om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner för att söka riktade 
statsbidrag i den omfattning man är berättigad till. Syftet är vidare att kontrollera om 

Besöksadress Briogatan 1 
Postadress Barn och skola 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kornmun@osby.se 

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



korrekta beslut har fattats i de fall man har sökt eller valt att inte söka de riktade 
statsbidragen, samt att redovisning sker i enlighet med RKR. 
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Granskningen avgränsas tiJI att omfatta riktade statsbidrag inom förskola, grundskola och 
äldreomsorg. Granskningen avgränsas till berörda nämnder och omfattar inte statsbidrag 
från Migrationsverket avseende flyktingverksamheten. 

Granskningen syftar tiJI att besvara följande revisionsfråga: 

Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll? 

KontroJlfrågor 

Revisionsfrågan besvaras utifrån följande fem uppstäJlda kontrollfrågor: 

Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning/rekvirering och 
rapportering av riktade statsbidrag? 

Har berörda nämnder sökt de riktade statsbidrag som de är berättigade 
tiJI? 

Hur fattas formella beslut avseende ansökan/att eventuellt inte ansöka 
riktade statsbidrag? Har nämndbeslut/delegationsbeslut fattats? 

Har bidragen tagits med i verksamhetens detaljbudget? 

Redovisning av riktade statsbidrag sker i enlighet med RKR? 

PwC bedömer att barn- och skolnämnden uppfyJler kraven helt på två av kontrollfrågorna, 
men endast delvis på tre av kontrollfrågorna. 

Sammanfattningsvis anser PwC att barn- och skolnämnden: 

Endast delvis har ändamålsenliga rutiner för ansökning, rekvirering och 
rapportering av riktade statsbidrag 

Förvaltningens föreslagna åtgärder: 

Barn- och skolförvaltningen ska ta fram skriftliga rutiner för ansökning, rekvirering och 
rapportering av riktade statsbidrag. 

Endast delvis har sökt de riktade statsbidrag som de är berättigade till 

Förvaltningens.föreslagna åtgärder: 
Barn- och skolförvaltningens bevakning av bidrag sker framförallt via Skolverkets 
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hemsida genom statsbidragskalendern. Det som ska utvecklas är att information kring de 
olika statsbidragen ska planeras in i nämndens "årshjul". 

Endast delvis fattar formella beslut avseende ansökan/att eventuellt inte 
ansöka om riktade statsbidrag 

Förvaltningens föreslagna åtgärder: 
Delegationsordningen för Barn- och skolnämnden ska revideras. 

Beslutat skickas till 

Kommunfullmäktige 

Områdeschef förskolan 

Områdeschef grundskolan 

Verksamhetsutvecklare Barn och skola 

Verksamhetscontroller Barn och skola 

Mia Johansson 

Förvaltningschef barn och skola 
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Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Barn- och skolnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av hante
ringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, grundskola och äldre
omsorg. Granskningens revisionsfråga har varit: Har berörda nämnder ändamålsenliga ruti
ner avseende ansökning samt redovisning av riktade stadsbidrag som säkerställer en tillräck
lig intern kontroll? Revisionsrapporten bifogas i bilaga. 

Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att barn- och skol
nämnden inte fullt ut har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av rik
tade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer vidare att vård-
och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenl iga rutiner avseende ansökning samt redo
visning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Den sammanfat
tande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom respektive verksam
het/förvaltning. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns dokumenterade och 
ändamålsenliga rutiner för hanteringen. Dokumenterade rutiner saknas inom barn
och skolförvaltningen. 

• Barn- och skolnämnden fattar i regel inte formella beslut om att ansöka eller inte an
söka om statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om bidrag överstigande 
sex prisbasbelopp. Av berörda nämndernas delegationsordningar framgår att berörda 
förvaltningschefer har rätt att på delegation fatta beslut om projektmedel, EU-bidrag 
m.m. upp till sex prisbasbelopp. 

• Vår kartläggning och verifiering visar all berörda nämnder har sökt 15 av de totalt 27 
olika riktade statsbidrag inom granslmingsområdet som funnits tillgängliga under 
granskningsperioden, varav 13 inom förskola och grundskola och 2 inom äldre
omsorg. 



2018-01-16 

• Inom barn- och skola läggs alla vid budgettillfället kända riktade statsbidrag in i verk
samhetens detaljbudget för utförarna. Bidrag som inkommer senare under året läggs 
inte in i budget utan hanteras i löpande redovisning. Inom vård- och omsorg tas rik
tade statsbidrag inte med i verksamhetens detaljbudget. Det saknas kommunövergri
pande rutiner för hur statsbidrag ska hanteras i budget. 

• Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR. Alla riktade statsbidrag projektförs 
i ekonomisystemet, vi lket möjliggör uppföljning. I enlighet med RKR bokförs kost
nader löpande på respektive projektnummer. 

• Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrapportering sker dock till berörda nämn
der. 

I rapporten ges även ett antal förslag på rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrol
len avseende statsbidrag. 

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden avseende fram
förda synpunkte · i revisionsrapporten senast den 31 mars 2018. 



Martin Hallden 
Jenny Nyholm 

Januari 2018 

pwc 
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1. Sammanfattning 
På uppdrag av Osby kommuns förtroendevalda revisorer har PwC gjort en gransk
ning av hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, 
grundskola och äldreomsorg. Granslmingen har omfattat barn- och skolnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande 
revisionsfråga: 

Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll? 

Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att barn
och skolnämnden inte fullt ut har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi 
bedömer vidare att vård- och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga 
rutiner avseende ansölming samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerstäl
ler en tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen baseras på föl
jande iakttagelser: 

• Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom respektive 
verksamhet/förvaltning. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns doku
menterade och ändamålsenliga rutiner för hanteringen. Dokumenterade ru
tiner saknas inom barn- och skolförvaltningen. 

• Barn- och skolnämnden fattar i regel inte formella beslut om att ansöka eller 
inte ansöka om statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om 
bidrag överstigande sex prisbasbelopp. Av berörda nämndernas delegat
ionsordningar framgår att berörda förvaltningschefer har rätt att på delegat
ion fatta beslut om projektmedel, EU-bidrag m.m. upp till sex prisbas
belopp. 

• Vår kartläggning och verifiering visar att berörda nämnder har sökt 15 av de 
totalt 27 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits 
tillgängliga under granskningsperioden, varav 13 inom förskola och grund
skola och 2 inom äldreomsorg. 

• Inom barn- och skola läggs alla vid budgettillfället kända riktade statsbidrag 
in i verksamhetens detaljbudget för utförarna. Bidrag som inkommer senare 
under året läggs inte in i budget utan hanteras i löpande redovisning. Inom 
vård- och omsorg tas riktade statsbidrag inte med i verksamhetens det~i
budget. Det salmas kommunövergripande rutiner för hur statsbidrag ska 
hanteras i budget. 

• Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR. Alla riktade statsbidrag 
projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppföljning. 1 enlighet med 
RKR bokförs kostnader löpande på respektive projektnummer. 
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• Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrel
sen eller kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrapportering sker dock 
till berörda nämnder. 

I syfte att förstärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer: 

• I samverkan med kommunens centrala ekonomiavdelning årligen kartlägga 
vilka riktade statsbidrag som finns att söka. 

• Statsbidrag som planeras att sökas/inte sökas bör beslutas av berörd 
nämnd, alternativt redovisas för berörd nämnd i det fall ansökan sker i en
lighet med delegationsbeslut. 

• Ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfatt
ning och finansiering under en längre period bör behandlas av nämnd. 

• Tydliggör nämndernas delegationsordningar med avseende om ansökningar 
av riktade statsbidrag får ske enligt delegationsbeslut. Av nuvarande dele
gationsordningar framgår att ansökningar av projektmedel, EU-bidrag m.m. 
har delegerats. 

• De riktade statsbidrag som söks bör tas upp i verksamheternas detaljbudge
tar och budgeteras i ekonomisystem. 

• Återrapportera till kommunstyrelsen och nämnderna de sökta och erhållna 
riktade statsbidragen. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun utfor PwC en 
granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag. 

Den direkta statliga styrningen av kommunerna ökar allt mer och i den statliga 
styrningen ingår ofta ekonomiska incitament. 

Antalet riktade statsbidrag ökar från år till år. År 2016 och 2017 uppgick dessa till 
sammantaget till ca 85 stycken bidrag inom olika områden. En del av bidragen krä
ver mycket omfattande förarbeten och administration från kommunernas sida, me
dan andra bidrag kan rekvireras och redovisas i efterhand. 

I takt med att staten ökar de riktade statsbidragen istället för att öka de generella 
statsbidragen ställs allt större krav på att kommunerna har goda rutiner för att 
fånga upp att dessa bidrag finns, och för att ansöka om dem. 

Kommunstyrelsen, genom ekonomiavdelningen, har att säkerställa kommunens 
finansiering. Ofta ligger dock uppdraget att söka de riktade statsbidragen på för
valtningarna. 

2.2. Syfte och revisions.fråga 
Syftet är att granska om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner för att söka 
riktade statsbidrag i den omfattning man är berättigad till. Syftet är vidare att kon
trollera om korrekta beslut har fattats i de fall man har sökt eller valt att inte söka 
de riktade statsbidragen, samt att redovisning sker i enlighet med RKR1• Gransk
ningen syftar därmed till att besvara följande revisionsfråga: 

• Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning au riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll? 

2 .2.1. Kontrollfrågor: 
Revisionsfrågan besvaras utifrån följande uppställda kontrollfrågor: 

• Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning/rekvirering och rapportering av 
riktade statsbidrag? 

• Har berörda nämnder sökt de riktade statsbidrag som de är berättigade till? 

• Hur fattas formella beslut avseende ansökan/att eventuellt inte ansöka rik
tade statsbidrag? Har nämndbeslut/delegationsbeslut fattats? 

• Rådet för Kommunal Redovisning 
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• Har bidragen tagits med i verksamhetens detaljbudget? 

• Redovisning av riktade statsbidrag sker i enlighet med RKR? 

2.3. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till att omfatta riktade statsbidrag inom förskola, grund
skola och äldreomsorg. Granskningen avgränsas till berörda nämnder och omfattar 
inte statsbidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamheten. 

Granskningen genomförs genom kartläggning av tillgängliga riktade statsbidrag 
inom granslmingsområdet, samt genom dokumentstudier avseende rutiner, detalj
budget, fattade beslut och redovisning. Vidare sker intervjuer med berörda tjänste
män. 

Inom ramen för den här granskningen har följande tjänstemän intervjuats; 

• Tf. Ekonomichef 
• Vård- och omsorgschef 
• Verksamhetscontroller, Vård och omsorg 
• Förvaltningschef, Barn och skola 
• Verksamhetscontroller, Barn och skola 
• Verksamhetsutvecklare, Barn och skola 

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 
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3. Granskningsresulta t 
3.1. Rutiner för ansökan, rekvireri.ng och 

rapportering 
Riktade statsbidrag, även kallade specialdestinerade statsbidrag, är tidsbegränsade 
och avsedda för en bestämd verksamhet eller visst ändamål/åtgärd. I Osby kommun 
är det barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för att 
söka statsbidrag inom förskola och grundskola respektive äldreomsorg, och bidra
gen tillfaller nämndernas budget i sin helhet. Den praktiska hanteringen att bevaka, 
besluta om, ansöka om/rekvirera samt återrapportera riktade statsbidrag sker på 
berörda förvaltningar. Detta ställer krav på att nämnderna och förvaltningarna har 
ändamålsenliga rutiner och riktlinjer avseende beslut och ansökningar av statsbi
dragen. I barn- och skolnämndens internkontrollplan 2018 finns en kontroll avse
ende rutin för riktade statsbidrag för att säkerställa att det finns rutin för ansök
ning, rekvirering och rapportering. 

Det finns i Osby kommun inga övergripande rutiner avseende riktade statsbidrag, 
utan bevakning, ansökning, och rapportering sker på nämnderna. 

3.1.1. Förskola och grundskola 
Det är förvaltningschefen vid barn- och skola som har det yttersta ansvaret avse
ende riktade statsbidrag inom förskola och grundskola. All hantering sker centralt 
på förvaltningen i nära dialog med områdeschefer, rektorsgrupp, förskolechefer och 
ledningen. Det saknas dokumenterade rutiner för hantering av riktade statsbidrag 
inom barn och skola. Vid inten:ju anges de rutiner som finns idag ska dokumente
ras. Berörda tjänstemän upplever att det finns god kontroll och att det finns upp
backning vid frånvaro. 

Bevakning av bidrag sker framförallt via Skolverkets hemsida genom statsbidrags
kalendern och den digitala plattformen "mina sidor". Bevakning sker även via andra 
myndigheter, tex. Kulturrådet. Det är verksamhetscontroller och verksamhetsut
vecklare som sköter bevalming av bidrag som avser förskola och grundskola. Till
sammans med områdeschef förskola och grundskola görs en kartläggning av vilka 
bidrag som finns tillgängliga och diskussion förs huruvida de ska ansöka om kart
lagda bidrag. Bidrag avseende gymnasieskolan hanteras separat, men berörda tjäns
temän träffas kontinuerligt för att säkerställa att alla statsbidrag fångas upp. Vidare 
förs diskussioner med rektorsgruppen och enligt uppgift sker kontinuerlig dialog 
mellan förvaltning, chefer och ledningen. 

Det är områdescheferna för de olika verksamheterna som fattar beslut om vilka bi
drag de ska söka. Rapportering om vilka bidrag som söks sker till nämnden. Inom 
barn och skola fattas inte formella de]egationsbeslut. De inteIVjuade upplever att 
det är tydligt att det är förvaltningen som ska söka vissa bidrag. De har diskussion
er inom kommunledningsgruppen avseende bidrag som hainnar i gråzon och för-
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valtningschefema träffas varje vecka. Både verksamhetsutvecklaren och verksam
hetscontroller har behörighet att lämna in ansökningar på Skolverkets "mina sidor". 

3.1.2. Äldreomsorg 
Huvudansvaret för hantering av riktade statsbidrag som avser äldreomsorg innehas 
av vård- och omsorgschefen vid vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamhetscon
troller har den sammanhållande rollen. Inom förvaltningen finns en framtagen do
kumenterad rutin (beslutad 2017-01-01) för hantering av statsbidrag. Under inter
vju uppges att det är en liten grupp som arbetar med dessa frågor och att de täcker 
upp för varandra vid frånvaro. Framöver kommer även verksamhetscheferna (nyin
rättade tjänster) vara mer delaktiga, både avseende bevakning och hantering. 

Bevakning av bidrag sker framförallt genom Socialstyrelsen och SKL. Från Social
styrelsen skickas information per mail när det är dags att ansöka om bidrag. Bevak
ningen hanteras i tre led; inom nätverk, vård- och omsorgschef + verksamhetscon
troJler samt inom ekonomiavdelningen. Tillsammans kartläggs vilka riktade stats
bidrag som finns att söka och därefter informeras nämnden. Ansökningar som avser 
bidrag upp till sex prisbasbelopp kan förvaltningschefen fatta beslut om. Vid inter
vju anges att beslutsrätten ibland delegeras till verksamhetscontroller. För att an
söka om större bidrag görs ett ärende till nämnden som beslutar om ansökan och 
ger vård- och omsorgschefen rätt att verkställa ansökan. Enligt rutinen så diarieförs 
ansökningar som nämnden beslutar om. Vid intervju anges att nämnden inte alltid 
fattar beslut. För bidrag som finns att söka flera år i rad har hittills endast ett beslut 
fattats. Vi har inhämtat nämndens beslut (2016-03-17) avseende stimulansmedel 
för k:unskapssatsning för baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorgen 
2016. Vi har även inhämtat nämndens beslut (2015-12-15) avseende Äldresatsning 
2016 (Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016). Av båda besluten framgår att 
verksamhetsområdeschefen får i uppdrag att rekvirera statsbidraget. Nämndbeslut 
eller delegationsbeslut för ansökningar inom Ökad bemanning inom äldreomsorgen 
under 2017 har inte fattats. 

Rekvirering av bidrag görs av verksamhetscontroller vid förvaltningen, som upprät
tar ett särskilt ansvar, verksamhet och projektnummer för varje statsbidrag och för 
varje år. Efter genomförd ansökan/rekvirering lämnas förslag till nämnden hur 
statsbidraget ska användas som fattar beslut om fördelning av bidraget. 

Verifiering 
Vi har inhämtat berörda nämnders delegationsordningar för att kontrollera vem 
som har delegation att fatta beslut om att ansöka om riktade statsbidrag. Följande 
har noterats: 

• Vi har via delegationsordning kunnat verifiera att förvaltningschef inom 
barn- och skola har rätt att på delegation fatta beslut om att ansöka om pro
jektmedel, EU-bidrag m.m. upp till sex prisbasbelopp. 

• Vi har via delegationsordning kunnat verifiera att vård- och ornsorgschefen 
har rätt att på delegation fatta beslut om att ansöka om projektmedel, EU-
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bidrag m.m. upp till sex prisbasbelopp. För bidrag över sex prisbasbelopp 
har delegation lämnats till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Kartläggning av riktade statsbidrag 
Inom förskolat grundskola och äldreomsorg finns rik-ta.de statsbidrag att söka 
främst från Skolverket och Socialstyrelsen, men även från övriga instanser såsom 
Kulturrådet och Boverket. 

Inom ramen för granskningen har vi gjort en kartläggning av de riktade statsbidrag 
som funnits att söka inom granskningsområdet under granskningsperioden 2016 

samt 2017. Sammantaget har vi valt att granska 27 stycken olika bidrag. Se bilaga 1 

för en sammanställning av kartlagda bidrag. 

Berörda verksamheter uppger att de söker alla bidrag som bedöms relevanta och att 
de inte ansöker om bidrag i mindre omfattning än vad de är berättigade till. Beslut 
om att inte söka om bidrag avseende förskola och grundskola tas av förvaltnings
chefen för barn och skola efter dialog med verksamhetsutvecklaret områdeschef och 
rektorsgruppen. Inom vård och omsorg saknas konkret rutin för hur ett beslut om 
att inte söka ett bidrag skulle fattas. 

Vi har inhämtat en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som berörda 
nämnder /verksamheter har ansökt om inom respektive område, inklusive ansökt 
belopp samt beviljat anslag. I nedanstående tabeller redogörs för utfallet av inhäm
tade sammanställningar. 

Karriärtjänster HT 2016 541875 541875 

Karriärtjänster VT 2017 595000 595000 

Karriärtjänster HT 2017 595000 595000 

Lovskola 2017 26455 144 000 

Lågstadiesatsningen 2016/2017 4 644198 4644198 

Lågstadiesatsningen 2017 / 2018 2 700 265 2400265 

Lärarlyftet 2016 i.u. 93750 

Lärarlyftet 2017 105 000 105000 

Lärar1önelyftet HT16 (inkl. gymnasiet) 1900000 1873 868 

Lärarlönelyftet 2017 (inkl. gymnasiet) 2580140 2580140 

Läslyftet 2016 54000 54000 

Läslyftet 2017/2018 999000 999000 

Läxhjälp 2016 i.u. 261000 

Läxhjälp 2017 90000 90000 

Mindre barngrupper i förskolan 2016/2017 1002000 1002000 

Mindre barngrupper i förskolan 2017/2018 1680000 1680 000 

Januari 2018 
Osby kommun Sav 19 
PwC 



Papperslösa barn 2016 67517 67 517 

Papperslösa barn VT 2017 52299 52299 

Papperslösa barn HT 2017 52299 Ej klart 

Samordnare för nyanländas lärande 138 200 138 200 

Samverkan för bästa skola Deltar Deltar 

Skapande skola 2017/2018 380 000 380000 

Ökadjämlikhet 2017 912 333 924 308 

TOTALT: 19 221420 

Utöver ovanstående bidrag har verksamheten sökt ett antal bidrag som inte har 
ingått i granskningen: 

• Förstärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården 
• Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården 
• Parkskolan för alla 
• Skoldatatek 
• Fritidshemssatsningen 

Kunskapssatsning för baspersonal i äldre-
och funktionshindersomsorgen 2016 3u 197 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 3 481 685 

I Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 ~ 457 o~ 

TOTALT: 

Iakttagelser och verifiering 

311197 

3481685 

3457064 

7249946 

Sammantaget har de granskade verksamheterna ansökt om 15 stycken olika riktade 
statsbidrag under granskningsperioden, att jämföra med vår kartläggning om totalt 
27 stycken bidrag. 9 stycken bidrag har sökts mer än en gång. Av de 15 riktade 
statsbidragen är 13 stycken inom förskola och grundskola och två stycken inom 
äldreomsorg. Beviljat anslag uppgår till totalt ca 26,5 mnkr. För ett antal bidrag är 
ansökningsföifarandet ej klart vid tidpunkt för granskning. 

En jämförelse har gjorts mellan vår kartläggning (se bilaga 1) och ovanstående ta
beller (tabell 1-2). Kontroll har skett av om respektive verksamhet har ansökt om de 
riktade statsbidrag som funnits att söka under granskningsperioden. Följande har 
noterats: 

• BSN har ansökt om 13 stycken olika riktade statsbidrag under gransknings
perioden, varav 8 bidrag har sökts två år i följd. Av vår kartläggning framgår 
att det funnits 24 stycken olika riktade statsbidrag att ansöka om under 
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granslmingsperioden, vilket innebär att verksamheten inte sökt 11 stycken 
bidrag. Orsaken till varlör de ej har sökts framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 3: Ej sökta bidrag inomfijrskola/grundskola 
r F.J ansökt statsbidrag Förklaring 

Bidrag till sommar lovsaktiviteter Sökts av annan förvaltning. 

I I 
Ej analyserat om bidraget går att 

Entrep renörskap i skolan söka. 
Ej analyserat om bidraget går att 

Fortbildning rektorer och förskole-chefer söka. 

Förlängt matematiklyft 
Aktivt avstått att ansöka till förmån 
för att arbeta med läslyftet. 
Det fanns inte möjligheter att orga
nisera insatserna för att möJ1iggöra 

Hälsofrämjande utveckling _ en ansökan. 

r Icke-folkbokförda barn (D!l)lomatbarn) 

Läslyftet i förskolan 

Omsorgpå obekväm arbetstid 

Personalförstärkning inom elevhälsa 

I Utlandssvenska elevers skolgång 
Ökad undervisningstid för nyanlända 
Elever 

Ej aktuellt för Osby kommun. 
Aktivt avstått att ansöka till förmån 
för att jobba med digitalisering. 

Ej aktuellt för Osb)! kommun. 

Uppfy!J.de inte villkoren. 

t Ej aktuellt för Osby kommun. 
- Ej analyserat om bidraget går att 

söka. 

• VON har ansökt om två av tre av de riktade statsbidragen som funnits att 
ansöka om under gransknings perioden och som framgår av vår kartlägg
ning. Nämnden har inte ansökt om bidrag för kompetensutbildning för till
fälligt anställda i äldreomsorgen. Bidraget hanteras inom Utbildning- och 
arbetsförvaltningen (vuxenutbildning), som söker bidraget i dialog med 
vård- och omsorg. 

Budget och redovisning 
I kommunens övergripande budgetprocess och resursfördelning när kommande års 
ramar fastställs är riktade statsbidrag ofta föremål för diskussion. Rfätade statsbi
drag diskuteras även i kommunledningsgruppen i samband med budgetdiskussion
er. Alla riktade statsbidrag hanteras på nämndnivå i deras respektive nämndplaner. 

Specialdestinerade eller riktade statsbidrag är tidsbegränsade och avsedda för en 
bestämd verksamhet eller visst ändamål/åtgärd. Enligt information från RKR i ok
tober 2014 ska riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med 
övriga verksamhetsanknutna intäkter. Huvudregeln är att bidragen kräver någon 
form av motprestation eller återrapportering. Periodisering ska göras i den period 
där prestationerna har utförts. Det finns tre olika sätt att hantera riktade statsbi
drag i redovisningen. 

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar ge
nomförts eller vissa mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska 
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bokföras i samma perioder som prestationerna utförts. utbetalning i ef
terskott ska tas upp som fordran (upplupen intäkt) i den period som pre
stationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de utbetalas i 
förskott. 

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas for ett framtida tidsbestämt 
projekt och de utförda prestationerna utgör beräkningsunderlag för för
delning av bidraget ska det bokföras och matchas mot kostnader över 
den fastslagna tidsperioden. Denna typ av bidrag är ofta kopplade till re
dovisningsskyldighet och skyldighet att återbetala kvarvarande medel 
vid projekttidens slut. 

3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation 
och intäktsförs den period som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras i 
sin helhet även om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek 
för den period som bidraget avser. 

3.3.1. Förskola och grundskola 
Enligt uppgift har nämnden en ny budgetprocess sedan 2017, i vilken de tar höjd för 
statsbidrag. I nämndplanen finns de riktade statsbidrag som förvaltningen har kän
nedom om och som de ska söka. Budget finns för både intäkter och kostnader. Vid 
förändringar under året görs inga ändringar i budget. Statsbidrag som inkommer 
under året läggs inte in i detaljbudgeten, utan dessa beaktas endast i prognoser. 

All ekonomisk hantering och redovisning sker centralt på förvaltningen. Alla stats
bidrag redovisas på egna projektkoder så att de går att följa intäkter och kostnader i 
ekonomisystemet. Huvudprincipen är att kostnader ska matchas mot intäkter i den 
mån det är möjligt. För de största statsbidragen uppges detta inte alltid vara möj
ligt, eftersom stor del av kostnaderna avser lön. 

Controllers på förvaltningen gör månadsvisa budgetuppföljningar, på bidrags
/projektnivå. I samband med bokslut säkerställer verksamhetscontroller vilka bi
drag som ska periodiseras på nästa år, samt vilka som ska intäktsföras alternativt 
återbetalas till bidragsgivaren. 

3.3.2. Äldreomsorgen 
Riktade statsbidrag inom äldreomsorg tas inte upp i nämndens detaljbudget. 
Nämndplan upprättas årligen i september/oktober och information eller beslut om 
bidrag inkommer tidigast i januari. Förutom löneökning så görs inga ändringar i 
budget under året. 

All ekonomisk hantering och redovisning sker centralt på förvaltningen. Av förvalt
ningens rutin framgår att alla statsbidrag bokfors på egna projektnummer i ekono
misystemet, vilket möjliggör uppföljning av intäkter och kostnader. Vid intervju 
anges dock att kostnaderna inte alltid överensstämmer med verkligheten och det 
faktiska utfallet eftersom det finns en rörlighet mellan projekt. Det är därmed svårt 
att veta exakt vilka kostnader som avser respektive projekt. De rättar inte upp redo· 
visningen i efterhand. Vid intervju anges att de inte rullar medel över årsskiftet. 
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Det är enhetscheferna samt områdescheferna som ansvarar för att medlen används 
under den period som de är avsedda för. Cheferna ansvarar för sin egen budget och 
förutsätts göra månadsvisa uppföljningar. Av förvaltningens rutin framgår att in
tern kontroll av statsbidragens användande och bokföring görs vid varje budgetupp
följning. Enligt uppgift ska det inom ramen för 2018-års internkontroll göras stick
prov på att personal konterar på rätt projekt och ansvarsområde. 

Återapportering till nämnd 
Det görs ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 

Det sker regelmässig återapportering till barn- och skolnämnden. Redovisning görs 
dock inte på projektnivå, utan på en mer övergripande nivå. Vid intervju anges att 
det finns en god kommunikation mellan politiken och tjänstemännen, och att poli
tiken står bakom förvaltningen och litar på att de gör den bästa bedömningen uti
från kommunens mål etc. 

Det sker regelmässig återrapportering till vård- och omsorgsnämnden. Redovisning 
av riktade statsbidraget sker årligen och genom kvalitetsförbättringar anges hur 
respektive bidrag har fördelats, vad medlen använts till och vad effekterna blivit. 
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4. Revisionell bedömning 
4 .1. Avstämning mot kontrollfrågor 
Revisionsfrågan besvaras utifrån fem uppställda kontrollfrågor. Respektive kon
trollfråga bedöms uppfyJlt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Bedömning och Bedömning och 
kommentar kommentar 

Kontrollfråga Barn- och skolnämnden Vård- och omsorgsnämnden 

Finns det ända- Delvis uppfyllt Uppfyllt 
målsenliga rutiner Inom barn- och skolförvalt- Inom vård- och omsorgsför-
för ansökning/ ningen finns inga dokumen- valtningen finns dokumente-
rekvirering och terade riktlinjer för statsbi- rade rutiner för hantering av 
rapportering av dragsansökningar. riktade statsbidrag. 
riktade statsbi- Ansvaret är dock tydligt och Ansvaret är tydligt fördelat 
drag? ligger på förvaltningschef, mellan förvaltningschef och 

verksamhetscontroller och verksamhetscontroller. Även 
områdeschefer, vilka genom- ekonomiavdelningen är in-
för bevakning och ansökning volverad vad gäller bevak-
av riktade statsbidrag. ning. 

Inför 2018 finns i nämndpla- Det sker årlig rapportering till 
nen en sammanställning över nämnd avseende sökta och 
bidrag som ska sökas. Det erhållna riktade statsbidrag, 
sker en återkommande munt- samt hur medlen använts. 
lig rapportering till nämnd 
avseende sökta och erhållna 
riktade statsbidrag. 

Har berörda Delvis uppfyllt Uppfyllt 
nämnder sökt de Barn- och skolnämnden har Vård- och omsorgsnämnden 
riktade statsbidrag sökt 13 av 24 bidrag. De bi- har sökt 2 av 3 bidrag. 
som de är berätti- drag som inte sökts har be- Nämnden har inte sökt bidrag 
gadetill? dömts ej relevanta eller ej för kompetensutbildning för 

varit aktuella. Några har sökts tillfälligt anställda i äldre-
av annan förvaltning. Två omsorg och hälso- och sjuk-
bidrag har ej analyserats. vård. Bidraget hanteras vid 

annan verksamhet. 

Hur fattas formella Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 
beslut avseende Nämnden har under 2016 och Nämnden fattar beslut om att 
ansökan/att even- 2017 inte fattat formella be- bidrag som överstiger sex 
tuellt inte ansöka slut om ansökningar av rik- prisbasbelopp, dock fattas 
om riktade statsbi- tade statsbidrag. Formella beslut endast en gång för bi-
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drag? Har nämnd- besiut ·har inte heiler regel- drag som gäller flera år. 
beslut/ mässigt skett via delegations- Av delegationsordning fram-
delegationsbeslut beslut. Av delegationsord- går att vård- och omsorgschef 
fattats? ningen framgår att nämnd har rätt att ansöka om bidrag 

ska fatta beslut om att söka upp till sex prisbasbelopp. 
bidrag som överstiger 6 bas-
belopp. Vi har inte tagit del av några 
Från 2018 gäller nya dock nya delegationsbeslut. Förvalt-
beslutsrutiner. I nämndens ningen saknar konkreta ruti-
beslutade nämndplan avse- ner för hur ett beslut om att 
ende 2018 redovisas vilka inte söka ett bidrag ska han-
bidrag som ska sökas. teras. 

Har bidragen ta- Uppfylh Delvis uppfyllt 
gits med i verk- De riktade statsbidrag som är Inga bidrag tas med i detalj-
samhetens detalj- fullt ut kända vid budgettill- budget. Redovisning av intäk-
budget? fället läggs in i budget för ter och kostnader sker struk-

utförarna. De bidrag som in- turerat och uppföljningsbart. 
kommer under verksamhets-
året läggs inte in i budget 
utan hanteras i löpande redo-
visning. 

Redovisning sker i Uppfyllt Uppfyllt 
enlighet med Alla statsbidrag projektfårs i Alla statsbidrag projektförs i 
RKR? ekonomisystemet, vilket möj- ekonomisystemet, vilket möj-

liggör uppföljning. I enlighet liggör uppföljning. I enlighet 
med RKR bokförs kostnader med RKR bokförs kostnader 
löpande på respektive pro- löpande på respektive pro-
jektnummer. jektnummer. 

Revisionell bedömning 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

• Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning au riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll? 

Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att barn
och skolnämnden inte fullt ut har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt 
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi 
bedömer vidare att vård- och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga 
rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerstäl
ler en tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen baseras på föl
jande iakttagelser: 
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• Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom respektive 
verksamhet/förvaltning. Inom vård- och omsorgsföivaltningen finns doku
menterade och ändamålsenliga rutiner för hanteringen. Dokumenterade ru
tiner saknas inom barn- och skolförvaltningen. 

• Barn- och skolnämnden fattar i regel inte formella beslut om att ansöka eller 
inte ansöka om statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om 
bidrag överstigande sex prisbasbelopp. Av berörda nämndernas delegat
ionsordningar framgår att berörda förvaltningschefer har rätt att på delegat
ion fatta beslut om projektmedel, EU-bidrag m.m. upp till sex prisbas
belopp. 

• Vår kartläggning och verifiering visar att berörda nämnder har sökt 15 av de 
totah 27 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits 
tillgängliga llllder granskningsperioden, varav 13 inom förskola och grund
skola och 2 inom äldreomsorg. 

• Inom barn- och skola läggs alla vid budgettillfället kända riktade statsbidrag 
in i verksamhetens detalJbudget för utförarna. Bidrag som inkommer senare 
under året läggs inte in i budget utan hanteras i löpande redovisning. Inom 
vård- och omsorg tas riktade statsbidrag inte med i verksamhetens detalj
budget. Det saknas kommunövergripande rutiner för hur statsbidrag ska 
hanteras i budget. 

• Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR. Alla riktade statsbidrag 
projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppföljning. I enlighet med 
RKR bokförs kostnader löpande pä respektive projektnummer. 

• Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrel
sen eller kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrapportering sker dock 
till berörda nämnder. 

4.3. Rekommendationer 
I syfte att förstärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer: 

• I samverkan med kommunens centrala ekonomiavdelning årligen kartlägga 
vilka riktade statsbidrag som finns att söka. 

• Statsbidrag som planeras att sökas/inte sökas bör beslutas av berörd 
nämnd, alternativt redovisas för berörd nämnd i det fall ansökan sker i en
lighet med delegationsbeslut. 

• Ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfatt
ning och finansiering under en längre period bör behandlas av nämnd. 

• Tydliggör nämndernas delegationsordningar med avseende om ansökningar 
av riktade statsbidrag får ske enligt delegationsbeslut. Av nuvarande dele
gationsordningar framgår att ansökningar av projektmedel, EU-bidrag m.m. 
har delegerats. 
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• De riktade statsbidrag som söks bör tas upp i verksamheternas detaljbudge
tar och budgeteras i ekonomisystem. 

• Återrapportera till kommunstyrelsen och nämnderna de sökta och erhållna 
riktade statsbidragen. 
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Bilaga 1: Kartläggning av riktade 
statsbidrag 
Tabell t: Riktade statsbidrag inom förskola och grundskola 

-- -- -- -- --

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 

Entreprenörskap i skolan 

Fortbildning rektorer och förskoleche· 
fer 

Fortbildn~g specialpedagogik 

Förlänst Matematiklyft 

Iiälsofrämja~de utvec~ling_ . 

I~ke·fol~b~ld'~rda barn (Diplomatbarn) 

Karriärtjänster 

Lovskola 

Ugstadiesatsningen 

Lärarlyftet 

Lä?:arlön~yftet 

Läslyfte~ 

Läslyftet i förskolan 

Läxhjälp 
Mindre barngrupper! förs~~lan 

OmsC>rg p~ _obekväm arbetstid 
Papperslösa barn i skolan 

Persona!förstärkn~n g inom el~vhäls~ 

Samverkan för bästa skola . . . 
S~pande skola 

Upprustning av skollokaler och utemil· 
jöer vid skolor, förskolor och t'ritidsllem 

Ut~ndssven~~ Etl~ers sk<?lg~ng 
Ökad undervisningstid för nyanlända 
elever 

MUSC 
Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket .. . . 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Skolverket 

Statens Kulturråd . . 

Boverket 

Skolverket 

Skolverket 

Tabell 2: Riktade statsbidrag inom äldreomsorg 

Stats~idrag_ Bidragsgivare 
Kanskapssatsning för baspersonal inom 
äldre· och funktionshindersom.sorg~_n . Socialstyrelsen 

Kompetensutbildning för tillfälligt an· 
ställda i äldreomsorg och hälso· och 
sj_ukvård Skolverket 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen Socialstyrelsen 
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Ja (söks av annan 
ver~aml?,et) 

Nej_ 

N. ... eJ 
Nej 

Nej 

Nej_ 
Nej 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nej 

Ja 

Ja 
Nej 

Ja 
Nej 
Ja 
Ja 
Nej (söks av annan 
verksamhet) 

_Nej 

N~_ 

Kommunen har 
sökt bid~et? 

Ja 

Hanteras av annan 
vht 

Ja 
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Kristianstad 180522 

Samordn ingsforbundets Skåne Nordost årsredovisning verksamhetsåret 2017 

Samordningsförbundet Skåne Nordost består av medlemmarna konununerna Bromölla, 
Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. 

Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmama var för sig pröva frågan om förbundets styrelse ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Prövningen sker i respektive region- eller 
kommunfullmäktigeförsamling samt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Härmed översändes årsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost avseende 2017 års verksamhet för beslut i 
ansvarsfrågan för Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse. 

Tacksam för protokollsutdrag när beslut är fattat. 

Med vänliga hälsningar 

tlmmra M lrJff/ 
Annica Nilsson, 

förbundschef 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
e-post: annica.nilssontäsfsno.se 
tel: 0768 - 83 70 57 

Sarnordningsforbundet Skåne Nordost 
Spannrnålsgatan 7 

291 32 KRISTIANSTAD 
Org nr: 222000-2790 
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Samordningsforbundet Skåne Nordost 

Org.nr 222000-2790 

Innehållsförteckning 

Inledning 

Verksamhetssammanfattning 2017 
Styrelsen 2017 

Flercd11111gsgruppcn 2017 

Samordningsförbundets Skåne Nordost kansli 

t.ktuclla processer under 2017 

• ISA (Integration Samverkan Arbete) 

• Näsbymodel/en) 

• Premo Skåne Nordost 

• Hela Familjen 

• Maria Mödrahälsovård 

• Samtal För Integration 

• Individual Placement and Support (]PS) 
- fdrstudiclkartläggninsarhete 

S. 3 

S. 3 
s. 4 

s. 5 

s_ 5 

s. 6 

s. 6 

s. 6 

S. 7 

s. 7 

s. 8 

S. 8 

s. 9 

• Kompetenshöjande insatser och utbildningsinsatser 
under 2017 s. 9 

Proccssplan 1 

R1~sultaträkn i ng 

Balansräkning 

Kassaflödeanalys 

Noter 

S. 12 

S. 13 

s. 14 

s. 16 

S. 17 

2 ( 19) 

1 Process/processplan är begrepp, som används av Finsamforbund och som ersätter orden projckt/projcktpl.rn, dh 
syJ'tct med att anviinda orden proccss/proccssplan ~ir avsikten att samordningsvinstcr och förändrade arbctssiitt inte 
sk;_ill upphöra när processen (tidigare projektet) avslutas. 
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Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Org.nr 222000-2790 

Verksamhetsberättelse för 2017 

Inledning 

3 ( I 9) 

Samordningsförbundet Skåne Nordost består av Arbetsfö1medlingen, Försäkringskassan, kommunerna 
flromölla, Hässleholm, Knstianstad, Osby och Östra Göingc och Region Skåne. Förbundet har sitt siitc i 
Kristianstad. 

Samordningsförbundets Skåne :'Jordost uppgift är i första hand, att verka för att medborgare ska få stöd 
och rehabilitering, som ger dem möjlighet att försö1ja sig själva. På individnivå verkar 
sarnordningsförbundet genom att finansiera insatser, som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna 
syftar ofta till att utveckla gemensamma arbetssätt och metoder, individanpassa insatser och verka för att 
na en ökad effektivitet. Samordningsförbundet Skåne Nordost stödjer således aktivt insatser och andra 
aktiviteter, som syftar till att få samarbetet mellan rai1erna att fungera effektivare. Förbundet ska därfö, 
ses som en struktur, för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär, att 
verksamhet inte enbart bedrivs i form av tillfälliga processer utan mer som en ordinarie 
sa rn verk ans verksamhet. 

Samordn111gsförbundet Skåne Nordost är en offentligrättslig juridisk person, som har egen rättskapacitct 
och beslutanderätt över resursanvändningen. Förbundet leds av en styrelse. Verksamheten beclnvs 1 

enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagstiftningen ger de fyra 
parterna möjlighet att samordna och effektivisera den gemensamma resursanvändningen inom 
rchabiliteringso1m·ådct utifrån lokala samvcrkansbchov och förutsättningar. Genom sådan samverkan k;:in 
parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rchabiliteringsarbetcl 

V crksamhctssammanfattning 2017 

Av verksamhetsplanen för 2017 framgår Samordningsförbundets· Skåne Nordost prioriteringsområden för 
året: 

l. Insatser för personer med risk-/missbruk. 
2. Insatser för personer som avslutat tiden i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag utan att ha nåtl 

arbete c!!er studier. 
3. Kompetensutveckling för chefer och medarbetare inom samverkanspartema. 
--1-. Insatser for unga med aktivitetscrsättning och för långtidssjukskrivna. 
5. Tnsatser för långtidsarbetslösa, som trots andra insatser inte lyckats etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

T skrivande stund, en bit in på 2018, får konstateras att Samordn111gsförbundet Skåne Nordost 1 hög 
utf,träckning finansierade insatser och/eller verkade kompetenshöjande inom de beslutade 
prioriteringsområdena under 2017. De områden som inte fick väntad prioritering, var insatser för unga 
med aktivitctsersättning och för långtidssjukskrivna samt insatser för långtidsarbetslösa, som trots andra 
111~alser inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Anledningen var att det inte inkom några 
an:;ökningar om finansiering av insatser för dessa målgrupper. 

Under 2017 deltog 542 invånare i nordöstra Skåne i processer eller tog på annat sätt del av 
insatser/samarbete) som möjliggjordes genom finansiering från Samordningsförbundet Skåne Nordost. 
Det är en ökning med 59 invånare jämfört med året innan. Liksom tidigare, var en övervägande del av 
deltagarna drabbade av psykisk ohälsa, vilket speglar den psykiska ohälsans utbredning i samhället. 



Samordningsförbundet Skåne Nordost 
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Kompetenshöjande insatser/utbildningsrnsatser, som Samordningsförbundets Skåne Nordost lioans1erade, 
möjliggjorde 560 utbildningsplatser. Det är en ökning med 230 platser jämfö11 med 2016. Även om 
samma personer deltagit i flera insatser, visade även dessa satsningar på en reell efterfrågan och ett reellt 
behov och genomfördes i enlighet med av styrelsen beslutat prioriteringsområde för 2017. Tillfällena gav 
även möjlighet att synliggöra Samordningsförbundet Skåne Nordost och den finansiella samordningen för 
ett mycket stort antal chefer och medarbetare inom förbundets parter, som annars sannolikt hade varit 
svåra att nå. Förhoppningen är att bland annat genom fo11satta utbildningssatsningar ytterligare öka 
binncdornen om förbundet och den finansiella samordningens möjligheter. 

lnder året tick Samordmngsförbundct Skåne Nordo:;t ytterligare tillfällen, att nå ut till en bredare skara. 
Exempelvis talade förbundschefen på en nationell konferens i Stockholm på temat "Hur man bygger 
framgångsrik samverkan för att möjliggöra övergångar från daglig verksamhet till arbetslivet" i januari. 
om ''Den finansiella samordningen och dess möjligheter" på en regional konferens för personliga ombud i 
Kristianstad i april och på samma tema för Kristianstads S-kvinnor i september. I september var 
förbundschefen inbjuden att tala på en webbkonferens om Finsamfinansierat samarbete kring nyanhinda. 
oktober besökte den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kerstin Nilsson den Finsamfinansicrade 
processen Hela Familjen och Samordmngsförbundets Skåne Nordost styrelse för diskussion knng den 
finansiella samordningen. 

förbundet uppmärksammades även i media genom projektledaren för Maria Mödrahälsovård. 

På Samordningsförbundets Skåne Nordost kansli fick förbundschefen en kollega i ekonom,assistentcn 
Karin Alfonsson (visstidsanställning via bemanningsföretag). 

Styrelsen 2017 

Samordningsförbundcts styrelse består av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. Samtliga ersättare 
har närvaro- och yttranderätt vid förbundets styrelsemöten. 

Ordinarie ledamöter 
L,,na Nilsson (ordförande) 
Ewa Pihl Krabbc (vice ordförande) 
Mats Hartrnan 
Patrick Baninger 

Ersättare 
Jenny Önnevik 
Radovan Javurek 
Marika Bjerstedt-Hanscn 
Patrie Åberg 
Camilla l\1ärtenscn 
Pia Carlson 
'Vteen Tikkancn 

Hässleholms kommun 
Region Skåne 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 

Bromölla kommun 
Kristianstads kommun 
Osby kommun 
Östra Göingc kommun 
Region Skåne 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 

Under året ersatte Mecri Tikkancn Rickard Staf som ,;rsättare för Försäkringskassan. 

2017 hölls 10 styrelsemöten. Styrelsen arbetade med ekonomi, verksamhetsmål, strategier, planering, 
proccssutvärdcringar samt fonnalia. Beslut om budget, årsredovisning, processer m.rn. fattades. Stående 
pli nktcr på dagordningen var förbundschcfens information och ekonomisk rapport. 

~ 
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Radovan Javurek satt som ordinarie ledamot i styrelsen för Nationella Nätverket för Sarnordningsförbund 
(NNS) under 2017. Samordningsförbundets Skåne Nordost förbundschcf fick därigenom en plats i NNS s 
tjänstemannagrupp. Radovan Javurek och förbundschcfen deltog i ett nationellt nätverksmötc, på 
nätverkets utvecklingsdagar och på nationell konferens för Samordningsförbund. På den nattonclla 
konferensen deltog ytterligare fyra representanter för förbundets styrelse. 

Heredningsgruppen 2017 

Bcredningsgrnppcns uppdrag består i att bereda ansökningar om medel för processer inför styrelsebeslut 
diskutera modeller för internt arbete i relation till förbundschefens och styrelsens roller samt diskutera 
mganisatoriska förutsättningar för hur samarbete kan utformas och samverkan bedrivas utifrån lokala 
förutsättningar och behov i syfte att utveckla ett gemensamt ansvarstagande och dänned också välfärds
och rchahilitcringsarbetc. Verksamhetsrcpresentanterna i beredningsgruppen är mellan mötena 
e11gagcradc i kartläggning av målgrupper, arbetsgrupper, genomförande och utvärdering av insatser samt 
dialoger och förankring av förbundets verksamhetsområden inom de egna organisationerna. 

I bercdningsgruppen ingår: 

Britt Gunnarsson 
Anders Iversen 
Peter Sonnsjö 
Emma Frostensson 
C"cilia Flood 
Peter Södergren 
Ingrid Thörn 
Kerstin Mauritzson 
Mats Ilildingsson 
Jakob Olsson 
'v1arie-Thcrcse Siggelkow 

Bromölla kommun 
Hässleholms kommun 
Kristianstads kommun 
Osby kommun 
Östra Göinge kommun 
Region Skåne (vuxenpsykiatrin) 
Region Skåne (barn- och ungdomspsykiatnn) 
Region Skåne (primärvården) 
Arbetsförmedlingen 
Arbets föm1edl ingen 
Försäkringskassan 

Under året ersatte Emma Frostensson Tony Persson från Osby kommun, Cecilia Flood Ulla Wram från 
Öc:tra Göinge kommun, Ingrid Thörn Linda Wcllin fri\n Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin) 
och Kerstin Mauritzson Mariette Andersson från Region Skåne (primärvården). 

Samordningsförbundets Skåne Nordost kansli 

At111ica Nilsson 
K"trin Alfonsson 

förbundschef 
ekonomiassistent 
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Aktuella processer under 2017 

ISA (In1tegration Samverkan Arbete) 

Prncessägare: Osby kommun. Proccsstid: 150201 - 170131. 
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Budget: 2 I 00 000 kr 

Målgruppen består av utlandsfödda personer, som uppbär ett långvarigt försötjningsstöd eller som 
riskerar att bli beroende av långvarigt försörjningsstöd. Målgruppen uppskattas bestå av 55 - 60 personer. 
Vfan ser en tendens till ökning av målgruppen. 

Mål: att fler ur målgruppen går till anställningar och därmed till lön istället för bidrag samt att några går 
,·idare till studier med finansiering via CSN eller till studier via Arbetsförmedlingen. Målet är också att 
tlu ur målgruppen ska få adekvat hjälp i sin strävan att starta egna företag. 

ISA avslutades enligt planering som Finsamfinansierad process. ISA-samarbetet fortsatte dock och 
bedrevs fortsättningsvis med medel från Europeiska :iocialfonden (ESF). Slutsatsen i processen blev, att 
en majoritet av deltagarna stod mycket långt från arbetsmarknaden till följd av psykisk ohälsa, andra 
förmågebegränsningar, språksvaghet och/eller avsaknad av arbets- och yrkeskompctens. ISA 
möjliggjorde deltagande i rehabiliteringsinsats för 25 invånare i Osby kommun. 

Näsbymodellen 

Processäga1·c: Näsby vårdcentral. Proccsstid: 170401 - 200331. Budget: 2 836 760 kr. 

,il,1/ilgruppen för insatsen är tudelad. Den ena delen består av personer, som är drabbade av 
uhälsa/sjukdom och som är listade på eller söker sig till Näsby vårdcentral och samtidigt har, eller kan 
antas bchö,·a ha, kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Kristianstads kommun 
1urpskattningsvis 150 - 200 personer/år). Den andra delen är generell, då det handlar om att koordinera 
kontakter med handläggare/medarbetare inom och ibland utanför samverkansparterna samt koordinera 
inC'ormation knng tndividen (med individens samtycke). 

Mål: under de första sex månaderna, var att befästa de förändringar som följde med proccssägar- och 
processlcdarbytct fr.o.m. den 1 juli 2016. Från september 2017 och framåt väntades resultat- och 
effektmål främst bli att underlätta arbetet för medarbetare med paitentkontakt på vårdcentralen samt 
utveckla och stötta parternas förutsättningar i arbetet med och möjligheterna att leva upp till en smidigare 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess med tydligare individuellt fokus samt att identifcra 
"falskhalsar" i de olika (mynd ighets-)systemen. 

En avstäm111ng vid årsskiftet 2017/2018 visade, att de Finsamftnansicradc Näsbymodcllcn hanterade 212 
ärenden under året. Av dem är 20 procent av ärendena återkommande. Utöver det hanterade den 
Finsamfinansierade samverkanskoordinatorsfunktioncn tillsammans med vårdcentralens rehabkoordinatoc 
125 nya ärenden. Sammanlagt har Niisbymodellen således arbetat med 337 ärenden. 
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Premo Skåne Nordost 

Proccssägare: Arbctsfönnedlingcn. Proccsstid: 150515 - 180514. 
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Budget: 6 866 605 kr 

Afålgruppen för insatsen är etableringssökande som är inskrivna på AF Kristianstad och som bor i 
Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby eller Östra Göingc kommuner, som på gnmd av psykisk 
ohälsa, eller misstanke om psykisk ohälsa, inte kan tlllgodogöra sig de aktiviteter/insatser som finns. 

Målen i Premo Skåne Nordost är: 
all skapa ny, innovativ samverkan mellan id1~burcn sektor, offentlig sektor och akademin gällande 

målgruppen för att .skapa nya arenor 
att förbättra samverkan och helhetssyn med den sökande i fokus mellan parterna som mgår i 
projektet 
att metodutvecklingen ska resultera i att göra samtalscirklarna, samverkansgrupperna och 

specialistvården för målgruppen till en permanent verksamhet/modell 
att tidigarelägga identifiering av och insatser för målgrnppcn, så att fler ska må bättre och kunna 
ti 11 godo göra sig bcfintl iga aktiviteter/insatser 
att kompetensutveckling inom och mellan organisationerna sker 
att kostnaderna för försörjningsstöd för målgruppen kortsiktigt minskar för kommunerna och att 
samhällets kostnader långsiktigt minskar för sökande som tillhö11 etableringsuppdraget 
att Arbetsförmedlingen ökar andelen funktionshinderkodadc inom etableringsuppdraget, så att 
miijlighct till arbete med stöd ökar för målgrnppcn. 

Under 2017 deltog 26 personer i de tre samtalscirklar, som erbjuds inom ramen för Premo Skåne Nordost. 
An ledningen att deltagarantalet i samta!scirklarna jämfört med 2016 var att proccssägaren behövde 
avbryta samarbetet med den tidigare leverantören av samtalscirklar. Innan en ny cirkel leverantör kunde 
engageras förflöt en tid, vilket hade effekt på möjligheten att erbjuda deltagande. 

24 personer aktualiserades för behandling via Röda Korset. Arbetet med implementeringsförutsättrnngar 
fortsatte och den problemanalys av Premo Skåne Nordost som gjo11s sedan tidigare låg till grund för detta 
arbete. Mol årets slut hade en bedömning av att förutsättningar för att implementera (eller fortsätta) hela 
cl ler delar av Prcmo Skåne Nordost föreföll saknas. 

Hela Familjen 

Processiigare: Kristianstads kommun. Processtid: 160501 - I 90430. Budget: 5 419 16 7 kr 

Målgrupp för msatscn är fannljer som är bosatta i Kristianstads kommun och som varit aktuella för 
er:;ättning i form av kommunalt försörjningsstöd under minst i O - 12 månader och som samtidigt är 
aktuella inom/har kontakt med minst två andra verksamheter) såsom vården (Region Skåne), 
socialtjänsten, barn och utbildningsförvaltningcn, om:wrgsförvaltningcn, ABK, miljö- och hälsa, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Krami m.fl. 

Mål: det huvudsakliga målet med försöksverksamheten är att följa om en arbetsmodell där man samtidigt 
c1rbetar med en hel familjs behov av samordnade rehabiliteringsåtgärder leder ti!I en bättre användning av 
myndigheternas resurser, samt om samlade och samtidiga insatser utifrån ett familjebehov ger ökad 
delaktighet I insatserna och förbättrar förmågan till egen försö1jning, 
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20 I 7 inkom K,-istianstads konunun tillsammans med Region Skåne med en ansökan om medel för att 
utöka Hela Familjen. Ansökan beviljades. Det innebar att Hela Familjen fr.o.m. den I juni 2017 
personalmässigt gick från två socialpedagoger till fyra samt från samarbete med en vårdcentral till tre 
fr.o.m. augusti 2017. 

Sedan processtart och fram till årets slut hade man arbetat med 22 familjer, i vilka sammanlagt det fanns 
96 bam som nåtts indirekt av Hela Familjen-arbetet. Arbetsmetoden, att arbeta för och med att lösa sådant 
som familjerna själva uttrycker att de vill ha stöd i, får ses som en avgörande framgångsfaktor. då 
angreppssiittcl (att agera) skapar förtroende. Nästan 20 procent av deltagarna hade vid årets utgång blivi1: 
SJ älvförsörj ande. 

]VI.aria Mödrahälsovård 

Proccssägarc: Region Skåne. Process tid: 160901 - 19083 I. Budget: 3 922 852 kr 

1Wålgrupp för insatsen är gravida kvinnor med riskbruks- eller missbruks-problematik samt deras 

p.1!1ners som är bosatta inom Samordningsförbundets Skåne Nordost upptagningsområde. 
Antalet personer vi känner till idag uppskattas uppgå till 30 personer per år. En undersökning 

som CAN gjort visar att 4 - 5 % av alla barn under 18 år lever med en förälder med riskbruk 

eller missbruk. 

Det huvudsakliga målet med projektet, är på individnivå att vägen till självförsö,jning kan förkortas då 
kvinnan och pa1inem bö1jar med sin och familjens missb1uks- och familjebehandling redan under 
g1av1d1tetcn istället för långt efter att barnet har fötts. Kvinnan och partnern kan då vara I fas för att börp 
med arbctslivsinriktad rehabilitering strax efter sin föräldraledighet för att nå sjä]vförsö1jning. 

Under året arbetade arbetsgruppen bl.a. med information om Maria Mödrahälsovård i olika kanaler, ta 
fram riktlinjer och med kompetensutveckling och kompetensöverföring. På patientnivå arbetade man 
\1llvudsakligcn motiverande, preventivt och uppfölJande genom mycket tät patientkontakt samt kontakt 
m·ed partner och/eller anhörig i de fall sådana fanns. Sanunan!agt arbetade man med 14 personer inom 
målgruppen. Några deltagare har nått dragfrihet. Ett par deltagare har också börjat arbetslivsinriktad 
rehabi litcring. 

lnnödet i Maria Mödrahälsovård bedömdes av Samordningsförbundct Skåne Nordost inte vara det 
fö1·v~intade, vilket 1 slutet av 2017 resulterade i beslut förbundets styrelse att ge den externa ut värderaren 1 

uppdrag att klarlägga skälen till det. 

Samtal För Integration 

Processägarc: Kristianstads kommun Processtid: 17090 I - 200831. Budget: 4 I 99 200 kr. 

Målgrupp för insatsen är Målgrupp för Samtal för intcgrat10n är fami!Jcr, som är bosatta 1 Knst1anstads 
kommun och som har åtminstone etl barn under 12 år., och 

mgår I Arbetsfcim1edlingens etableringsuppdrag 

eller uppbär försörjningsstöd från Kristianstads kommun och har gjort det under 111111st 

I O - 12 månader, samt har behov av tolk trots genomgången SFI, eller är långvangt 

sjukskrivna/har långvarig ohälsa (tre månader eller mer). 

V!Y 
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Målet med Samtal För Integration är att förebygga och motverka att hederskulturella mönster leder till 
(psykisk) ohälsa (självupplevd eller intygad), utanförskap och långvarigt försötjningsstödsberoende, 
genom att pröva om en tidig insats i form av samtalsgrupps-deltagande redan under etableringsprocesscn, 
kan underlätta integrationsprocessen och vägen till arbete eller studier (självförsörJning). 
Samarbetsparterna vill också pröva om samma insat1; (samtalsgruppsdeltagande) har effekt även i fam,IJer 
där det redan finns ett långvarigt försörjningsstöd, etablerat utanförskap och (psykisk) ohälsa 
(:;jäh~1pplevd eller intygad). Förhoppningen här är, att kunna påverka eller bryta mönster och förbättra 
deltagarnas förutsättningar att delta i t.cx. medicinska eller arbctslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

Då starten av arbetet I Samtal För Integrat,on av olika skäl blev försenad ett par månader blev "endast" 14 
ddtagarc anvisade till processen under hösten. 

Individual Placement and Support (IPS) - förstudie/kartläggningsarbete 

Pcoccssägarc: Kristianstads kommun. Processtid: 161101 - 170430. Budget: 395 400 kr. 

Målgrupp för förstudien/kartläggningsarbetet är personer i arbetsför ålder ( 16 - 64 år), som är bosatta 
inom Samordningsförbundets Skåne Nordost fem kommuner och som till följd av psykisk 
funkllonsnedsättning inte lyckats nå arbete eller studier. 

Syftet med förstudien/kartlägf,'llingen är att utveckla arbetsmetoden Individual Placement and Support 
(IPS) i samtliga fem kommuner samt Vuxenpsykiatrin VO Kristianstad, att engagera verksamheterna, att 
ta fram ett underlag för ansökan om Finsammedcl från Samordningsförbundct Skåne Nordost för en !PS· 
process och att arbetet ska visa på de skillnader en evidensbaserad arbetsmetod kan resultera i ur ett 
individuellt, organisatotiskt och socioekonomiskt perspektiv. 

De finsamfinansierade medarbetarna (från Kristianstads kommun och Vuxenpsykiatrin VO Kristianstad) 
färdigställde under början av året arbetet enligt planering. Under våren 2017 presenterade de resultatet av 
förstudien/ka11\äggningen för chefer och medarbetare från kommunerna i nordöstra Skåne, Region Skåne 
och Arbetsförmedlingen. Efter det följde ytterligare ett par möten med representanter från verksamheterna 
i ~;yftc att verka för ett eventuellt Finsarnfinansierat IPS-samarbetc över hela nordöstra Skåne. Till föl.id a\ 
att det uppfattade "draglokct" Kristianstads kommun beslutade att inte förlänga sitt interna I PS-arbete, 
bedömdes förutsättningar till ett sådant samarbete inte längre föreligga, då ingen av de andra 
vcrksamhclcrna meddelade möjlighet att ta vid. 

Kompetenshöjande insatser och utbildningsinsatser under 2017 

U1övcr arbetet med processer, arrangerade Samordningsförbundet Skåne Nordost ett antal 
kompetenshöjande insatser och utbildningsinsatser under 2017. 

1 pnuan finansierade Samordnmgsförbundct Skåne Nordost en utbildning i Individual Placement och 
Support (]PS), som professor Ulrika Bcjerholm vid Lunds Universitet höll. 9 medarbetare från förbundet,; 
kommuner, Region Skåne och Arbetsfönnedlingcn deltog. 

Vintern 2017 genomfördes en utbildning om tre heldagar t lösningsfokuserad ledning och samverkan 
för chefer från förbundets parter. 36 chefer deltog. Lösningsfokus är en cvtdensbaserad metod, som man 
arbetar med globalt i privat, offentlig och frivillig sektor. Utbildningen innehöll följande: 
- grunden i lösningsfokuserad systemteori 
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- ,.ösrnngsfokuserad ledning 
- lösningsfokuserad samverkan 
- att sätta mål 
- alt hålla samtal 
- att arbeta med undantag 
- att arbeta med skalor och skillnader. 
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Vt -17 finansierade Samordningsforbundet Skåne Nordost en (uppdrags-)utbildning i socialrätt 7,5 hp vid 
Malmö Högskola för chefer och medarbetare inom förbundets kommuner och Region Skåne. Max antal 
deltagare, 40 st, anmälde sig. Kursens upplägg bestod av undervisning i fo1111 av föreläsningar, 
grupparbeten och semmarier. Kursen syfte var att deltagarna skulle fä del av aktuell kunskap på området. 
tillägna sig aktuella rättsfall och rättspraxis, tillämpa relevanta principer och göra bedömningar utifrån 
detta samt ges möjlighet att i grupp diskutera bedömningar och beslut utifrån gällande lagstiftning, 
rättsfall och praxis. Kursansvarig var Annika Staaf, universitetslektor i juridik vid Malmö Högskola 

I september genomfördes det första av två utbildning,rtillfällen, som Osby kommun tillsammans med 
Försäkringskassan ansökt om och beviljats 15 000 kr för att genomföra. Målet med utbildningen var 
kc,mpctenshöjning och därigenom stärka parternas medarbetare i sin yrkesutövning. Två områden 
c1r1fattadcs: 

orientering i offentlighetsprincipen och om rntin vid utlämnande av allmänna 
handlingar/uppgifter till enskilda respektive andra myndigheter och 
respektive myndighets ansvar vid arbetslivsinriktad rehabilitering. 

20 medarbetare från Osby och Östra Göinge kommuner, Arbetsfönncdlingen och Försälu-ingskassan 
deltog. 

Den 19 september an-angerade Samordnings förbundet Skåne Nordost sitt första frukostmöte med tema. 
Temat var clct pågående arbetet med att utveckla en ny vårdmodcll inom psykiatrin baserad på 
patienternas behov. 50 personer deltog. 

Under hösten genomfördes ytterligare en KUR-satsning (KUR står för Kunskaps Utveckling inom 
Rd1abilitering) i form av tre föreläsnmgstillfällen med olika teman för 80 medarbetare från förbundets 
samtliga parter per tillfälle. Sammanlagt möjliggiorde KUR-satsningen således 240 utbildningsplatser 

Den 13 december genomfördes en utbildningsdag på lemat upphandlmg och sociala hänsyn och sociala 
företag som resurs. 20 personer deltog. 

Under året hölls fortsatta föreläsningar om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Föreläsarna korn fritn 
Röda Korset och gavs som en del inom processen Premo Skåne Nordost. Sammanlagt deltog 141 
personer. I april anangeradc Prcmo Skåne Nordost en kunskapsdag utifrån sådant som uppmärksammats 
inom ramen för processen. 145 personer deltog. (~/ 
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En del andra viktiga händelser/aktiviteter och övrigt arbete under året 

I januari deltog ordförande och vice ordförande på NNS:s ordförandekonferens i Stockholm. 
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I mars gavs landets samordningsförbund möjlighet att ansöka om extra medel, då det fanns ofördelade 
medel kvar. Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse beslutade dock, att inte söka sådana extra 
medel. 

Ordförande och vice ordförande deltog på Pactadagarna 20 I 7 i Stockholm i maj. 

I november höll Samordningsförbundct Skåne Nordost medlemssamråd i enlighet med l 8 § lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet med medlemssamrådet var, att förbundets parter 
skulle träffas för en gemensam övergripande dialog om förbundets verksamhet och framtida inriktning. 

Som ovan nämnts besökte riksdagsledamoten Kerstin Nilsson (SJ den av Samordnmgsförbundet Skåne 
Nordost finansierade processen Hela Familjen och förbundets styrelse i oktober. 

Under året har förbundschefen regelbundet deltagit i nätverksträffar med andra förbundsehcfer från de 
skånska samordnmgsförbunden. Under hösten gick hon en ledarskapsutbildning på Försvarshögskolan 1 

Karls~. W 
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Process plan 

Samordningsförbundet Skåne Nordost arbetar utifrån långsiktig ekonomiskt processplan för att 
å:;;tadkomma förnyelse av arbetsmetodik och samverkansformer. Tydliga tidsramar ställer krav på 
processimplementcring. 

Proccssbudgct 

+. ;2017:-r I 2018 
I 175 000 0 

J_ ---1 

I 

2019 

0 

äsbymo<lcllcn 1658010 I 030 080 [ I 030 080 

I 

I 

' 

I 125 I 08 I rc1110 Sblnc Norodost 12437544 0 

tl340101 ela Familjen 2 390 136 995 890 

I I' 

~-

j H 

taric1 Mödrahälsovård ~I 

lr 
~ 

r 442 503 I 265 708 I 1 299 957 

i r 
11divi<lua.l Phtccmcn.l and Support (IPS) I 263 600 0 0 
artläggn1ng/förstud1c i 

amtal För Tntcgration 340 200 I .502 800 [ 1 502 800 

---- ·---·· ·---· i ---

s 

' 
! 

·~~~~~L~~~l----1~____, 
Kornpetcnsutvccklingsinsats 

1

1~5 000 i 0 
(Osby kommun) 

I fm ,~-o--~1.--o-~ 
·

1 

Liisningsfokuscrad ledning och l 18 000 ·1 0 
s,unvcrkan 

1 

~-~-~~~~~1-.==r~~~~ 

Soc1al!att 7,5 hp 

0 

() 

12 ( 19) 



Samordningsfcirbundet Skåne Nordost 
Org.nr 222000-2790 

Resultaträkning 

V crksamhetcns intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 
V crksamhetens nettokostnader 

Finansiella intäkter och kostnader 

Årets resultat 

Not 

2 
3 
4 

2017-01-01 
-2017-12-31 

11 040 000 
-8 777 I O I 

-16 190 
2 246 709 

-184 

2 246 525 

13 ( 19) 

2016-01--01 
-2016-12--31 

I I 544 3 16 
-12 204 638 

-44 
-660 366 

-114 

-660 480 

i>f 



Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Org.nr 222000-2790 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anliiggningstillgångar 
Maskinct och inventarier 

0 msä ttn in gsti Il gångar 
Övriga fordringar 
Förutbeta Ida kostnader och upplupna intäkter 
Kassa och Bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 

5 

14 ( 19) 

2017-12-31 2016-12-JI 

64 716 80 906 

338 085 403 808 
26 819 14 293 

6 031 397 4 784 943 
6 396 301 5 203 044 

6461017 5 283 950 

\f I· 



Samordnmgsförbun<let Skåne Nordost 
Org.nr 222000-2790 

Balansräkning 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

]Eget kapital 
Fget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Lcverantörsskuldcr 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och forntbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

5',tällda säkerheter 

Ansvarsförhin dclser 

Not 

6 

2017-12-31 

2 321 802 
2 246 525 
4 568 327 

547 781 
41 871 

I 303 037 
1 892 689 
6 461 016 

Inga 

Inga 

15 ( 19) 

2016-12-.31 

2 982 2:Q 
-660 480 

2 321 802 

2095 517 
41 346 

825 2S5 
2 962 H18 
5 283 %0 

Inga 

Inga 



Samordningsförbundet Skäne Nordost 
Org.nr 222000-2790 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 

Justering för poster !Wm inte ingår i kas.\'ajlödet 
A. vskrivningar 
Gjorda avsättningar 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

In vesterin gsverksam heten 
Investering i materiella anläggningstillgångar 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets bö1jan 
Likvida medel vid årets slut 

Not 2017-01-01 
-2017-12-31 

2 246 525 

!6 190 
-38 630 

-22 440 

53 197 
-I 030 828 
I 246 454 

0 

I 246 454 

4 784 943 
6 031 397 

16 ( I 9) 

20]6-01-01 
-2016-12-31 

-660 480 

0 
38 6.30 

38 6.10 

-204 5 I 8 
2 412 I 16 
I 585 748 

-80 906 

I 504 8<12 

3 280 101 
4 784 943 

)t 



Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Org.nr 222000-2790 

Tilläg~:supplysningar 

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper 

17 ( 19) 

Arsrcdovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet 
med rekommendationer från Rådet fdr kommunal redovisning med viss anpassning av n1briccring till 
förbundets specifika verksamhet. 

Medlemsavgifter 
.rvredlemsavgifter har intäktsförts i den period de avser. 

Projektkostnader 
Lnder året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. 

Finansicringsanalys 
F inansi eringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar göm för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden for respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av 
pft den ntinnast lägre avskrivningstiden. 

Fiilpnde avskrivningstider tillämpas: 

Maskmcr och inventarier 

Not 2 Medlemsavgifter 

Erhållna medel regionen 
Erhållna statliga medel 
Erhållna kommunala bidrag 

5 år 

2017 

2 760 000 
5 520 000 
2 760 000 

11 040 000 

2016 

2 759 780 
6019560 
2 754 564 

11 533 904 



Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Org.nr 222000-2790 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Projektkostnader 
Personalkostnader 
Övriga vt:rksamhetskostnader 
Summa verksamhetens kostnader 

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar materiella tillgångar 
Summa avskrivningar 

:\lot 5 Maskiner och inventarier 

hg<1ende anskaffningsvär<len 
Investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
;hets avskrivningar 
litgående ackumulerade avskrivningar 

lltgående redovisat värde 

Not 6 Eget kapital 

Eget kapital 
In gående eget kapital 
Årets resultat 
Utgående eget kapital 

18 ( 19) 

2017 2016 

7047243 9 458 972 
I 215 628 2 142 614 

513 609 603 052 

8 776 480 12 204 638 

2017 2016 

16 190 44 

16 190 44 

2017-12-31 2016-12-31 

80 950 0 
0 80 950 

80 950 80 950 

-44 0 
-16 190 -44 
-16 234 -44 

64 716 80 906 

2017-12-31 2016-12-31 

2 321 802 2 982 282 
2 246 525 -660 480 
4 568 327 2 321 802 

vP 



Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Org.nr 222000-2790 

-··!1· ,; J Kristianstad 2018-1_,> - / .) 
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- Patric{ Barnnger, 
ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-['1- 2.{, 

/~,'-/~L . , . y '"'-
Lars B Bergman/ -::,, 
u1sedd av kommunerna 

Paul Hansson, 
auktoriserad revisor, utsedd av staten 

/1 I 
- I,-. / I. ,'q I 

Anders Arenhag,_ 
1 

utsedd av Region Sl<åne 
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OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -05- 2 4 

Dlartenr. Ärendetyp 

/..:.SI C6(8. J S-y tJJZ 

REVISIONSBERÄTTELSE for år 2017 

amordnin g förb undet Skåne No rdo t 
Organisation nummer 222000-2790 

Till 
Styrelsen i Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
Fullmäkt1ge i Region Skåne 
Fullmäkl!ge i Bromölla, Hässleholm, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge 
Försäkringskassan 
Arbetsförmed 1 ingen 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Skåne Nordost ( organisationsnummer 222000-2790) för 
verksamhetsåret 2017. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riJ...1linjer samt de Jagar och föreskrifter som gä ller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
är:;rcdovisning som ger en rättvisande bi ld samt svarar för att det ftnns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

som inte innehåller väsentl iga felaktigheter är ti llräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen. 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå nmlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att ärsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 



Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda, med undantag för all Nationella 
rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöte1r beviljas ansvarsfrihet. 

Kristianstad den 26 april 2018 

() 1·· )l 
1-(IL,. . /71 
Paul Hansson 
Auktoriserad revisor 
För staten 

•) 
(! I 

,·I, (), l 
Anders Arenhag ( 
För Region Skåne 

*)Vårgranskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag 
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väijer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbcdömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effek1iviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av elen övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilaga: 
De sakkunnigas rapp011 
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Kommunstyrelsen 
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Diarlenr. Ärendetyp 
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GRAN KNINGSRAPPORT AMORDNINGSF'ÖRBUNDET SKÅN E NORDOST 201 7 

1. INLEDNING 

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Skåne Nordost för 
räkenskapsåret 2017. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed. Syftet med 
rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. 
Vidare lämnas i rapporten mforrnation till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella 
rekommendationer till fö ljd av dessa som identifierats i samband med årets revision. 

2. INRIKTNING 

Granskningen har främst bestått av följande moment och 1ruiktats mot följande områden: 

I. Övergripande risk och väsentlighetsanalys. 
2. Granskning av att förbundet följer förbundsordnmgen. 
3. Granskning av att verksamhetsplan och budget har upprättats och godkänts av styrelsen. 
4. Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts och reflekterats korrekt i 

redovisningen. 
5. Granskning av interna kontroller såsom attest- och utanordning mm. 

Vidare har förbundets löpande redovisning, årsbokslut samt årsredovisning granskats. 

Granskningen har främst bestått av följande moment. 

Genomgång av protokoll 
- Genomgång av förbundsordning 

Stickprovsgranskning av attest och utanordning 
Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 
Sed van I ig bokslutsgranskning 

3. RI K- OCH VÄSENTLIGHET ANALYS 

l samband med planeringen av revisionen upprättades granskningsplan, innefattande övergripande 
risk- och väsentlighetsanalys, i separat dokument. 

Granskningsplanen beaktar: 

Verksamhetsnsker, kritiska omvärldsfaktorer och väsentliga händelser 
- Redovisnmgsprinciper och upplysningsplikt 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Kommunallagen och Lagen om 
kommunal redovisning 
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- Uppskattningar och bedömningar 
- Redovisning av bidrag 
- Upplupna kostnader och övriga interimsskulder 
- Väsentliga händelser 
- Kritiska transaktionsflöden 
- Intern kontroll/"ordning och reda" 
- Intern kontroll samordningsförbundet - extern bokförare 
- Bokslutsprocessen 
- Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt belopp 

4. GRANSKNINGENS RESULTAT OCH IAKTTAGELSER 

4.1 Intern kontroll och processer 

Det kan noteras att styrelsen fortlöpande följer upp pågående insatser vilket dokumenteras i protokoll 

Samtliga styrelseprotokoll för året har lästs. Vi har inte uppmärksammat att några styrelsebeslut ej 
verkställts. 

Vår genomgång av förbundsordningen visar att denna är i överensstämn1else med Lag om 
samordning:;förbund. 

Verksamhetsplan och budget för 2018 samt preliminär planering för 2019 och 2020 har godkänts vid 
styrelsemöte 2017-11-27 vilket är inom elen tidsram som förbunclsordningen och 23 §lagom 
fimmsicll samordning SFS 2003: 1210 föreskriver om fastställelse av budget senast den 30 november. 

Genomgång av attestrutinen, som bedöms ändamålsenlig, har gjorts och inga avvikelser från denna 
har noterats vid gjorda stickprov i samband med granskningen. Likt tidigare år genomförs betalningar 
på egen hand. Verifikationer lämnas till redovisnings byrå för bokföring. 

Av förbundsorclningcn framgår att tertialuppföljning med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin ska upprättas. Likt föregående år sker uppföljning av resultat mot budget vid varje 
styrelsemöte, dock är det inget fullständigt bokslut med balansräkning som presenteras. 

Gällande skatter och avgifter noterades föregående år att förbundet erhållit två lägre kostnadsräntor 
till följd av sena inbetalningar till Skatteverket. Inga :;ena inbetalningar har noterats under 2017 vilket 
är positivt. I övrigt inget att kommentera. 

4.2 Arsbok.slut 

Vi har granskat årsbokslutet och kan notera att slutlig version av balans- och resultaträkningar är 
upprättade i enlighet med god redovisningssed och på ett rättvisande sätt återspeglar förbundets 
ställning och resultat per balansdagen. Förvaltningsberättelsen är enligt vår uppfattning förenlig med 
årsredovisningens övriga delar och beskriver förbundets verksamhet på ett rättvisande sätt. 
finansicringsanalysen återspeglar konekt förbundets kassaflöden. 
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4.2.1 Re:sultaträkning 

Noteras att förbundet gör ett stort positivt resultat till följd av att man inte till fullo utnyttjat de medel i 
fonn av bidrag man erhållit under året. Under 2017 har man nästan halverat sina personalkostnader 
jämfört med år 2016. Detta är till följd av att man under 2016 hade kostnader för uppsägningslön och 
avgångsvederlag till den tidigare anställda förbundschefen. 

4.2.2 Balansräkning 

Inga väsentliga noteringar avseende balansräkningen förutom att saldo på bankkontot har ökat med 
nännade 2 Mkr sedan fg år. Detta till följd av ovan diskussion att förbundet erhållit mer medel än man 
nyt.tjat under året. 

Under hösten 2013 kom Nationella rådet med en rekommendation om storleken på sparade 
medel/eget kapital. Förbundet har för avsikt att nedbringa det egna kapitalet i enlighet med denna 
förskrift. Enligt rekonunendationen borde utgående eget kapital per 31 december 20 I 7 ligga omkring 
2,0 Mkr. Faktiskt eget kapital uppgår per 31 december 2017 till ca 4,6 Mkr inkluderat ett positivt 
resultat för 2017 om 2,2 Mkr. Det egna kapitalet bedöms således ligga för högt om ca 2,6 Mkrjämfört 
med vad nationella rådet föreskriver. Detta påpekades även i föregående års rapport då det egna 
kapitalet enligt budget för 2017 låg för högt sett till ,iktlinjema. 

Fastställd budget för 2018 visar på ett negativt resu!Jat om ca 2,0 Mkr vilket resulterar i ett utgående 
eget kapital om 2,7 Mkr. Enligt nationella rådets rekommendation bör riktmärket för det q,'Tla 
kapitalet i förbundet uppgå till 20 % av tilldelade medel upp till 7 Mkr och 15 % på tilldelade medel 
mellan 7,1 - 15 Mkr. Detta ger med budgeterade intäkter för 2017 om 12,8 Mkr ett rekommenderat 
eget kapital om 2,3 Mkr. Förutsatt att budgeten följs kommer det egna kapitalet således nästan ligga i 
linje med nationella rådets rekommendationer efter utgången av 2018. Denna budget bygger dock på 
att man startar upp nya processer utöver de beslutade till en kostnad om ca 2,9 Mkr. 

5. REKOMMENDATIONER 

Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till förbundet: 

Vi rekommenderar att förbundet fortsatt strävar efter att ha en plan för hur det egna kapitalet skall 
bibehållas vid en nivå som ligger inom de riktlinjer som Nationella rådet föreskrivit. 

6. SLUTSATS 

Baserad på genomförd granskning och efter beaktande av de iakttagelser som gjo11s bedömer v, 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att elen interna kontrollen har varit 
tillriicklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om 
komrnunal redovisning. Revisorerna bör därför kunna lämna en ren revisionsberättelse genom att göra 
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ovanstående konstateranden och tillstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 201 7. 

Malmö den 24 april 2018 

( c\>:r::::?~:.i;:;? 
Hanna Hjort Rosen 
Sakkunnigt biträde 
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Serviceförvaltningen 
Hans Ellebrink 
0479-528170 
Hans.ellebrink@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 
35
Postadress Serviceförvaltningen 
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Uppdrag att teckna samverkansöverenskommelse med projekt Fabs 
(Fiber till alla i Blekinge och Skåne) inom Region Skåne 
KS/2018:366 /Ärendebeteckning/  /Ärendeklasskod/   

Serviceförvaltningens  förslag till Ledningsutskottet 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansöverenskommelse med projekt Fabs 
inom Region Skåne gällande stödpengar ur Landsbygdsprogrammet. 

Uppdrar åt kommunchefen att underteckna samverkansöverenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen Skåne har meddelat att Jordbruksverket beslutat om en sista omgång 
stödmedel till bredbandsutbyggnaden på landsbygden och Skånes del är 84,5 Mkr inom 
nuvarande programperiod. 

Region Skåne, genom projektet FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne), verkar för att 
möjliggöra 100 Mbit/s-kapabel bredbandsanslutning för boende och verksamheter för att 
uppnå det nationella målet om 95% tillgång år 2020, men har även målet om 99,9% år 
2025 i åtanke. FABS har i dialog med Länsstyrelsen Skåne upptäckt en möjlighet att inom 
de gällande regelverken rikta de sista stödmedlen till fastigheter som inte bedöms ligga 
inom utbyggnadsplaner på kommersiella villkor, så kallade vita fläckar.  Vita fläckar 
beräknas utifrån geografiska och lokala beskaffenheter samt med referenskostnader från 
olika källor kopplat till utbyggnadsbehovet. En analys- och beräkningsmodell har tagits 
fram i samråd med ett flertal kommunala bredbandssamordnare.  

FABS ambition är att leverera detaljerad information per kommun gällande den mest 
optimala fördelningen av de 84,5 Mkr som finns sökbart. De allra flesta kommunerna i 
Skåne har fastigheter som är aktuella för stöd enligt FABS beräkning. Det anses vara en 
reell möjlighet att kunna erbjuda anslutning till alla landsbygdshushåll i Skåne år 2020 i 
fall av att denna överenskommelse och genomförandeidé godtas av er.

Beslutsunderlag

FIBER TILL ALLA I BLEKINGE OCH SKÅNE-20180515
Samverkansöverenskommelse_kommuner 20180522

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Hans Ellebrink /HandläggareNamn/  
IT-chef /HandläggareTitel/ 



Koncernkontoret 
Avdelningen för Regional utveckling 
Ledningsstaben 
Projekt FABS - Fiber till alla i Blekinge och Skåne 

Eric Neme Nordehammar 
Projektledare F ABS 
Lisbeth Böhm, konsult 

Datum 2018-05-23 
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OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -05- 2 9 

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Diarlenr. Ärendetyp 

gällande stödpengar ur Landsbygdsprogrammet f:::. S/2011:!r J'bb OöJ 
avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd 

Bakgrund 
Länsstyrelsen Skåne har meddelat att Jordbruksverket beslutat om en sista omgång stödmedel till 
bredbandsutbyggnaden på landsbygden och Skånes del är 84,5 Mkr inom nuvarande programperiod. 

Region Skåne, genom projektet FABS (Fiber tiJI Alla i Blekinge och Skåne), verkar för att möjliggöra 
l 00 Mbit/s-kapabel bredbandsanslutning för boende och verksamheter för att uppnå det nationella målet 
om 95% tillgång år 2020, men har även målet om 99,9% år 2025 i åtanke. 
FABS har i dialog med Länsstyrelsen Skåne upptäckt en möjlighet att inom de gällande regelverken rikta 
de sista stödmedlen till fastigheter som inte bedöms ligga inom utbyggnadsplaner på kommersiella 
villkor, så kallade vita fläckar. 
Vita fläckar beräknas utifrån geografiska och lokala beskaffenheter samt med referenskostnader från olika 
källor kopplat till utbyggnadsbehovet. En analys- och beräkningsmodell har tagits fram i samråd med ett 
flertal kommunala bredbandssamordnare. 

F ABS ambition är att leverera detaljerad information per kommun gällande den mest optimala 
fördelningen av de 84,5 Mkr som finns sökbart. De allra flesta kommunerna i Skåne har fastigheter som 
är aktuella för stöd enligt FABS beräkning. Det anses vara en reell möjlighet att kunna erbjuda anslutning 
till alla landsbygdshushåll i Skåne år 2020 i fall av att denna överenskommelse och genomförandeide 
godtas av er. 

Tillämpning av kommunalt direktiv/laga stöd 
Skånes kommunledningar har sedan tidigare ett obligatoriskt samråd vid varje ansökan om 
utbyggnadsprojekt för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet. Det vi nu förstärker är möjligheten 
för kommunen att hänvisa till ramverket för Landsbygdsprogrammet (Förordning 2015:406) där det 
framgår att (6 kap 6 §) Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala och regionala 
bredbandsstrategier. 

För att kunna säkerställa att nya ansökningar riktas tills k vita fläckar, har ni som kommun möjlighet att 
hänvisa till er kommunala bredbandsstrategi, tecknat samverkans-överenskommelse eller andra 
inriktningsdokument gällande bredbandsutbyggnaden och därmed godkänna eller avslå inkomna 
sarnrådsförfrågningar, baserade på underlag och beräkningsdokument från F ABS. 
Ett informationsmöte om process och beräkningsunderlag kommer också att kunna delges intresserade 
operatörer för att öka precisionen i utbyggnadsansökningama. 

Ledningsstaben Regional utveckling - Projektet: Fiber åt alla i Skåne och Blekinge 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
Besöksadress: V Storgatan 12, Kristianstad 
Telefon (växel): 044-309 30 00 
Internet: www.skane.se/fabs 
Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

* * * * * • • . . 
* * * 
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Tecknande av samverkansöverenskommelse 
Enligt denna överenskommelse ansluter sig vår kommun till ovanstående fördelningsprincip 
och kommer enbart att i samråd godkänna ansökningar enligt vår bredbandsstrategi/-inriktningsdokument 
och som enligt FABS beräkning innefattar fastigheter som ligger inom 
s k vita fläckar i vår kommun. Överenskommelsen innebär inga ekonomiska förpliktelser för kommunen. 

F ABS ambition är att ha skapat denna överenskommelse i en majoritet av Skånes kommuner senast den 
30juni 2018 och att förse kommunen med nödvändigt kart- och beräkningsmaterial, samt hålla 
kommunens representanter samt operatörer informerade om processen. 

Skulle inte en majoritet av kommunerna ansluta sig till detta förfaringssätt senast till 
den 30:e juni 2018, kommer denna överenskommelse att upphöra. Det kommer då inte att finnas någon 
möjlighet att styra var i länet resterande stödmedel fördelas. 

Kommun 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Region Skåne, 
Avd för Regional Utveckling 
Projekt F ABS 

Underskrift 

Namnförtydligande 



OSBY KOMMUN 
Kommunstyrels 

Diarienr. 

-k-S /tJJJf!J:'llh ... 
• e 



I 
I 
I 

Genomförda 
dialogmöten med 

Bred bandsamord na re 

-

(BBS) 

15 maj 
2018 

Process för 

överenskommelse 
om samverkan 

"§6" kol I: 
avstämning i 
kommunens 

Bredbandsstrategi 

30 
JUnl 

2018 

FABS - fiber till alla i Blekinge och Skåne 



FABS support till kommunerna 

• Föreslår samverkan via en överenskommelse 

• Stödjer kommunens bredbandssamordnare i arbetet med att 

skapa överenskommelsen. 

• Erbjuder informationsmöte för operatörer om 

fördelningsmodellen och kommunernas 

samverkansöverenskommelse 

• Förser kommunerna med relevant beräkningsunderlag och 
ka rtmateria I 

• Stödjer kommunerna med support vid behandling av 

a nsökn inga r 

FABS - fiber till alla i Blekinge och Skåne 



Ansökningsprocessen steg för steg 

1. Operatör, kommun el dyl initierar ett intresse att bygga ut i ett område 

2. Kommunen kollar om området är förenligt med sin strategi (§6) samt 
tecknat samverkansavtal 

3. och med FABS beräkningsunderlag. 

4. Kommunen meddelar om ansökan är relevant 

5. Operatör lämnar in ansökan till Länsstyrelsen 

6. Länsstyrelsen lämnar ansökan till 'Samråd' till kommunen och FABS 

7. Länsstyrelsen får feedback och behandlar ansökan 

8. Beslut fattas av Länsstyrelsen 

9. Delgivning till berörda parter 

FABS - fiber till alla i Blekinge och Skåne 



Process för ansökan 
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FABS - fiber till alla i Blekinge och Skåne 

10 I Byggnation 
(senast 

april 2023) 



0 

Ar 2020 ska 95% av Skånes hushåll och företag 
ha tillgång till bredband med 100 Mbit/sek 

FABS - fiber till alla i Blekinge och Skåne 



Möjliggöra bredbandsanslutning för boende och verksamheter 
som bedöms ligga utanför kommersiella utbyggnadsplaner 

utifrån geografiska beskaffenheter och realistisk tidplan kopplat 
till Skånes utbyggnadsmål (benämnt vita fläckar) 

Den 1 juli 2018 har FABS skapat en bred förankrad samsyn bland Skånes 33 
kommuner kring en beräkningsmodell för det sista stödet från 
Jordbruksverket, som riktar sig till så kallade vita fläckar. 
Dialog om att detta ska appliceras i Blekinge pågår. 

FABS - fiber till alla i Blekinge och Skåne 



Ur kommunens perspektiv 

Nytta 

• Proaktiv fördelning av stöd till 'rätt 
områden' 

• Dialog tidigt minskar administration 
och antal ansökningar 

• Säkerställer objektiv bedömning 

• Eliminerar onödiga anslutningar 

• Säkrar hög utbyggnadsgrad 

• Fler meter bredband/krona 

• Objektiv beräkningsgrund 

• Transparent process 

• Kommunens 
med bestämmande/ansvar förtydligas 

Kommunens insats: 

• Kommunen beslutar att följa 
föreslagen utbyggnadsstrategi 

• Tecknar överenskommelsen 

• Lägger ut beräkningskartan Vita 
fläckar och ber om ansökningar 
på detta. 

• Godkänner på samrådsblankett 

FABS - fiber till alla i Blekinge och Skåne 



Kontakt 
Eric Nerme Nordehammar, tfn 0725-977042 

Mail: Eric.NermeNordehammar@skane.se 

Lisbeth Böhm, tfn 0706-364420 
Mail: lisbeth.bohm@effectus.se 

rnas 
FIBER Till ALLA I BLEKINGE OCH HANE 

0 

FIBER TILL ALLA I BLEKINGE OCH SKANE 
Målet 2020 är att 90 procent av alla företag och hushå ll i Blekinge 

och 95 procent i Skåne, har tillgång til l bredband med 100 Mbit/s. 
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