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Kommunstyrelsen 
Dag och tid: Onsdagen den 17 maj 2017, kl. 08:30 

Plats: Borgen, långa salongen

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 Kl. 08.30
Budgetuppföljning april 2017
Petra Gummeson, kommunchef, Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef, Mia 
Johansson, förvaltni
ngschef, Roger Johansson, förvaltningschef, Mathias Karlsson, förvaltningschef, 
Benny Nilsson, förvaltningschef, Helena Ståhl, förvaltningschef

5 Övergripande regler m.m. för budget 2018

6 Driftbudgetramar 2018

7 Investeringsbudget 2018

8 Finansiella mål 2018-2020

9 Finansförvaltning 2018

10 Kommunal skattesats 2018

11 Borgensavgift 2018

12 Flerårsplan 2019-2020

13 Kl. 13.00
Osby Ishall

14 Kl. 13.30
Svar på medborgarförslag, "Lägg till websida Flytta till Osby", från Göran Hall

15 Kl. 13.45
Svar på medborgarförslag, "Inventering och förbättring av trafikmiljön för cyklister i Osby 
tätort" från Per-Arne Persson

16 Omföring budgetmedel Hasslarödsskolan
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17 Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB

18 Redogörelse för premieåterbäring 2016 - Kommunassurans Syd Försäkringsbolag AB

19 Svar på motion, "Räddningstjänsten i Osby kommun" från Carl Bejvel (SD),

20 Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av reviderad förbundsordning

21 Kontaktcenter - en väg in- på medborgarens villkor

22 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

23 Detaljplan för del av Osby 194:1, vid Östra Gränsgatan, Osby kommun, Skåne län, 
antagande

24 Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

25 Granskning av kostnader för representation, kurser och konferenser

26 Rådet för trygghet och hälsa, antagande av riktlinjer

27 Uppdrag till kommunchefen att tillsätta en utredning om olika alternativ till 
helhetslösningar för bostäder på det markområde där Naturbruksgymnasiet i dag är 
beläget.

Marika Bjerstedt Hansen (S) Benny Nilsson
Ordförande Sekreterare
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2017
Dnr KS/2017:19 000  

Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Fjärrvärme i Osby AB, ”Protokoll fört vid årsstämma”, 2017-03-23.
2. David Szemenkár (V), ”Rapport från bolagsstämma i Fjärrvärme i Osby AB”, 2017-03-

23.
3. Fjärrvärme i Osby AB, ”Protokoll fört vid styrelsesammanträde”, 2017-04-24.
4. Kommunalförbundet Sydarkivera, ”Sammanträdesprotokoll”, förbundsfullmäktige, 

2017-03-31, §§ 6-9.
5. Osbybostäder AB, ”Sammanträdesprotokoll”, styrelsen, 2017-04-28.
6. Tackkort från Agnetha Selind, fd. socialsekretetare vuxenenheten/missbruk, för gåva i 

samband med pensionsavgång.

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/
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Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Dnr KS/2017:41 000  

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

HR-chef
Träffa kollektivavtal, punkt 4.6, ett (1) ärende.
KS/2017:304    021

Gatuingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut i ärende om underhållsbidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter, punkt 20.1, 
ett (1) ärende.
Beslutsdatum 3 maj 2017
KS/2017:285    043

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter samt yttranden och framställningar om lokala trafikföreskrifter 
och trafiksäkerhetsfrågor, punkt 20.3, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 24 april och 9 maj 2017
KS/2017:128

Enhetschef mark och exploatering, samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsjuridiska/lantmäteriärenden av formell art, punkt 20.6, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 8 maj 2017
KS/2017:295

Kommunens beställare gentemot SBVT, punkt 20.12, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 4 maj 2017
KS/2015:752    303

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 20.4, fyra (4) ärenden.
Beslutsdatum 25 april, 2 och 4 maj 2017
KS/2017:11    517

Byggnadsinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (5) basbelopp, sex 
(6) ärenden, punkt 23.3.
Beslutsdatum 1, 9, 10 och 17 mars 2017
TT-2016-123, 1529, 2010
TT 2017-3, 102, 138
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Beviljande av bidrag för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer 
(återställning), punkt 23.5, ett (1) ärende.   
Beslutsdatum 1 mars 2017
TT-2017-93

Sammanfattning
I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommun-styrelsen 
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 April 2017
Dnr KS/2017:210 042  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att

- godkänna budgetuppföljningen per april 2017

- uppmana samtliga nämnder/styrelse/verksamheter att bedriva 2017 års verksamhet 
inom de av fullmäktige beslutade budgetramarna.

- Omdisponera 132.000 kronor från Utbildning och arbetes budgetram till 
budgetramen för Vård och Omsorg. (Rättelse utifrån slopande av 
interndebitering).

- Omdisponera 1.000.000 kronor från Kommunledningsförvaltningens budgetram 
till budgetramen för Serviceförvaltningen (Rättelse utifrån ny organisation)

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har från samtliga verksamhetsområden/nämnder och kommunala 
bolag begärt in budgetuppföljning april, inklusive helårsprognos 2017, i enlighet med 
fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen (kommunstyrelsens beslut 2016-
11-23,  § 196).

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 
2017. 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 per mars lämnas till kommunledningen och oktober 
lämnas till kommunstyrelsen.

Aprilprognosen visar en årsprognos med överskridanden för nämnder och förvaltningar 
med 18,9 mnkr. Finansförvaltningen visar ett plus med 27,9 mnkr, varav 25 mnkr utgör en 
prognostiserad realisationsvinst utifrån en beslutad försäljning av skogsfastigheter i 
Jonstorp och Marklunda. 

http://www.osby.se/
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Resultatet år 2017 är budgeterat till 19,1 mnkr och årsprognosen för resultatet uppgår till 
27,9 mnkr. Balanskravsresultat prognostiseras till 2,7 mnkr.

Osby kommun inhämtar även årsprognoser från kommunala bolag ( kommunens 
ägarandel är minst 20 %) per april, augusti och per helårsskiftet.

Samtliga kommunala bolag prognostiserar en positiv budgetavvikelse.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljningsrapporten ”Uppföljning april 2017, Osby kommun.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 



 

Uppföljning april 2017 

Osby kommun 
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Inledning 

Verksamhetsområdena/nämnderna har överlämnat budgetuppföljning per april månad med helårsprognos. 

Uppföljningarna från verksamheterna lämnades den 5 maj. Kommunens ledningsgrupp behandlar 

budgetuppföljningen den 10 maj och kommunstyrelsen den 17 maj. I apriluppföljningen ingår kommunens bolag 

och uppföljningen presenteras i fullmäktige den 12 juni. 

Det budgeterade resultatet är 19,1 mnkr inklusive tilläggsbudgeten till och med april. Nämndernas helårsprognoser 

visar en negativ budgetavvikelse med minus 18,8 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv 

budgetavvikelse plus 27,7 mnkr. Totalt för kommunen beräknas avvikelsen mot budget för hela året bli plus 8,8 

mnkr. Resultatprognosen för året beräknas till plus 27,9 mnkr enligt denna uppföljning. Balanskravsresultatet 

beräknas till 2,9 mnkr. 

Apriluppföljningen är första budgetuppföljningen på kommunnivå 2017, som redovisas för kommunfullmäktige.  

Det är tidigt på året och stor osäkerhet finns i prognoser. Osäkerhet i prognoserna är bland annat löneavtalet för 

2017 som ännu ej är klart. Konsekvenserna av de nya reglerna om ersättning från Migrationsverket är ännu ej klart. 

Kommunen har under de senaste två åren haft befolkningsökningar med i genomsnitt hundra personer per år, vilket 

bland annat inneburit volymökningar i våra verksamheter som varit svåra att planera. 

Prognoser/åtgärdsprogram 

Kommunledningsförvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 277 tkr. Åtgärder pågår avseende 

förvaltningens effektiviseringsuppdrag motsvarande 1444 tkr,  det återstår 277 tkr. 

Förvaltningen Utbildning och arbete, prognostiserar en negativ budgetavvikelse med minus 13 mnkr. Avvikelserna 

är främst kopplade till lägre ersättningar i nytt ersättningssystem från Migrationsverket. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, exklusive VA-verksamheten, räknar med minus 2,7 mnkr. Underskottet är 

genererat av högre personal- och konsultkostnader än budgeterat. 

Serviceförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott med minus 2,6 mnkr. När det gäller effektiviseringsposten 

på 900 tkr, så kommer denna att verkställas senare under året. Ökade kostnader för IT-verksamheten beräknas till 

1.350 tkr. 

VA-verksamheten, TT-nämnden,  revisionen, överförmyndaren och valnämnden räknar med att klara verksamheten 

inom budgetram. 

Den negativa budgetavvikelsen på barn- och skolnämnden beror främst på HVB-placeringar. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar en smärre budgetavvikelse med minus 0,1 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 plus 2,7 mnkr. Kommunen har inte några underskott att reglera från tidigare 

år. 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse på 27,7 mnkr. 

En realisationsvinst väntas utifrån försäljningen av skogsfastighet i Jonstorp och i Marklunda med cirka 25 mnkr. 

Avvikelser på finansförvaltningen avser en intern intäkt avseende kompletteringspension. Enligt årets fyra första 

månader kommer intäkten att bli 2 mnkr bättre än budgeterat. Denna interna intäkt beräknas på utbetalda löner. 

Skatteprognosen från SKL i april förbättrade intäkterna med drygt 2 mnkr. Internräntan beräknas bli 1,5 mnkr lägre 

än budgeterat då planerade investeringar ej väntas genomföras. 

Kommunens låneskuld är för närvarande 245 mnkr, samma som vid årsskiftet. 

Kommunen har i nuläget beslut om upplåning med ytterligare cirka 210 mnkr som inte är genomförd. I 

uppföljningen har bedömning gjorts att 50 mnkr kommer att lånas upp under året.  Investeringarna bedöms bli 

mindre än budget, se nedan under Investeringar. Försäljningen av tillgångar inom naturbruksgymnasiet bidrar till 

finansiering med 30 mnkr. 

Investeringar 

Årets investeringsbudget inklusive tilläggsbudgetbeslut till och med april  uppgår till 192,8 mnkr. 

Verksamhetsområdena räknar med att ca 125 mnkr kommer att investeras under 2017. Investeringar har genomförts 

motsvarande 14,5 mnkr (7,5%) till och med april 2017. 
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Kommunala bolagen 

Kommunens bolag lämnar årsprognoser i samband med budgetuppföljning i april och augusti. 

Jämfört med beslutad budget beräknar bolagen att bedriva verksamheten inom budget eller med en positiv 

budgetavvikelse. 

Sammanfattning 

Osby kommun uppnår enligt uppföljningen inte lagens krav på god ekonomisk hushållning. Kommunens mål är ett 

resultat på minst 2% av skatter och bidrag, detta innebär ett resultat på 15 mnkr. Den nu framtagna prognosen pekar 

mot ett resultat på 27,9 mnkr , dock är balanskravsresultatet beräknat till 2,9 mnkr. 

Nämndernas avvikelse mot budget beräknas till minus 20,4 mnkr där 13 mnkr avser Utbildning och arbete. 

Prognoserna är osäkra i detta tidiga skede av året. Det är svårt att se konsekvenserna av nya ersättningsregler från 

Migrationsverket liksom vad löneavtalet för året kommer att ge. Nämndernas bedömning är att investeringarna 

kommer att uppgå till cirka 125 mnkr. De senaste tre åren har investeringsvolymen legat på 42, 70 respektive 61 

mnkr per år.  

Resultaträkning 

Belopp i mnkr Budget helår 
Uppföljning t o 

m aktuell månad 
Prognos helår 

Verksamhetens intäkter 215,2 74,6 229,8 

Verksamhetens kostnader -889,4 -284,8 -900,2 

Avskrivningar -44,8 -13,9 -42,1 

Jämförelsestörande poster    

Verksamhetens nettokostnader -719,0 -224,1 -712,5 

    

Skatteintäkter 545,2 183,6 547,5 

Generella statsbidrag och utjämning 200,8 66,8 200,8 

Finansiella intäkter 1,3 1,0 1,3 

Finansiella kostnader -9,2 0,1 -9,2 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 19,1 27,4 27,9 

    

Extraordinära kostnader    

    

Förändring av eget kapital 19,1 27,4 27,9 

Årets resultat 19,1 27,4 27,9 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr 
IB vid årets 

början 
Uppföljning t o m 

aktuell månad 
Prognos helår 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 726,8 727,2 812,4 

Omsättningstillgångar 184,0 138,5 152,1 

    

Summa tillgångar 910,8 865,7 964,5 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 504,0 531,4 531,9 

därav årets resultat 24,6 27,4 27,9 

Avsättningar 6,9 6,9 6,9 

Långfristiga skulder 255,9 255,7 305,6 

Kortfristiga skulder 144,0 71,7 120,1 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 910,8 865,7 964,5 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Budget helår 
Uppföljning t o 

m aktuell månad 
Prognos helår 

Den löpande verksamheten    

Resultat 19 27 28 

Justering för ej rörelsepåverkande poster 46 14 17 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 65 41 45 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 17 32 

Ökning/minskning pensionsmedel 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 -72 -32 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 -14 45 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i anläggningstillgångar -192 -15 -125 

Försäljning av anläggningstillgångar 0                            0   30 

Investeringsnetto -192 -15 -95 

    

Finansieringsverksamheten    

Ökning/minskning långfristiga fordringar 0 0 0 

Ökning/minskning långfristiga lån 127 0 50 

Finansieringsnetto 127 0 50 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR    

    

Årets kassaflöde 0 -29 0 

Likvida medel vid årets början 77 77 77 

Likvida medel vid periodens slut 77 48 77 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

Belopp i mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunledningsförv
altn 

40,1 39,0 13,8 35,4 40,4 -1,4 

- Serviceförvaltning 10,2 59,8 21,5 36,0 62,4 -2,6 

- Utbildning och arbete 108,6 87,6 54,5 62,2 100,6 -13,0 

- Samhällsbyggnad 61,4 61,3 19,7 32,1 62,5 -1,2 

- VA-verksamhet -0,3 0,0 -2,4  0,0 0,0 

Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 

3,7 3,4 1,2 35,3 3,4 0,0 

Revision 0,7 0,7 57,3 8 185,7 0,7 0,0 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Barn- och skolnämnd 254,9 241,9 75,3 31,1 242,5 -0,6 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

213,6 204,1 64,1 31,4 204,2 -0,1 

Överförmyndare 1,1 2,0 1,3 65,0 2,0 0,0 

Delsumma 694,0 699,8 306,3 43,8 718,7 -18,9 

       

Finansförvaltning -718,6 -718,9 -259,0 36,0 -746,6 27,7 

       

Totalt -24,6 -19,1 47,3 -247,6 -27,9 8,8 

Investeringsbudget 

Belopp i mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunledningsförval
tn 

22,5 97,3 10,6 10,9 55,7 41,6 

- Serviceförvaltning 2,9 6,3 1,0 15,9 6,3 0,0 

- Utbildning och arbete 0,2 2,9 0,2 6,9 2,9 0,0 

- Samhällsbyggnad 14,8 56,3 0,2 0,4 37,4 18,9 

- VA-verksamhet 20,3 22,5 2,3 10,2 15,2 7,3 

Barn- och skolnämnd 0,0 4,4 0,0 0 4,2 0,2 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

0,5 3,1 0,2 6,5 3,1 0,0 

       

Totalt 61,2 192,8 14,5 7,5 124,8 68,0 
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VA-verksamheten 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr Budget helår 
Uppföljning t o 

m aktuell månad 
Prognos helår 

Verksamhetens intäkter -28,7 -9,9 -28,7 

Verksamhetens kostnader 21,7 5,2 21,4 

Avskrivningar 5,6 1,8 5,6 

Verksamhetens nettokostnader -1,4 -2,9 -1,7 

    

Finansiella kostnader 1,7 0,5 1,7 

Resultat efter finansnetto 0,3 -2,4 0,0 

    

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,3 -2,4 0,0 

Balansräkning 

Belopp i mnkr 
IB vid årets 

början 
Uppföljning t o m 

aktuell månad 
Prognos helår 

Tillgångar    

Mark- och byggnader 77,0 92,8 107,4 

Maskiner och inventarier 1,0 1,0 0,9 

Pågående arbeten 22,0 4,4 2,0 

    

Summa tillgångar 100,0 98,2 110,3 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 0,0 0,0 0,0 

därav periodens resultat -0,3 0,0 0,0 

Långfristiga skulder 98,8 97,0 109,1 

Kortfristiga skulder 1,2 1,2 1,2 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 100,0 98,2 110,3 
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Kommunledningsförvaltning 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 28 239,4 20 841,5 23 111 2 269,5 69 617,5 71 151 1 533,5 

        

Personalkostnader 6 503,9 9 523 10 190,4 667,4 30 563,5 30 563,5 0,0 

Lokalkostnader 18 084,8 18 427,9 20 610,8 2 182,9 61 819,6 61 819,6 0,0 

Övriga kostnader 6 940,3 5 605,6 4 378,8 -1 226,8 13 127,1 16 111,6 2 984,5 

Summa kostnader 31 529,0 33 556,5 35 180,0 1 623,5 105 510,2 108 494,7 2 984,5 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-3 289,6 -12 715,0 -12 069,0 646,0 -35 892,7 -37 343,7 -1 451,0 

        

Kapitalkostnader 1 144,8 1 050,7 1 050,7 0,0 3 080,6 3 080,6 0,0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-4 434,4 -13 765,7 -13 119,7 646,0 -38 973,3 -40 424,3 -1 451,0 

 

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

Budget   38 973,3 38 973,3         

Prognos   39 250,8 40 424,3         

Avvikelse   -277,5 -1 451,0         

Redovisat             

Takt 
redov 

            

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Lokalbanken kommer att visa ett underskott mot budgeterat. En del av avvikelsen är kopplad till Kommunhuset, 

som fortfarande har kostnader för exempelvis försäkringar och kapitalkostnader under ombyggnadstiden. 

Kommunens verksamhet, som tidigare fanns i Kontor Parkgatan och Fackens hus, har flyttat in i BRIO-huset, så de 

lokalerna står tillfälligtvis tomma. Kultur och turism har flyttat bort till Bibliotekets lokaler och ännu har kommunen 

ingen ny hyresgäst i Stationshuset, vilket innebär att den flyttats över till lokalbanken. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

1 448 1 595 1 695 1 766         

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

1 822 2 947 2 340 2 346         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

16 16 22 11         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

21 13 4 11         

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0004 PA-system 0 1 500 0 1 500  

0007 Nytt Intranät och hemsida 0 500 500 0  

0040 Släckbil 0 3 600 3 600 0  

0050 Div. invent. Räddningstj. 0 190 190 0  

0051 Fordon räddningstj. 0 3 000 3 000 0  

0202 AV-tekn, nätv, omdr. Fiber 0 1 000 1 000 0  

0204 Brand & passage kommunhus 0 1 500 1 500 0  

0207 Utredning Killebergsskolan 0 100 100 0  

0268 Personsökare 0 30 30 0  

0404 Parksk gymn.sal, ny vent 835 915 915 0  

0405 Brandsäkr. Parksk brottar 0 1 600 1 600 0  

1301 Säkerhetsproj. Riskinventering 0 150 150 0  

1302 Säkerhetsproj. Elsäkerhet 0 150 150 0  

1303 Projekt. Energisparåtgärder 0 250 250 0  

1304 Genomf energisparåtg. 62 1 500 1 500 0  

1305 Säk.projekt. Larm 125 300 300 0  

1306 Simhall Lönsboda 0 220 220 0  

1307 Utbyte storköksutrustning 263 500 500 0  

1308 Hjärtasjötorpet 0 990 990 0  

1309 Utemiljö Barn och skola 42 400 400 0  

1310 Div. vht. förändr BoS 0 100 100 0  

1311 Markberedn. Modul förskola 935 1 000 935 65  

1312 Reinvesteringar komp. Red. 200 3 700 3 700 0  

1612 Örkened förskola 849 25 000 5 000 20 000  

1615 Div. åtgärder Lindhem 0 208 208 0  

1630 Utredning ishall 12 146 146 0  

1632 Samlokalisering olika vht 0 100 100 0  

1635 Lönsboda simhall svikter 0 43 43 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) 

1636 Takljus Aula Hasslaröd 0 400 400 0  

1667 Ny förskola Osby tätort 466 25 000 5 000 20 000  

1720 Kommunkontor ombygg 6 847 23 168 23 168 0  

 Totalt 10 636 97 260 55 695 41 565  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Projekt 0004 "PA-system" kommer ej att utföras under innevarande år utan blir verkställt först under 2018. 

Projekt 1667 "Ny förskola Osby tätort", där prognostiseras att under året endast 5 000 tkr kommer att användas av 

de totalt budgeterade 25 000 tkr. 

Projekt 1612 "Örkened förskola", denna investering kommer att bli framflyttad på grund av att inga anbud kommit 

in och en ny upphandling kommer att ske. Därmed kommer 5 000 tkr att användas av de budgeterade 25 000 tkr. 

För IT läggs en prognos för helår på 15 000 tkr mot nuvarande 13 216 tkr, detta förklaras med att de omföringar 

man gjort från övriga förvaltningar för att täcka IT kostnader under 2017 inte räcker till då intern debitering upphört 

från årsskiftet. 
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Serviceförvaltning 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 8 483,7 1 119,4 939,2 -180,2 2 816 2 869 53 

        

Personalkostnader 5 588,3 13 930,6 8 159,7 -5 770,9 24 472,2 24 472,2 0,0 

Lokalkostnader 9,7 276 5 364,3 5 088,3 16 085,7 16 085,7 0,0 

Övriga kostnader 3 910,7 7 659 6 559,1 -1 099,9 19 680,3 22 367,3 2 687,0 

Summa kostnader 9 508,7 21 865,6 20 083,1 -1 782,5 60 238,2 62 925,2 2 687,0 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-1 025,0 -20 746,2 -19 143,9 1 602,3 -57 422,2 -60 056,2 -2 634,0 

        

Kapitalkostnader 0 8 001,6 801,6 -7 200,0 2 391,3 2 391,3 0,0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-1 025,0 -28 747,8 -19 945,5 8 802,3 -59 813,5 -62 447,5 -2 634,0 

 

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

Budget   59 813,5 59 813,5         

Prognos   59 889,5 62 447,5         

Avvikelse   -76,0 -2 634,0         

Redovisat   16 583,5 28 747,8         

Takt 
redov 

  0,28 0,48         

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Serviceförvaltningens negativa avvikelse om 2 600 000 kr per den 30 april 2017 har sin grund i dels en 

felbudgeterad intäkt avseende ersättning för överförmyndarhandläggare om 350 000 kr, dels en effektiviserings-

/besparingspott om 900.000 kr som inte kommer att verkställas förrän senare under innevarande räkenskapsår, dels 

slutligen i att IT-kostnaderna till följd av slopad interndebitering överstigit de belopp som schablonmässigt överförts 

från övriga förvaltningar till serviceförvaltningen med ett belopp om 1 350 000 kr. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

De åtgärder som vidtagits i anledning av den effektiviserings-/besparingspott om 900 000 kr som lagts på 

serviceförvaltningen kommer att effektueras/verkställas senare under innevarande räkenskapsår. 

De ökade IT-kostnaderna till följd av slopad interndebitering kan på grund av att den slopade interndebiteringen är 

ett så kallat nollsummespel endast åtgärdas genom att ytterligare medel överförs från övriga förvaltningar till 

serviceförvaltningen. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

1 463 1 507 1 228 1 391         

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

3 407 3 479 3 475 3 557         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

5 15 24 16         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

17 52 93 51         

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0003 IT-samverkan 66 1 214 1 214 0  

0006 Fiberanslutningar 2016 921 1 041 1 041 0  

0009 Ärendehanteringssystem 0 223 223 0  

0501 IT-investeringar 0 1 300 1 300 0  

0502 Hjälpm. Dig. Handlingar 0 150 150 0  

0503 Outlook 0 2 250 2 250 0  

0504 IPADs TT-nämnd 0 80 80 0  

 Totalt 987 6 258 6 258 0  
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Utbildning och arbete 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 25 207,3 35 822,7 43 551,8 7 729,1 130 566,0 124 663,3 -5 902,7 

        

Personalkostnader 29 162,9 31 001,9 30 190,6 -811,3 90 392,6 93 928,2 3 535,6 

Lokalkostnader 5 381,6 5 338,0 4 883,5 -454,5 14 638,9 14 126,6 -512,3 

Övriga kostnader 33 394,4 35 170,6 36 243,1 1 072,5 108 614,8 112 662,2 4 047,4 

Summa kostnader 67 938,9 71 510,5 71 317,2 -193,3 213 646,3 220 717,0 7 070,7 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-42 731,6 -35 687,8 -27 765,4 7 922,4 -83 080,3 -96 053,7 -12 973,4 

        

Kapitalkostnader 1 719,6 1 514,8 1 514,8 0,0 4 488,1 4 547,2 59,1 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-44 451,2 -37 202,6 -29 280,2 7 922,4 -87 568,4 -100 600,9 -13 032,5 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Avvikelser intäkter kopplat till lägre intäkter statlig ersättning Migrationsverket. Ingen förändring jämfört med 

föregående prognos i mars. 

Avvikelser personalkostnader en försämring mot föregående prognos om 800 tkr. Avvikelser per område enligt 

nedan. 

MINSKADE LÖNEKOSTNADER 

- minskade personalkostnader på grund av färre resursanställda samt att viss del av tjänst bekostas av ESF projekt 

SfFiA, totalt - 1558 tkr 

- prognostiserar något minskade lönekostnader inom Naturbruksgymnasiet, -700 tkr 

ÖKADE LÖNEKOSTNADER 

- ökade personalkostnader gymnasiet Ekbackeskolan, + 2500 tkr. Felbudgeterat antal tjänster. Avviker från verklig 

tjänstefördelning. 

- ökade personalkostnader centralt UoA, + 670 tkr. Kopplat till ny organisation bestående av två områdeschefer. 

- ökade personalkostnader boendet för ensamkommande ungdomar, + 922 tkr. Ökade kostnader för övriga 

lönetillägg. För lågt budgeterade poster. 

- ökade personalkostnader enheten för introduktionsprogrammet, + 750 tkr. Även här en för lågt lagd 

personalbudget samt inrättande av sommarskola i 13 dagar. 

- minskade personalkostnader handläggning flyktingsamordning, -1222 tkr men balanseras upp mot ökade kostnader 

arvoden familjehem, + 1714. Netto +498 tkr i ökade lönekostnader. 

Avvikelser minskade lokalkostnader är kopplat till; 

- del av hyra för Växthuset finansieras av ESF projektet Vägen in, -125 tkr. 

- Årshyra för Köpmangården är inlagt i budget om 1400 tkr. Inflyttning beräknad till augusti därav en lägre i hyra i 

år. - 700 tkr 

- hyror för internat/omklädningsrum ökar med + 400 tkr för året. 

Avvikelser övriga kostnader är i stort kopplat till; 
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- placeringar både inom missbruk och inom psykiatri samt prognos om ökade kostnader utbetalning av 

försörjningsstöd, totalt + 2300 tkr. 

- Ökad intern överföring av statlig etableringsschablon till förvaltningen för Barn och skola, + 1000 tkr. 

Utbildning och arbete centralt 

Prognostiserar en negativ avvikelse om 7800 tkr. Avvikelsen är kopplad till lägre statliga intäkter från 

Migrationsverket. 

Ekbackeskolans gymnasium 

Negativ avvikelse mot budget om 3745 tkr. 

Kopplat till ökade lönekostnader undervisning  1300 tkr samt utökning av tjänst ungdomsvägledare 350 tkr. Som 

tidigare påvisat så är personalbudget och verklig tjänstefördelning inte överensstämmande. Ekbackeskolan har varit 

duktiga på samläsning vilket har bidragit till att utökning av personal kunnat skjutas upp. Men när klasserna blir för 

stora så kommer man till en gräns där det inte längre är möjligt. Detta är också en av orsakerna till avvikelse i 

kostnader. 

Minskning av intäkter för interkommunal ersättning om 1050 tkr. 

Yrkesskolan 

Positiv avvikelse om 200 tkr. Kopplat till lägre lönekostnader om 100 tkr samt något ökade intäkter interkommunal 

ersättning. 

Introduktionsprogrammet 

Prognostiserar en negativ avvikelse om 364 tkr. Kopplat till ökade lönekostnader för undervisningspersonal. 

Naturbruksgymnasiet 

Entreprenadavtal är under arbete. Prognosen för april är lika osäker som tidigare prognoser i år. Personalkostnaderna 

är beräknade utifrån dagens anställningar. Intäkterna är beräknade utifrån vårens elever och höstens elever som då 

endast är ett 50 tal eftersom ansvaret för åk 1 då övergått till Huskab. Lokalkostnaderna är upptagna i prognos enligt 

budget. 

Prognos negativ avvikelse 1054 tkr. 

Vuxenutbildningen 

Lägger en prognos i nivå med budget. 

Boende ensamkommande 

Negativ avvikelse om 1100 tkr. 

Kopplat till ökade personalkostnader. Bemanningskraven har ökat upp kostnader för jourtillägg och OB tillägg. 

Anpassningar görs löpande inom verksamheten i takt med att antalet ungdomar minskar (av olika anledningar). I 

dagsläget bor det 15 ungdomar på Marklunda och 2 ungdomar i stödboendet på Skeingevägen. Stödboendet har 

plats för 6 st. De flesta är asylärenden. Under året är det 5 som fyller 18. Är dessa fortfarande asyl så går de tillbaka 

till verket. 

Arbetsmarknadsenheten 

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 742 tkr.Detta är kopplat till att 1,5 tjänst arbetar i projektet 

SfFiA från och med februari. Detta är ett ESF- projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen.  

Vuxenenheten 

Enheten prognostiserar en total negativ avvikelse om 2514 tkr. 

Detta är kopplat till en prognos lagt om ökade kostnader försörjningsstöd. I aprilprognosen är nu årets kostnader 

uppskrivna med 1150 tkr. Utvecklingen från slutet av 2016 och årets första fyra månader ligger till grund för 

bedömningen att utbetalt försörjningsstöd inte kommer hålla sig inom budget. 
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Prognosen för kostnader för placeringar inom socialpsykiatri är oförändrad jämfört med tidigare prognoser. En 

negativ avvikelse om 1200 tkr. 

Prognosen för kostnader placering inom missbruksvård visar en negativ avvikelse mot budget om 700 tkr. 

En nedskrivning av prognosen för kostnader av placeringar inom våld i nära relationer är nedskriven från 1000 mkr 

till 100 tkr. Hittills i år ingen sådan typ av placering. 

Flyktingsamordning 

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 2674 tkr. 

Avvikelsen består i ökade statliga intäkter för individer inom etableringen. Denna prognos är uppskriven ytterligare 

med 1500 tkr jämfört med föregående prognos, totalt 3000 tkr. Bedömningen är gjord utifrån utbetalningar januari 

till och med mars då man ser att dessa belopp är förhållandevis höga. Ökade intäkter etableringsschablon innebär 

automatiskt ökad intern överföring till Barn och skola då pengarna tillhörande barn i förskola och grundskola ska gå 

till den förvaltningen. 

När det gäller placeringar av ensamkommande ungdomar prognostiserar verksamheten ett litet överskott om 350 tkr. 

Dock en försämring mot budget om 1000 tkr. 

I de besparingar som presenterades fanns det upptaget att ej återbesätta två stycken handläggare av 

ensamkommande. Dessa två tjänster i kombination med statlig ersättning för utredningskostnader som ej var 

upptaget som en intäkt för 2016 ger inom denna verksamhet ett överskott om 2040 tkr. 

Placeringar ensamkommande ungdomar 

HVB 3 st - en process om överklagan, en början av utredning om boendestöd samt ett ärende om omplacering (blir 

förmodligen överklagad). 

Konsulentstött familjehem 16 st - arbete med anpassa dygnspriser till kommande nivå 

Träningslägenhet Crawford 4 st 

Utsluss exklusive Villa Eken 6 st 

Familjehem 21 st 

Marklunda och stödboende 17 st 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Fortsätta att se över personalresurser inom områden där det kan vara aktuellt att genomföra åtgärder. 

Ett införande av kommunens extratjänster kan möjligtvis ge effekt på försörjningsstöd. Konsekvenserna av insatsen 

är förstås i dagsläget mycket svåra att bedöma.  

  

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

6 961 7 390 7 276 7 536 7 808 7 987 7 783 8 001 8 120 7 966 8 397 7 998 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

7 828 7 805 7 404 7 965         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

74 42 67 98 43 40 57 14 45 46 68 117 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

89 98 131 85         
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Försörjningsstöd och introduktionsersättning 

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

Antal hushåll 
2016 

119 109 113 114 113 111 104 103 98 110 118 126 

Antal hushåll 
2017 

130 124 132          

Utbetalt/hus
håll 2016 

5 729 7 042 6 992 6 794 6 928 5 989 6 543 7 515 7 767 6 861 7 099 8 036 

Utbetalt/hus
håll 2017 

6 805 5 993 7 832          

 

  

Staplarna (från vänster till höger 2013-2017) visar tydligt hur högt utbetalt försörjningsstöd hittills i år har varit 

jämfört med föregående år. Siffrorna i år är nästan jämförbara med år 2014. Antal hushåll som ses i tabellen ovan 

diagrammet ligger på förhållandevis hög nivå. 

Prognosen för helår är uppskriven med 1150 tkr i ökade utbetalningar.  

Placeringsdygn vuxna 

Placeringsd
ygn 

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

Vuxna SoL 
2016 

222 185 196 204 210 191 223 225 210 223 238 320 

Vuxna SoL 
2017 

364 285 292          

Vuxna LVM 
2016 

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

Vuxna LVM 
2017 

0 0 0          

Socialt 
boende 
2017 

0 0 0          
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Tidplan för nämndens behandling 

Ärende i utskottet 11 maj 

Kommunstyrelsen 24 maj 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0601 
Teknikinv Ekbackeskolan och 
Vuxenutbildningen 

62,1 200,0 200,0 0,0  

0602 Av utrustning/multimedia  50,0 50,0 0,0  

0603 Skolmöbler Ekbackeskolan 21,0 100,0 100,0 0,0  

0604 Markiser Ekbackeskolan  300,0 300,0 0,0  

0605 Arbetsplatser Ekbackeskolan  400,0 400,0 0,0  

0606 Inventarier Yrkesskolan nya lokaler 96,3 450,0 450,0 0,0  

0452 Inventarier flytt Lärcenter  1 446,0 1 446,0 0,0  

 Totalt 179,4 2 946,0 2 946,0 0,0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Inga kommentarer 
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 6 840 5 589 5 822 233 17 465 17 465 0 

        

Personalkostnader 12 413 9 383 8 843 -540 26 531 27 321 790 

Lokalkostnader 5 669 4 523 5 419 896 16 255 16 255 0 

Övriga kostnader 9 553 7 191 7 815 624 23 431 23 931 500 

Summa kostnader 27 635 21 097 22 077 980 66 217 67 507 1 290 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-20 795 -15 508 -16 255 -747 -48 752 -50 042 -1 290 

        

Kapitalkostnader 5 009 4 200 4 200 0 12 469 12 469 0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-25 804 -19 708 -20 455 -747 -61 221 -62 511 -1 290 

 

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

Budget   
-61 
221 

-61 
221 

        

Prognos   
-62 
471 

-62 
511 

        

Avvikelse   1 250 1 290         

Redovisat   
-15 
606 

-19 
708 

        

Takt 
redov 

  0,25 0,32         

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Underskott på grund av högre personal- och konsultkostnader än budgeterat. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

3 215 3 136 3 007 3 055 2 851 3 103 2 907 3 038 2 944 3 035 2 780 2 833 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

2 077 3 218 2 039 2 049         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

30 12 25 26 13 19 11 0 10 14 77 39 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

12 21 24 36         

Från och med 2017 tillhör räddningstjänsten kommunledningsförvaltningen därav lägre personalkostnader jämfört med föregående år. 

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsutskottet 9 maj. 

Kommunstyrelsen 17 maj. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 0834  Byggn. stamnät landsbygd 0 5 000  5 000 - 

 MARK OCH EXPLOATERING      

 0080  Industrispår NO 0 27 259 27 259 0 
 2017-12-

31  

 0247  GC-väg Lönsboda-Duvhult 0 193 193 0 
 2017-06-

30  

 0254  Tunnel Rv 15 Hallarydsvägen 0 2 528 2 528 0 
 2017-12-

31  

 0255  Statsbidrag tunnel Rv 15 0 -1 400 -1 400 0 
 2017-12-

31  

 0801  Fastighetsbildning 25 100 100 0 
 2017-12-

31  

 0802  Nya planområden 0 500 500 0 
 2017-12-

31  

 0803  Centrumåtgärder 0 500 500 0 
 2017-12-

31  

 0804  Gatubelysning 0 200 200 0 
 2017-12-

31  

 0805  Korsningar Rv 15 0 1 800 0 1 800 
 2018-12-

31  

 0806  Statsbidr korsningar Rv15 0 -900 0 -900 
 2018-12-

31  

 0810  Trafiksäk.främj. åtg. 0 200 200 0 
 2017-12-

31  

 0811  Exploater. Hasslaröd Syd 0 3 000 0 3 000 
 2018-12-

31  

 0812  Utveckling Handel och industri 0 10 000 0 10 000 - 

 DRIFTENHETEN      
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Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 0831  Lekplatser 18 300 300 0  dec 2017  

 0832  Julbelysning 0 250 250 0  dec 2017  

 0833  Fordon driftenhet 0 1 000 1 000 0  nov 2017  

 0835  Asfalt 0 3 500 3 500 0  dec 2017  

 0836  Gatukostn ersättn 0 -60 -60 0  dec 2017  

 KULTUR OCH FRITID      

 0261  Meröppet bibliotek 190 154 254 -100  aug 2017  

 0262  Osby simh. kassa o passer 0 275 275 0  dec 2017  

 0282  Luftvärmepump LGIF 0 450 450 0  sep 2017  

 0872  Ismaskin 0 1 250 1 250 0  sep 2017  

 0873  Staket tennisbana LBA 0 150 150 0  sep 2017  

 Totalt 233 56 249 37 449 18 800  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0834 Byggnation stamnät landsbygden: Projektet ej uppstartat eftersom den totala omfattningen och inriktningen av 

projektet inte kunnat klarläggas. 

0812 Utveckling Handel och industri: Kommunfullmäktige valde att avbryta planarbetet och inte anta detaljplanen 

för området, vilket innebär att beslutade investeringsmedel inte kommer att nyttjas. 

0261 Meröppet bibliotek: Högre utgifter än budgeterat för åtgärder av gamla lampor samt brand- och 

utrymningslarm. 

Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. 

0805 Korsningar Rv 15 och 0806 Stadsbidrag korsningar Rv15: Genomförande av projektet är beroende av att 

Trafikverket beviljas Osby kommun statsbidrag om 50 % av investeringskostnaden. Trafikverket bedöms inte 

bevilja statsbidrag för 2017. Projektet beräknas genomföras under 2018 och då tas även investeringsutgiften. 

0811 Exploatering Hasslaröd Syd: Projektet innefattar delar avseende utbyggnad av infrastruktur i 

exploateringsområdet Hasslaröd Syd. Utbyggnaden hänger ihop med utökat VA-verksamhetsområde för Sibbarp 

Skansen enligt VA-Strategi. Projektet bedöms inte bli aktuellt i år enligt nuvarande planering av genomförande av 

VA-strategi. Projektet beräknas genomföras under 2018 och då tas även investeringsutgiften. 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 9 551 9 866 9 585 -281 28 749 28 749 0 

        

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 307 261 499 238 1 500 1 500 0 

Övriga kostnader 2 047 4 891 6 638 1 747 19 907 19 907 0 

Summa kostnader 2 354 5 152 7 137 1 985 21 407 21 407 0 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

7 197 4 714 2 448 -2 266 7 342 7 342 0 

        

Kapitalkostnader 2 335 2 307 2 448 141 7 342 7 342 0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 862 2 407 0 -2 407 0 0 0 

 

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

Budget   0 0         

Prognos   0 0         

Avvikelse   0 0         

Redovisat   4 702 2 407         

Takt 
redov 

            

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter -1 052 0 -1 052 1 052 dec 2017 

0901  Vatten o tryckstegpump 5 2 500 2 500 0 dec 2017 

0902  Avl.ren.verk o pumpstat 893 2 500 2 500 0 dec 2017 

0903  Övervak.sys, styr o regl 4 500 500 0 dec 2017 

0904  Bredbandsutbyggnad 434 974 724 250  

0905  Ledningsnät 1 984 10 000 10 000 0 dec 2017 

0906  Åtg enl VA-plan 0 6 000 0 6 000  

 Totalt 2 268 22 474 15 172 7 302  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0323 VA-anslutningsavgifter: Anslutningsavgifter avseende projektet "Vatten och avlopp Kyrkhultsvägen" som 

genomfördes 2015-2016. 
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0906 Åtgärder enligt VA-plan: Investeringsprojekt påbörjas efter beställning/startbesked. 

Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. 

0903 Övervakningssystem VA, 0904 Bredbandsutbyggnad: Projekten är sammankopplade och färdigställandetiden 

för bredbandsutbyggnaden är oklar. 
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Tillsyns- och tillståndsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 1 114 710 908 198 2 724 2 847 123 

        

Personalkostnader 1 605 1 651 1 757 106 5 267 5 270 3 

Lokalkostnader 145 73 74 1 217 217 0 

Övriga kostnader 210 160 213 53 634 744 110 

Summa kostnader 1 960 1 884 2 044 160 6 118 6 231 113 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-846 -1 174 -1 136 38 -3 394 -3 384 10 

        

Kapitalkostnader 0 5 5 0 14 14 0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-846 -1 179 -1 141 38 -3 408 -3 398 10 

 

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

Budget   -855 -1 141         

Prognos   100 10         

Avvikelse   -955 -1 151         

Redovisat   -728 -1 179         

Takt 
redov 

  0,85 1,03         

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Intäkterna blir högre än budgeterat på verksamhet 82300 "Hälsoskydd" beroende på ökad mängd 

dispensansökningar från renhållningsordningens föreskrifter och på verksamhet 83900 "Miljömålsarbete" på grund 

av enskilda avloppsärenden. 

Noteras bör att intäkterna på verksamhet 83900 "Miljömålsarbete" endast är av tillfällig art och kommer successivt 

att minska för att  helt försvinna de kommande åren. 

Något ökade kostnader på grund av inköp av programvara i vårt ärendehanteringsprogram 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

397 392 377 440 415 453 434 436 440 428 454 411 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

440 404 386 422         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 0 9 2 2 0 0 0 0 0 0 3 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

4 0 3 2         

 

  



Osby kommun, Uppföljning april 2017 25(45) 

Revisionen 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter -5 0 10 10 30 30 0 

        

Personalkostnader 65 61,2 64,1 2,9 190,1 190,1 0,0 

Lokalkostnader 9,3 9,3 5 -4,3 14 14 0 

Övriga kostnader -171,1 -13,2 179,9 193,1 539,9 539,9 0,0 

Summa kostnader -96,8 57,3 249,0 191,7 744,0 744,0 0,0 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

91,8 -57,3 -239,0 -181,7 -714,0 -714,0 0,0 

        

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

91,8 -57,3 -239,0 -181,7 -714,0 -714,0 0,0 

 

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

Budget   714 714         

Prognos   714 714         

Avvikelse   0 0         

Redovisat   47,6 57,3         

Takt redov   0,07 0,08         

Takt 12-del 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Inga budgetavvikelser rapporteras i årsprognosen. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

15 11 18 21         

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

20 9 12 21         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 0 0 0         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

0 0 0 0         
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Valnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter        

        

Personalkostnader 1,8 1,9 9,8 7,9 29 29 0 

Lokalkostnader        

Övriga kostnader 1,3 2,7 0,4 -2,3 2 2 0 

Summa kostnader 3,1 4,6 10,2 5,6 31 31 0 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-3,1 -4,6 -10,2 -5,6 -31 -31 0 

        

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-3,1 -4,6 -10,2 -5,6 -31 -31 0 

 

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

Budget   31 31         

Prognos   31 31         

Avvikelse   0 0         

Redovisat   1,4 4,6         

Takt redov   0,05 0,15         

Takt 12-del 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Inga budgetavvikelser i årsprognosen. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

0 0 0 0         

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

0 0 0 0         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 0 0 0         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

0 0 0 0         
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Barn- och skolnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 12 438 15 132 12 478 -2 654 36 500 40 140 3 640 

        

Personalkostnader 60 862 66 276 67 430 1 154 204 095 203 720 -375 

Lokalkostnader 7 902 5 401 5 558 157 17 018 16 903 -115 

Övriga kostnader 18 735 13 653 13 835 182 42 619 47 381 4 762 

Summa kostnader 87 499 85 330 86 823 1 493 263 732 268 004 4 272 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-75 061 -70 198 -74 345 -4 147 -227 232 -227 864 -632 

        

Kapitalkostnader 4 876 4 910 4 910 0 14 661 14 661 0 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-79 937 -75 108 -79 255 -4 147 -241 893 -242 525 -632 

 

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

Budget 240 274 240 274 241 893 241 893         

Prognos 240 274 240 274 241 893 242 525         

Avvikelse 0 0 0 -632         

Redovisat 14 117 34 751 55 802 75 108         

Takt 
redov 

0,06 0,14 0,23 0,31         

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Barn- och skolnämnden redovisar ett underskott på 632 tkr. 

Underskottet beror på att kostnaderna för placeringar ökat med 1 800 tkr jämfört med budget. Det är framförallt 

HVB-placeringarna som är fler än budgeterat. Samtidigt har Barn- och familjeenheten en mycket ansträngd 

personalsituation. Personalomsättningen har varit mycket hög de senaste åren och det har funnits vakanser i 

organisationen i princip hela tiden. Till sommaren kommer ytterligare tjänster att bli vakanta och för att klara 

bemanningen har konsulter anlitats. Personalkostnaden har varit lägre än budgeterat under årets första fyra månader, 

men samtidigt kommer kostnaden för de anlitade konsulterna att bli högre än kostnaden för anställd personal hade 

varit. 

Ett nytt skolskjutsavtal är undertecknat och den nya entreprenören går just nu igenom rutter och fastställer var 

hållplatser ska ligga. Det har uppdagats att det finns sträckor där det kommer att krävas en mindre buss än vad som 

planerades från början då vägens storlek gör att det inte går att köra vissa rutter med den planerade busstorleken 

Entreprenören räknar just nu på vad det innebär ekonomiskt och detta kan betyda att kostnaden för skolskjuts ökar i 

kommande prognoser. 

Under maj görs placeringarna i förskolan inför hösten. Det kommer att vara brist på platser i Killeberg. Hösten 2017 

kommer två avdelningar att vara placerade i den tillfälliga modulen vid Trulsagården och en avdelning kommer att 

vara placerad på Killebergsskolan. De tre avdelningar som finns är fullbelagda redan i september/oktober och det 

kommer att behövas ytterligare platser för att kunna placera barn under året. För att därefter kunna ta emot fler barn 

krävs ytterligare lokaler och mer personal. Redan till hösten är bemanningen förstärkt då grupperna är stora och det 
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inte går att samordna öppningar och stängningar när avdelningarna är placerade på olika platser i Killeberg. 

Det kan även uppstå brist på platser i Lönsboda beroende på inflyttning/utflyttning framöver. I Osby ser 

förvaltningen över hur många avdelningar som ska vara öppna vid höstterminens början. Förskolans kostnader 

kommer att påverkas av hur organisationen ser ut under hösten. Eventuellt går det att stänga en avdelning på 

Solklintens förskola och i så fall kommer prognosen att justeras framöver. 

Barn- och skolnämnden har fått tilläggsbudget för att erbjuda OB-omsorg. Innan sommaren kommer det faktiska 

behovet att kartläggas genom att vårdnadshavare får anmäla behov och aktuellt schema. Därefter kommer 

verksamheten att planeras och dimensioneras. Hur stor kostnaden blir beror på efterfrågan och när verksamheten kan 

starta. 

Under 2016 uppstod ett överskott under sommaren då många tjänster inom förskola och grundskola var vakanta. 

Skulle det bli en liknande omsättning av personal även sommaren 2017 så kommer det att påverka kommande 

prognoser. För tillfället upplevs dock personalsituationen inom grundskolan mer stabil än förra året.  

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Barn- och skolnämnd 795 249 0,31 795 0 

Administration 5 720 2 031 0,36 5 530 190 

Total 6 515 2 280 0,35 6 325 190 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett överskott på 190 tkr. Det är främst kopplat till att 

tjänsten som vikarieanskaffare minskar från 50% till 25% från och med hösten 2017 och tillfälliga tjänstledigheter.  

Förskola 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 501 Områdeschef förskola 9 587 2 304 0,24 9 664 -77 

6 502 Toftagården 2 044 607 0,30 1 963 81 

6 503 Hemgården 4 458 1 581 0,35 4 458 0 

6 504 Klockarskogsgården 5 822 2 047 0,35 5 836 -14 

6 505 Gamlebygården 3 060 1 013 0,33 3 016 44 

6 506 Lönnegården 12 829 3 969 0,31 12 829 0 

6 507 Hasselgården 5 928 1 973 0,33 5 928 0 

6 508 Trulsagården 4 822 1 501 0,31 4 883 -61 

6 510 Ängsgården 4 540 1 478 0,33 4 540 0 

6 511 Solklinten 11 132 3 557 0,32 11 132 0 

6 512 Uteförskolan 1 183 404 0,34 1 193 -10 

6 513 Nya Klintgården 2 631 353 0,13 2 371 260 

Total 68 036 20 787 0,31 67 813 223 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar ett överskott på 223 tkr. 

- 250 tkr          Lägre statsbidrag för maxtaxa. 

+ 600 tkr         Högre intäkter nyanlända. 

- 400 tkr          Högre kostnader interkommunal ersättning och bidrag 

+ 300 tkr         Lägre personalkostnader då nya Klintgården öppnade senare än planerat och på grund av 

vakanser/vikarier med lägre lön. 
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Grundskola 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 701 Områdeschef grundskola 29 521 7 693 0,26 28 227 1 294 

6 112 Skolenhet Hasslaröd F-9 36 736 11 792 0,32 36 736 0 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-3 

12 788 3 610 0,28 12 787 1 

6 202 Skolenhet Parkskolan F-9 25 870 8 628 0,33 26 097 -227 

6 204 Skolenhet 
Visseltoftaskolan F-6 

2 131 679 0,32 2 131 0 

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

5 686 1 544 0,27 5 686 0 

6 214 Skolenhet Visslan 6-9 -30 227 -7,57 0 -30 

6 308 Skolenhet Örkenedskolan 
F-9 

20 584 6 733 0,33 20 584 0 

6 702 Skolskjuts 8 088 2 631 0,33 8 788 -700 

Total 141 374 43 537 0,31 141 036 338 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar ett överskott på 338 tkr. 

-700 tkr          Högre kostnader för skolskjuts än budgeterat under våren 2017 på grund av specialskjutsar. Ett nytt 

avtal är klart och den beräknade kostnaden för hösten utgår från upphandlingsunderlaget. Det kan komma att krävas 

fler bussar än planerat då det troligen inte går att köra alla sträckor med stora bussar som planerat, och det leder i så 

fall till högre kostnader. 

- 230 tkr         Högre kostnader för elever i behov av särskilt stöd på Parkskolan. 

- 200 tkr         Högre kostnader interkommunal ersättning. 

+ 1100 tkr      Högre intäkter nyanlända. 

+ 300 tkr        Osby kommun får behålla en större del av bidraget för lågstadiesatsningen 2015/2016 än beräknat.  

Musikskola 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 621 Musikskola 3 527 1 189 0,34 3 527 0 

Total 3 527 1 189 0,34 3 527 0 

Musikskolan redovisar ingen avvikelse från budget. 

Barn- och familjeenheten 

Ansvar 6901 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Placeringar 10811 3921 0,36 12595 -1784 

Öppenvård 5313 1655 0,31 4846 467 

Handläggning 
barn och unga 

4715 1313 0,28 4711 4 

Familjerätt 588 131 0,22 666 -78 

Övrigt 1013 295 0,29 1005 8 

Totalt 22440 7315 0,33 23823 -1383 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Barn- och familjeenheten redovisat ett underskott på 1 383 tkr. 

- 1 800 tkr          Högre kostnad placeringar 

+ 480 tkr            Budgeterad tjänst som familjeassistent tillsätts inte 
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Barn- och familjeenheten har de senaste åren haft mycket hög omsättning på personal och det har varit vakanser i 

verksamheten under en längre tid. Inför sommaren 2017 är situationen akut då ytterligare handläggare sagt upp sig. 

För att lösa situationen kommer konsulter att anlitas. Det överskott som skapats då tjänster varit vakanta under de 

första 4 månaderna kommer att användas för att finansiera kostnaden för konsulterna. 

Antalet HVB-placeringar har ökat kraftigt under året och det har lett till högre kostnader. I prognosen för placeringar 

finns utrymme för ytterligare ett par familjehemsplaceringar. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Inga förslag på åtgärder. 

Tidplan för åtgärdsprogram 

Inga åtgärder föreslagna. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

15 083 15 212 14 959 15 607 15 420 16 614 15 570 14 827 15 583 16 325 16 771 16 107 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

16 393 16 425 16 486 16 864         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

151 147 261 240 143 145 141 53 113 231 205 184 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

188 230 238 245         

Antal inskrivna barn i förskolan 

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

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

578 598 606 617         600 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

34 34 34 35         34 

Antal elever  i grundskolan 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

494 496 499 501         498 

Klockarskogsskolan 
F-3 

145 143 145 144         144 

Parkskolan F-9 273 279 278 280         278 

Visseltoftaskolan F-
6 

20 21 23 23         22 

Killebergsskolan F-
6 

61 61 62 61         61 

Visslan 6-9 14 12 14 14         14 

Örkenedskolan F-9 278 279 280 281         280 

Total 1285 1291 1301 1304         1295 
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varav elever inskrivna i grundsärskola 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

8 8 8 8         8 

Klockarskogsskolan 
F-3 

0 0 0 0         0 

Parkskolan F-9 8 8 8 8         8 

Visseltoftaskolan F-
6 

0 0 0 0         0 

Killebergsskolan F-
6 

0 0 0 0         0 

Visslan 6-9 4 5 6 6         5 

Örkenedskolan F-9 0 0 0 0         0 

Total 20 21 22 22         21 

Antal elever i förskoleklass 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

22 22 22 22         22 

Klockarskogsskolan 
F-3 

48 48 48 49         48 

Parkskolan F-9 35 35 36 36         36 

Visseltoftaskolan F-
6 

5 5 5 5         5 

Killebergsskolan F-
6 

17 17 17 17         17 

Örkenedskolan F-9 29 29 30 31         30 

Total 156 156 158 160         158 

Antal elever på fritidshem 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

108 93 92 87         95 

Klockarskogsskolan 
F-3 

140 144 145 143         143 

Parkskolan F-9 107 107 104 105         106 

Visseltoftaskolan F-
6 

14 15 15 15         15 

Killebergsskolan F-
6 

49 49 49 49         49 

Örkenedskolan F-9 88 89 88 84         87 

Total 506 497 493 483         495 

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 

39 41 41 41         41 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

25 26 26 26         26 
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

4 4 4 4         4 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

2 2 2 2         2 

Total 70 73 73 73         72 

Elever i fristående skolor och annan kommun 

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

Elever 
fristående 
grundskola 

36 36 36 36         36 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

41 44 44 45         44 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

0 0 0 0         0 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

5 5 5 6         5 

Total 82 85 85 87         85 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

0 0 0 0         0 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

20 21 21 21         21 

Total 20 21 21 21         21 

Placeringar Barn- och familjeenheten 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au Se Okt No De 
Genom-
snitt 

HVB-placeringar Antal 
placeringar 

4 6 6 6         6 

 Antal 
placeringsdy
gn 

12
4 

14
2 

18
6 

18
0 

        158 

Antal placeringar Antal 
placeringar 

2 2 2 2         2 

konsulent- stödda 
familjehem 

Antal 
placeringsdy
gn 

62 56 62 60         60 

Antal placeringar famhem 12 11 11 13         12 

Antal vårdnads-överflyttade barn/ 
ungdomar 

6 6 6 6         6 

Tidplan för nämndens behandling 

Barn- och skolnämnden 2017-05-09 
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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) 

1601 AV-utrustning, alla skolor 0 450 450 0  

1605 Vht-system skola, förskola 0 1 500 1 500 0  

1606 Inventarier förskola Osby tätort 0 400 200 200  

1640 Tillfälliga grundskolelokaler Osby  2 000 2 000 0  

 Totalt 0 4 350 4 150 200  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Investeringsprojekt 1640 Tillfälliga grundskolelokaler Osby. Inom grundskolan utreds vilka anpassningar av 

lokalerna som behöver göras. Resultatet av utredningen kan innebära att prognosen förändras. 

Investeringsprojekt 1606 Inventarier förskola Osby tätort avser nya inventarier till Klintgårdens förskola. För 

tillfället görs bedömningen att hela summan inte behöver användas. Då nya Klintgården är en tillfällig lösning är 

ambitionen att i första hand återanvända befintliga inventarier 

Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. 

Investeringsprojekt 1605 Verksamhetssystem skola, förskola avser samtliga skolformer från förskola till 

vuxenutbildning. Förstudien pågår och när ett nytt verksamhetssystem tas i drift beror på hur snabbt projektet 

fortskrider. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 24 432 23 451 10 301 -13 150 31 367 34 664 3 297 

        

Personalkostnader 56 900 58 650 58 290 -360 179 791 181 620 1 829 

Lokalkostnader 6 895 6 068 5 975 -93 17 922 18 000 78 

Övriga kostnader 22 700 19 767 10 437 -9 330 29 086 30 616 1 530 

Summa kostnader 86 495 84 485 74 702 -9 783 226 799 230 236 3 437 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-62 063 -61 034 -64 401 -3 367 -195 432 -195 572 -140 

        

Kapitalkostnader 2 897 2 892 2 892 0 8 638 8 639 1 

        

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-64 960 -63 926 -67 293 -3 367 -204 070 -204 211 -141 

Observera att det i kolumnerna utfall finns med interna transaktioner gällande hemtjänst (LOV) samt att det på 

intäktssidan även finns statliga bidrag, som inte finns budgeterade. Detta gör att jämförelser mellan utfallet och 

periodiserad budget inte fungerar. 

Delar av de statliga bidragen är använda under årets fyra första månader, och dessa delar finns även på 

kostnadssidan, medan resterande kommer att förbrukas under resterande månader. De interna transaktionerna 

beroende på hemtjänsten är cirka 9 300 tkr. Dessa återfinns på såväl intäkts- som kostnadssidan. 

I prognosen är hänsyn tagen till allt detta.  

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

Budget 204 070 204 070 204 070 204 070         

Prognos   205 454 204 211         

Avvikelse 204 070 204 070 -1 384 -141         

Redovisat 16 664 33 372 48 334 63 927         

Takt 
redov 

0,08 0,16 0,24 0,31         

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Den totala avvikelsen förväntas bli ett underskott med cirka 140 tkr vilket motsvarar 0,07% av budgeten . I 

prognosen finns medräknat de åtgärder förvaltningen så här långt ämnar vidta för att uppnå en relativ balans. Vidare 

planering av åtgärder för att uppnå en budget i total balans kommer att diskuteras på nämndens sammanträde den 

25/5. 

Anledningen till underskottet är främst att vi på grund av platsbrist måste göra en extern placering inom enheten för 

funktionsnedsatta. Placeringen kostar strax över 2 000 tkr per år. För 2017 blir effekten cirka 1 000 tkr. Placeringen 

kommer att avslutas så snart en ny egen gruppbostad står klar. Ytterligare avvikelser relaterat till placeringar inom 

detta verksamhetsområde ger en total prognos pekande mot ett underskott med strax över 1 300 tkr. 

Den negativa avvikelsen balanseras av överskott inom ledning och äldreomsorg. Kommentarer återfinns under 

respektive avsnitt nedan. 
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Nämnd, ledning och administration vård och omsorg 

Kostnadsredovisning nämnd/ledning 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Nämnd/ledning 9 897 9 886 3 624 9 185 712 

Färdtjänst 2 020 2 043 1 021 2 043 -23 

Det visar sig att nämndens verksamhet förefaller bli mindre kostsam än vi räknat med. I rådande läge väljer vi 

dessutom att avvakta med tillsättningen av enhetschef för sjuksköterskor i Osby till efter sommaren. Utöver dessa 

åtgärder "fryser" vi våra egna budgetmedel för kompetensutveckling tills vidare. I stället väljer vi att använda 

återstående statliga prestationsersättningar för detta ändamål. Externa intäkter från Vård- och omsorgscollege bidrar 

också till överskottet. 

Äldreomsorg 

Kostnadsredovisning äldreomsorg 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Gemensamt 15 091 14 901 3 900 14 819 272 

Ordinärt boende 54 955 55 043 17 930 55 024 -69 

Särskilt boende 85 488 85 328 25 354 85 184 304 

Summa 155 534 155 272 47 184 155 027 507 

Gemensamma kostnader 

Av totalt prognostiserat överskott med 272 tkr kommer över hälften från rehabverksamheten. Personalkostnaden 

beräknas där bli något lägre än budgeterat på grund av partiell tjänstledighet. 

Resterande överskott kommer från larmverksamhet och ett minskat behov av inköp av utrustning än budgeterat. 

Ordinärt boende 

Prognosen för hemtjänsten pekar på ett underskott med 180 tkr. Antalet utförda timmar överstiger antalet 

budgeterade timmar med knappt 250 timmar under första tre månaderna. I april månad avslutades en del ärende i 

såväl Lönsboda som i Osby. I en av grupperna i Osby minskade antalet utförda timmar med närmare 150 tim; övriga 

grupper har inte redovisat sina timmar i skrivande stund. Även antalet personaltimmar minskade i samma 

omfattning vilket borde ge utslag i maj månads personalkostnader. Med största sannolikhet kommer ytterligare ett 

stort ärende inom hemtjänsten att avslutas under maj månad. Detta har vi dock inte räknat in i vår prognos, om det 

sker och inget annat stort ärende tillkommer kommer prognosen för hemtjänsten att korrigeras nedåt. 

Differensen mot mars månads prognos, då underskottet prognostiserades bli 73 tkr, förklaras med att prognosen för 

kostnader för nyckelgömmor missades i mars månad. 

Övriga verksamheter inom ordinärt boende prognostiserar resultat nära alternativt något bättre än budget, vilket 

begränsar det totala underskottet i prognosen till 69 tkr. 

  

Särskilt boende 

Den positiva prognosen med totalt 340 tkr kommer främst från lägre personalkostnader än beräknat och är fördelat 

på alla boenden förutom Lindhem som ligger nära det budgeterade. I tabellen "Driftredovisning" ovan finns 

kostnader finansierade med pengar från äldresatsningen vilket gör att personalkostnaderna ser ut att vara högre än 

budgeterat. För en rättvisande bild ska därför även dessa intäkter tas med i beräkningen. Detta då statens bidrag inte 

är budgeterade. 

Det prognostiseras för något lägre hyresintäkter än beräknat på våra boenden i Lönsboda, vilket till stor del beror på 

att ett rum på vardera Bergfast och Soldalen, som tidigare genererat hyresinkomster, används för korttidsvistelse. 

Hyra för dessa uteblir därför men kompenseras av lägre personalkostnader relaterat till effektivare 

personalplanering. 
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Enheten för funktionsnedsatta 

Kostnadsredovisning LSS 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

LSS 36 619 38 253 11 703 37 956 -1 337 

I mars månad hade enheten för funktionsnedsatta ett prognostiserat underskott med 1 634 tkr. April månads prognos 

visar på en förbättring med ca 300 tkr och ligger nu på -1 337 tkr. Själva underskottet beror nästan helt och hållet på 

en extern placering som vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade om. Förbättringen mot mars månads 

prognos förklaras med mindre kostnader för personlig assistans då ett ärende avslutats genom ansökan och 

beviljande av särskilt boende samt att ett ärende går över till försäkringskassan. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Underskottet blir svårt att hämta inom enheten för funktionsnedsatta. Stora delar av underskottet täcks genom 

överskott inom övriga enheter inom vård och omsorg. 

Åtgärder har vidtagits vilket främst kommenterats under avsnittet nämnd och ledning. Vi menar dels vakanshålla en 

enhetschefstjänst till efter sommaren och dels "fryser" vi våra budgeterade medel för utbildning och 

kompetensutveckling. För det återstående underskottet kommer förvaltningen att lägga förslag till vård- och 

omsorgsnämnden om åtgärder som ska leda till en budget i balans. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

14 45
8 

14 35
6 

13 77
5 

14 31
1 

13 88
0 

14 56
3 

15 02
4 

17 21
6 

15 39
8 

15 91
8 

14 45
1 

14 54
1 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

15 26
6 

14 85
9 

14 29
7 

14 22
9 

        

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

199 260 294 216 217 187 233 93 161 237 256 194 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

238 279 288 253         

Särskilt boende 

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

Antal aktuella 
2016 

147 145 145 144 145 145 145 145 141 145 146 149 

Antal aktuella 
2017 

145 145 145 145         

Lediga rum 
2016 

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

Lediga rum 
2017 

1 0 0 0         

Väntelista 
2016 

5 5 5 9 10 6 9 4 7 0 1 3 

Väntelista 
2017 

5 4  6         

varav i 
ordinärt 
boende 

5 4  3         
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 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

varav i 
korttidsboend
e 

0 0  3         

Betalningsan
svar 2016 

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

Betalningsan
svar 2017 

0 0 0 0         

Antal på 
korttid 

17 18 15 15         

Hemtjänst antal timmar 

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

Budgeterat 2016 6 929 6 482 6 929 6 706 6 929 6 706 6 929 6 929 6 706 6 929 6 706 6 929 

Utfört 2016 7 388 6 900 7 530 7 051 7 104 6 904 6 869 7 062 6 939 7 237 7 053 6 947 

Differens 2016 459 418 601 345 175 198 -60 133 233 308 347 18 

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          

Differens 2017 -84 174 157 
-7 

042 
-7 

277 
-7 

042 
-7 

277 
-7 

277 
-7 

042 
-7 

277 
-7 

042 
-7 

277 

Nyttjandegrad 2017 64,4 63,5 63,8          

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

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

Antal 2016 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 25 

Varav LSS 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 

Antal 2017 24 24 24 23         

Varav LSS 8 8 8 8         

Utförda 
timmar 2016 

1 286 1 170 1 246 1 316 1 233 1 145 1 162 1 218 1 131 1 157 1 139 1 186 

Utförda 
timmar 2017 

1 129 1 132           

Boende             

Antal 2016 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Antal 2017 27 27 27 27         

Varav i 
annan 
kommun 

            

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 

52 0       52 0 

Hemtjänst pers 
omv 

64 0       64 0 

Matdistribution 25 0       25 0 

Trygghetslarm 40 0       40 0 
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Äldreomsorg 
2016 

Kvartal 
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 

Totalt Totalt 

Avlösning i 
hemmet 

6 0       6 0 

Trygg hemgång 29 0       29 0 

V o 
omsorgsboende 

19 1       19 1 

Hemtjänst i säbo 0 0       0 0 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 2       0 2 

Korttidsvistelse 
SoL 

37 0       37 0 

Plats i 
dagverksamhet 

2 0       2 0 

Kontaktperson 0 0       0 0 

Summa 274 3       274 3 

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 0 2       0 2 

Ledsagarservice 1 0       1 0 

Kontaktperson 2 2       2 2 

Avlösarservice i 
hemmet 0 0       0 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 2 0       2 0 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 1 0       1 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0       0 0 

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

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 0 0       0 0 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 1 0       1 0 

Summa 7 4       7 4 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen kommer att behandlas av nämndens arbetsutskott 2017-05-11 och av nämnden 2017-05-25. 
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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) 

1781 Möbler Rönnebacken, Spången 0 230 230 0 201709 

1782 WIFI Bergfast/Soldalen 0 200 200 0 201706 

1783 Möbl Soldalen kök/matsal 14 160 160 0 201709 

1784 Skrivbord/stolar Rönnebacken 110 150 150 0 201706 

1785 Skrivare/kopiatorer 53 75 75 0 201709 

1786 Kontorsmöbler htj Lönsboda 56 70 70 0 201706 

1787 Medicinskåp Lindhem 0 50 50 0 201709 

1788 Solavskilj åtg Rönnebacken 0 50 50 0 201706 

1789 Solavskilj åtg Soldalen 0 50 50 0 201706 

1790 Solavskilj åtg Lindhem 50 50 50 0 201706 

1791 Solavskilj åtg Bergfast 0 50 50 0 201706 

2558 Nyckelsystem hemtjänst  2 000 2 000 0 201709 

 Totalt 283 3 135 3 135 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Merparten av projekten är inte påbörjade, men vi räknar i dagsläget med att alla kommer att genomföras. Eventuella 

avvikelser kostnadsmässigt är det för tidigt att ha någon uppfattning om. Erfarenhet talar för att IT-projekt tenderar 

att bli dyrare än förväntat, varför en varning för en kostnadsökning vid installationen av Wifi på Bergfast/Soldalen 

kan vara på sin plats. 
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Överförmyndaren 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 85,7 145,8 500,4 354,6 1 500 1 500 0 

        

Personalkostnader 948,8 1 321,5 1 153,5 -168,0 3 460,7 3 460,7 0,0 

Lokalkostnader 9,3 9,3 7,4 -1,9 21 21 0 

Övriga kostnader 87,4 71,8 20,7 -51,1 61,3 61,3 0,0 

Summa kostnader 1 045,5 1 402,6 1 181,6 -221,0 3 543,0 3 543,0 0,0 

        

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-959,8 -1 256,8 -681,2 575,6 -2 043,0 -2 043,0 0,0 

        

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-959,8 -1 256,8 -681,2 575,6 -2 043,0 -2 043,0 0,0 

 

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

Budget   2 043 2 043         

Prognos   2 043 2 043         

Avvikelse   0 0         

Redovisat   387,5 1 256,8         

Takt redov   0,19 0,62         

Takt 12-del 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Inga budgetavvikelser prognostiseras i årsprognosen. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

199 149 201 400         

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

246 290 172 613         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 10 2 0         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

0 3 11 0         
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Osbybostäder AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Osbybostäder har under tertial ett gjort en omorganisation och tillskapat tre avdelningar, förvaltning, affärsstöd och 

fastighetsutveckling. 

Två tjänstemän har slutat sina anställningar - den tidigare vice VD:n tillika fastighetschefen och en projektledare. 

Bolaget arbetar för närvarande med att rekrytera en ny projektledare och rektryteringsprocessen blir förhoppningsvis 

klar under maj månad 2017. 

Bolaget arbetar vidare med att planera för nyproduktion på de tomter som bolaget äger. I dagsläget finns 

förutsättningar att under året kunna påbörja byggnation av tio lägenheter på fastigheten Jägaren 8 med adress 

Skogsgatan 21. Bedömd byggstart hösten 2017 och bedömd inflyttning andra halvåret 2018. Förutsättningar finns 

också för att påbörja en upprustning av den tomställda fastigheten Jupiter 1 i Lönsboda med adress Snapphanegatan 

2. Sex upprustade lägenheter planeras, fyra tvåor och två ettor. Bedömd projektstart hösten 2017 med bedömd 

inflyttning vintern 2017/2018. 

En ny modell för att mäta kundnöjdheten kommer att implementeras under året. Arbetet med att utarbeta nya 

miljömål ska vara färdigt senast i samband med bolagets affärsplan för 2017. 

Den 20 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige i Osby kommun om att förändra bolagsordning och ägardirektiv 

för Osbybostäder AB. Bolagsordning och ägardirektiv antogs på bolagets ordinarie årsstämma den 28 april.  

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolaget har i affärsplan för 2017 beslutat om följande mål 

Ekonomi 

-Resultat efter finansiella poster 4,6 mkr 

-Avkasta i genomsnitt tre procent på totalt kapital samt verka för en långsiktig soliditet om 15-20 procent. 

Prognosen för 2017 är ett resultat i nivå med budget och därmed en avkastningsnivå om cirka tre procent. 

Soliditeten bedöms ligga inom intervallet 15-20 procent. 

Hyresgäst 

-Utarbeta en ny modell/målbild för Osbybostäders kundnöjdhet. 

Avtal har tecknats med Scandinfo om att genomföra kundmätningar. Mätmodellen bygger på kontinuerliga 

mätningar av kundnöjdheten och målsättningen är att ha ett nytt mål för kundnöjdheten klart senast i samband med 

bolagets affärsplan för 2018. 

Medarbetare 

-Genomföra en nöjd medarbetarundersökning under 2017 för att undersöka medarbetarnas nöjdhet med 

Osbybostäder AB som arbetsplats. 

Arbetet pågår med att utvärdera olika modeller för att mäta medarbetarnas nöjdhet. 

Nyproduktion 

-Möjliggöra färdigställandet av ca 70 lägenheter inom en tvåårsperiod under förutsättning av bedömd efterfrågan. 

Bolaget arbetar med att se över möjliga byggnationer och hittills har beslut fattats om att påbörja nyproduktion av 

tio lägenheter på fastigheten Jägaren 8, Skogsgatan 21 i Osby med en planerad inflyttning under 2018. Därtill 

kommer också den idag tomställda fastigheten Jupiter 1, Snapphanegatan 2 i Lönsboda att rustas upp för att tillskapa 

sex lägenheter i Lönsboda. Arbete pågår för att hitta en lösning kring den tänka byggnationen av 30 lägenheter och 

ett LSS-boende på fastigheten Gjutaren 20. Förutsättningarna för byggnation på Bokhandlaren och Modisten 

bedöms klargöras under året. 

Investeringar och underhåll i befintligt bestånd 

- Planerat underhåll ska optimeras inom de ramar som bolaget årliga resultatmål tillåter. 

Arbete pågår för att utvärdera underhållsbehovet i beståndet. 

Miljö och Energi 
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-Arbetet med att sänka bolagets energiförbrukning ska fortsätta och ett nytt mål för bolagets miljöarbete ska 

utarbetas. 

Inriktningen är att en ny målsättning för bolagets miljöarbete ska vara klar senast i samband med bolagets affärsplan 

för 2018.  

EKONOMI 

Prognos 

Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 

Intäkter 19 361 866 20 255 127 893 261 

Kostnader -17 268 456 -17 030 667 237 789 

Finansiella poster -1 343 334 -1 077 651 265 683 

Resultat efter fin. poster 750 076 2 146 809 1 396 733 

Analys - kommentarer 

Intäkter 

Hyresintäkterna följer budget. Övriga intäkter cirka 612 tkr på grund av återbetalning från försäkring (kostnader för 

vattenskador 2016). 

Bra uthyrningsgrad. 

Kostnader 

Driftkostnader för värme, el, vatten och sopor är ca 963 tkr lägre än budgeterat. (Vattenkostnaden under 2017 

kommer att vara lägre med cirka 462 tkr då en faktura för januari-februari 2017 har blivit bokförd på 2016). 

Personalkostnader drift är högre än budgeterat med cirka 500 tkr på grund av för lågt budgeterat.  

Finansiella poster 

Räntekostnader är cirka 265 tkr lägre än budgeterat. 

Investeringar 

Pågående projekt: 

Utbyte av styr- och övervakningssystem Bergfast hus C cirka 280 tkr 

Ventilation Bergfast 1036 tkr 

Bergvärmeinstallation Björkelund Lönsboda cirka 950 tkr. 

Nybyggnation Gjutaren 20, cirka 400 tkr 

  

Planerat inre/yttre underhåll: 

Takbyte Gjutaren 600 tkr 

Fasadmålning Smeden Hälsoringen 250 tkr 

Byte till EC kv Smeden Polisen, fläktar 80 tkr 

Kastanjen utbyte fläktar 250 tkr 

Målning gavlar Kvadraten 100 tkr 

Målning/byte rötskadat virke Trapphuset Lönsboda 300 tkr 

Borttagning mossa på tak Uranus, Rynnarp 110 tkr 

  

   



Osby kommun, Uppföljning april 2017 43(45) 

Industrihus i Osby AB 

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolaget bedömer att satta mål kommer att uppfyllas 

EKONOMI 

Prognos 

Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 

Intäkter 539 500 539 500 0 

Kostnader -482 000 -482 000 0 

Finansiella poster -56 500 -56 500 0 

Resultat efter fin. poster 1 000 1 000 0 

 

Fjärrvärme i Osby AB 

MÅLUPPFÖLJNING 

Vi bedömer att målen kommer att uppfyllas 

EKONOMI 

Prognos 

Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 

Intäkter 28 000 000 28 000 000 0 

Kostnader -26 343 374 -26 343 374 0 

Finansiella poster -780 000 -780 000 0 

Resultat efter fin. poster 876 626 876 626 0 

Investeringar 

Investeringen i 10MW pannan är ännu ej övertagen av Fjärrvärme i Osby AB på grund av att leverantören inte 

lyckats uppnå avtalade emissionsgränser till luft. 
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Östra Göinge Renhållnings AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Det nya insamlingssystemet har visat sig fungera väldigt bra, och även insamlingsresultaten ger positiva prognoser. 

Vad gäller entreprenörsbytet återstår det fortfarande en del systemåtgärder, innan vi är nöjda. 

Nästa stora utmaning är att förbättra sorteringen vid flerfamiljshusen. Ett omfattande arbete kallat "Projekt FFH", 

startades den 28 april i samband med ett informationsmöte för fastighetsägarna. 

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolagets måluppfyllelse är stabil. Även siffrorna gällande sjukfrånvaron har förbättrats betydligt mot föregående år. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Insamlingsstatistiken är mycket positiv. Mängden insamlat brännbart har minskat med 22% under första tertialet, 

vilket motsvarar cirka 178 ton. 

EKONOMI 

Prognos 

Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 

Intäkter 38 526 42 451 3 925 

Kostnader -31 810 -27 999 3 811 

Finansiella poster 68 36 -32 

Resultat efter fin. poster 6 784 14 488 7 704 

Inrapporterade siffror avser helår 2017. Prognosen baseras på utfallet jan - mars 2017, delat på 3*12. Under 

perioden har skrotlagret sålts av för cirka 1,1 mnkr. Alla företagsabonnemang till ÅVC är fakturerade. 

Analys - kommentarer 

Intäkter 

Intäkter från anläggningen ligger drygt 1 miljon över budget, vilket beror på skrotförsäljningen. 

Kostnader 

Direkta kostnader är cirka 800 000 bättre än budget. 

Investeringar 

Ingen förändring mot investeringsbudget. 
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SBVT AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Under årets första månader har organisationen förstärkts med en controller för att möta ägarnas behov och 

intentioner. 

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolagets måluppföljning är att underhåll sker efter delägarnas budget för 2017 samt att investeringar följer 

huvudmännens beställningar enligt bland annat antagna VA-strategier med tillhörande handlingsplaner. 

EKONOMI 

Prognos 

Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 

Intäkter 130 150 130 150 0 

Kostnader -130 120 -130 120 0 

Finansiella poster -30 -30 0 

Resultat efter fin. poster 0 0 0 

Sammanfattning 

Årsprognos förväntas följa budget 2017 för bolaget. Avvikelser inom huvudmännens investeringsbudgetar 

förekommer då åtgärder påbörjas först efter exempelvis erhållna myndighetsbeslut samt beställningar från 

respektive huvudman. 

Analys - kommentarer 

Intäkter 

Utfall intäkter för de första tre månaderna överstiger budget. 

Avvikelser inom huvudmännens drift- och underhållsbudgetar har förekommit då akutåtgärder inträffat. 

Avvikelser inom huvudmännens investeringsbudgetar har förekommit då åtgärder påbörjas först efter exempelvis 

erhållna myndighetsbeslut samt beställningar från respektive huvudman. 

Kostnader 

Utfall kostnader för de första tre månaderna överstiger budget vilket motsvarar intäktssidan. 

Finansiella poster 

Kredit finns i Ivetofta Sparbank på 5 Mkr. 

Investeringar 

Investeringar för 0,2 Mkr har gjorts i bolaget under perioden. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Övergripande regler m.m. för budget 2018
Dnr KS/2017:324 040  

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen/ att

Kommunfullmäktige beslutar att

- Övergripande regler för budget 2018 och övriga bilagor i budget 2018 och flerårsplan 
2019-2020 antas.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Driftbudgetramar 2018
Dnr KS/2017:325 041  

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen  att kommunfullmäktige 
beslutar att 

- Förslag till nettodriftbudgetramar för 2018 antas. 

Verksamhetsområde Nettodriftbudgetram

Kommunledningsförvaltning 35.620 tkr

Serviceförvaltning 52.901 tkr

Förvaltning utbildning och arbete 90.198 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltning 45.927 tkr

VA-verksamheten 0 tkr

Tillsyns- och tillståndsnämnden 2.774 tkr

Revisionen Ärendet bereds av Kf:s presidium

Valnämnden 300 tkr

Barn- och skolnämnden 231.462 tkr

Vård- och omsorgsnämnden 200.114 tkr

Överförmyndare 1.983 tkr

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

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

 Investeringsbudget 2018
Dnr KS/2017:325 041  

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att   

- Om investeringsbudget för 2018 

Verksamhetsområde Investeringsprogram 2018 totalt

Kommunledningsförvaltning (inklusive 
fastighet)

133.170 tkr

Serviceförvaltning 3.940 tkr

Förvaltning utbildning och arbete 700 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen 25.990 tkr

VA-verksamhet 23.750 tkr

Barn- och skolnämnden 2.950 tkr

Vård- och omsorgsnämnden 2.765 tkr

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsprogrammet på  projektnivå. I 
beslutsärendet redovisas enbart investeringsramar totalt för varje område och hänvisar till 
specifikation i beslutsunderlaget.

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

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Finansiella mål 2018-2020
Dnr KS/2017:329 040  

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att 

Kommunfullmäktige beslutar att   

- Fastställa finansiella mål 2018-2020

 Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag. Detta innebär ett 
överskott med cirka 15-16 mnkr.

 Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens 
finansiella styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden.

 All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Finansförvaltning 2018
Dnr KS/2017:326 044  

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att

Kommunfullmäktige beslutar att   

- Nettodriftsbudgeten för finansförvaltningen 2018 uppgående till – 725.037.000 
kronor fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Anslag till förfogande som beslutas av kommunstyrelsen föreslås fastställas till 3.500 tkr. 

Utökningen med 1.500 tkr jämfört flerårsplanen är öronmärkt för förstärkning av 
förebyggande arbete för barn och ungdomar, samt förstärkning av bidrag till föreningar 
som arbetar med barn och ungdomar.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Kommunal skattesats 2018
Dnr KS/2017:328 040  

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att    

- Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 22,26/skattekrona (oförändrat) 

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt författning lägga fram förslag till kommunfullmäktige om 
utdebitering senast under oktober månad.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Borgensavgift 2018
Dnr KS/2017:327 045  

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att 

Kommunfullmäktige beslutar att   

- Borgensavgift tas ut med 0,3 procent avseende kommunala helägda bolag.

- Borgensavgift tas ut med 0,3 procent avseende Östra Göinge Renhållnings AB, 
som ägs till femtio procent av Osby kommun.

- Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år 
och debiteras årsvis.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommuns bedömning av nivån på borgensavgiften har utgått från kommuner i 
motsvarande kommungrupp och enligt senaste statistik ligger den på ca 0,3 procent.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Flerårsplan 2019-2020 
Dnr KS/2017:323 041  

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att   

- Anta flerårsplan 2019-2020.

Sammanfattning av ärendet

Nettobudgetramar beslutas om i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möjliggör 
anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv.

Nettobudgetramar och investeringsplan omprövas årligen.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/




 

 

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 

  

Datum 

2017-05-04 
 

      

 

 
 

 

 

  
  

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 
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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.  
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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.  

 

  



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

10(23) 

 

 

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.  



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

13(23) 

 

 

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. 
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 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.  



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

19(23) 

 

 

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.  



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

21(23) 

 

 

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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Bilaga 1  –  Sammanfattning av medborgardialoger  
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 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
SKYDDSVÄRDE = S

SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET
STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

mark

K

F

S

N

Figur 5. Riskklassningsdiagram

grundvatten
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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

O:\HBG\275230\MG\=Arbetsarea=\Redovisning excel\Bilaga 2 Redovisning jordarter Barnvagnen 1.xlsx 2017-03-14
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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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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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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
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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
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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
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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

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
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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
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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-035055-01
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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
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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 *

AR-003v39
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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

AR-17-SL-035056-01

EUSELI2-00408382
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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 *

AR-003v39
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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 

Bilaga 6

   Fredrik Enzell
2017.03.01 15:33:13

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
fredrik.enzell@alsglobal.com

Public key:
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 3 (5) 

 T1704484 

 
2F0RJ6ID0NC 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 

 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  

 
 
  

 

 

  

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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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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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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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

Bilaga 7



Blankett C2 Föroreningsnivå Sid 10 (21)

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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Blankett D Spridningsförutsättningar Sid 13 (21)

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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Blankett E Samlad riskbedömning Sid 15 (21)

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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Blankett E Samlad riskbedömning Sid 17 (21)

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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Blankett E Samlad riskbedömning Sid 18 (21)

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.
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Utskrivet 2017-03-27

Bilder
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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.  



 

 

 

 

Uppdrag: 276199, Kalkyl nybyggnad av ishall i Osby 2017-03-21 

Beställare: Arkitektkontor Eva Arén AB Granskningskopia 

 

O:\HBG\276199\PL\07_Ekonomi\Kalkylsammanställning 170321 Slutversion.docx 

5(5) 

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 

 





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
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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,
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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.



28 29

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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Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningskontoret
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

Medborgarförslag - Lägg till websida "Flytta till Osby"
Dnr KS/2017:160 000  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget antas

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag som inkom den 20 februari 2017, föreslår Göran Hall att en websida 
som heter "Flytta till Osby" bör skapas för att få potentiella inflyttare att bli intresserade 
och motiverade att flytta till Osby kommun. Göran Hall pekar på att om man på Google 
söker på ”Flytta till Osby” fås endast några träffar på flyttfirmor. Om samma sökning görs 
på till exempel Älmhult eller Karlskrona, framgår att dessa kommuner på sina hemsidor 
har särskilda sidor som heter ”Flytta till…” med information för potentiella inflyttare. 
Göran Hall anser att en sådan webbsida på Osby kommuns hemsida skulle få potentiella 
inflyttare intresserade av att flytta till Osby och även kunna bidra till ökad inflyttning.

Ett arbete med att bygga en ny hemsida för Osby kommun pågår sedan en tid tillbaka. På 
”nya” osby.se skulle en sida som heter ”Flytta till Osby” vara en bra lösning för att 
potentiella inflyttare snabbt och enkelt ska kunna hitta en sida med samlad information 
om olika boendealternativ, skola, omsorg och kommunikationer osv.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Göran Hall

Petra Gummeson Pelle Månsson 
Kommunchef Kommunikationsstrateg 

http://www.osby.se/
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Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@osby.se 

Besköksadress 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

Medborgarförslag - Inventering och förbättring av trafikmiljön för 
cyklister i Osby tätort
Dnr KS/2016:637 512  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

Samhällsbyggnadsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Per-Arne Persson en inventering och förbättring av 
trafikmiljön för cyklister i Osby tätort. Per-Arne föreslår mindre åtgärder, till exempel att 
separera cyklister från biltrafiken genom linjemålning och skyltning. Inom ramen för 
budget (projekt.nr. 0810) finns medel avsatta för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag Inventering och förbättring av trafikmiljön för cyklister i Osby tätort, 
daterat 2016-10-04.

 

Tomislav Kljucevic  Ebba Blomstrand 
Trafik- och gatuingenjör  Samhällsplanerare 

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

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad, Trafik- och Gatuingenjör

Samhällsbyggnad, Samhällsplanerare
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Kommunledningsförvaltning 
Susanne Rönnefeldt Berg 
0479528402 
susanne.berg@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltning
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

Omföring budgetmedel Hasslarödsskolan
Dnr KS/2017:246 040  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott. Förslag till kommunstyrelsen. 

Omfördela budgetmedel om 400 tkr från investeringsprojekt 1667 Ny förskola Osby tätort 
till investeringsprojekt 0201 Vattenledning Hasslarödsskolan.

Sammanfattning av ärendet

Dagvattenledningsnätet inne på Hasslarödsskolan gick sönder i vintras, och man gjorde då 
en kortsiktig lösning. En temporär lösning på problemen med dagvattenledningen behöver 
göras. Problemen orsakas av träd där rötterna skadar ledningarna. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef

Tf fastighetsstrateg Susanne Rönnefeldt Berg

Petra Gummeson Susanne Rönnefelt-Berg 
Kommunchef Tf fastighetsstrateg 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB
Dnr KS/2017:250 040  

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 
ledningsutskott 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42.500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

3. Finansiering av aktieköpet 42.500 kronor genom anvisning från kommunstyrelsens 
anslag till förfogande verksamhet 9102.

4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen och 
ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson att underteckna aktieöverlåtelseavtal, 
aktieägaravtal, anslutningsavtal till aktieägaravtal, samt i övriga handlingar i 
ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har fått ett erbjudande från Sveriges Kommuners och landstings styrelse 
om förvärv av aktier i Inera AB.

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten 
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker 
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Efter ett omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 
oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera 
AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 
150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets 

http://www.osby.se/
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kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som 
landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, 
sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera 
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 
utvecklingen av digitalisering inom offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i 
linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Kommunens ledningsgrupp är överens om att Osby kommun bör ingå som delägare i 
Inera AB, då kommunen redan idag köper tjänster av bolaget. Kommande tjänster kan 
köpas utan föregående upphandling utifrån reglerna om det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sveriges Kommuners och landstings styrelse daterad 2017-03-24.

- Aktieöverlåtelseavtal

- Anslutningsavtal

- Aktieägaravtal

- Bolagsordning

- Ägardirektiv

- Årsredovisning 2015 för Inera AB
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 



2017-03-24 Vårt dnr:
16/04367

MISSIV  

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB 
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.  

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 
handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma. 

För frågor hänvisas till inera@skl.se 

Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
o Anslutningsavtal (bilaga 2)
o Aktieägaravtal (bilaga 3)
o Bolagsordning (bilaga 4)
o Ägardirektiv (bilaga 5)
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
mailto:inera@skl.se
mailto:inera@skl.se
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Förvärv av aktier i Inera AB 

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna 
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal 
via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1

Anslutningsavtal, bilaga 2

Aktieägaravtal, bilaga 3 

Bolagsordning, bilaga 4

Ägardirektiv, bilaga 5

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund

Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB. 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg. 

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 
förvärvslösning.

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. 

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 
inhämtats. 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.  

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 
den digitala servicen, anser två av tre. 

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram. 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling. 

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:

 Medlemsgemensamma digitala lösningar. 
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 
nyttan för landsting och regioner. 

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas. 

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till. 

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 
väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration. 

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa. 

Genomförande 
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.  

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering 
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent. 

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 
om 35 mnkr. 

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned. 

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 
under införande och har ännu inte införts fullt ut. 

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 
inflytande över bolaget. 

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 
bilagor). 
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B) [KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 
"Parterna".

1. BAKGRUND

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 
aktier. 

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats. 

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda. 

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt 
bestämmer ("Tillträdesdagen"). 

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3. KÖPESKILLING 

3.1 Köpeskilling

3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 
enligt punkt 1.3 ovan.
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5. KÖPARENS GARANTIER

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.  

6. SÄLJARNAS GARANTIER 

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 
och per Tillträdesdagen:

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 
gällande svensk lagstiftning; 

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.  

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 
lidit på grund av brottet.

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal. 

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 
lidit på grund av brottet.

8. ÖVRIGT

8.1 Överlåtelse

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande. 

8.2 Kostnader

Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter 
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal 
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende 
transaktionen ska bäras av Bolaget. 

8.3 Fullständig reglering

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör. 

8.4 Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen 
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen 
tagit var sitt ett exemplar. 

DATUM: DATUM:

[KOMMUN) SKL Företag AB
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1. BAKGRUND 

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier. 

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 
inte är aktieägare i Bolaget. 

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 
Förbindelse, Bilaga 3. 

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag. 

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier. 

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 
parter i Aktieägaravtalet. 

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 
kommun erhållit var sitt.

DATUM: 

[KOMMUN]

DATUM: 

__________________________________

SKL FÖRETAG AB
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1. PARTER 

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 
"Tillträdande Part".

2. BAKGRUND 

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget. 

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 
bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier. 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.  

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 
sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 
utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 
tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. 

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade. 
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. 

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 
åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.  

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 
anges i detta Avtal.  

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal. 

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 
respektive bolagsstämma. 

6. ÄGARRÅD

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om 

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 
räkenskapsår;

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden; 

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 
kallelse till Ägarråd.

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 
kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär. 

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 
ske på distans. 

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 
veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 
ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 
dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 
med ett (1).  

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 
som är företrädda vid Ägarrådet. 

7. BOLAGETS STYRELSE 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 
ordföranden. Suppleanter ska ej utses. 

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 
landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 
delägande kommuner, landsting och regioner.

8. STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 
styrelsen.  

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse. 



4

10. REVISOR 

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   
lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 
regioner. 

11. VALBEREDNING

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 
övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 
kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner. 

12. AKTIEBREV

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas. 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET 

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande. 

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.  

14. FÖRKÖP 

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 
erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 
Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 
och inte endast delvis. 

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 
i sin helhet anses förkastat.
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 
för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 
Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 
Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 
vederbörligen endosserade, till SKL Företag. 

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 
av övriga Parter.

15. MEDDELANDEN

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 
bolagsordning.

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna. 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19. AVTALSTID 

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 
längre är aktieägare i Bolaget. 

20. ÖVRIGT

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. 

________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.

DATUM: DATUM:

[KOMMUN) SKL Företag AB
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BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)

1.  BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Inera AB.

2.  SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

4.  BOLAGETS SYFTE

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet. 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.  

5.  AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
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6.  ANTAL AKTIER  

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken. 

7.  STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter. 

8.  REVISORER

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.

9.  LEKMANNAREVISORER

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.

10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) val av ordförande vid stämman
2) upprättande och godkännande av röstlängd
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare
11) val av styrelseordförande
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren

2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter 
4) Köp och försäljning av fast egendom 
5) Bildande av bolag 
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget

13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. OFFENTLIGHET 

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen. 

Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

____________
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SKL Företag AB
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB 
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
  
Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern. 

Bolagets verksamhet 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
  

Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning.

Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet. 

Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:

En fråga om demokrati.

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 
service.

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden. 

Det är en fråga om demokrati.

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar.
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Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv: 

SKL:s alkoholpolicy

SKL:s policy om rökfri arbetstid. 

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader. 

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB. 

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år. 

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent.

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning. 

Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa. 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget.

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen.

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.

Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan.

Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.

Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:

Lönsamhetsmål – nettomarginal

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 
rörelsens intäkter.

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.

Kapitalstrukturmål – soliditet

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 
dividerat med balansomslutningen.

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet. 
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Redogörelse för premieåterbäring 2016 - Kommunassurans Syd 
Försäkringsbolag AB
Dnr KS/2017:312 040  

Kommunledningsförvaltningens förslag till  Kommunstyrelsens 
ledningsutskott 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att premieåterbäringen år 2016 från 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 30.400 kronor, används för skadeförebyggande 
åtgärder i Osby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, ägarandel 0,92 %, 
2016-12-31. Sedan 1 januari 2013 direktplacerar Osby kommun kommunförsäkringen i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. I och med denna direktplacering ingår kommunen 
i premieåterbäringssystemet som är kopplat till kommunens skadenivå år 2016. 
Premieåterbäringen för år 2016 blev 30.400 kronor. Det skadeförebyggande arbetet 
påverkar vårt skadeutfall och därmed även våra försäkringspremier. Kommunlednings-
förvaltningen föreslår att 2016 års premieåterbäring anslås för kommunens 
skadeförebyggande arbete.

Beslutsunderlag

- Skrivelse daterad 2017-04-21 från Kommunassurans Syd försäkrings AB om 
premieåterbäring år 2016. 

 

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Benny Nilsson 
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benny.nilsson@osby.se 
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283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Bankgiro 281-6809

Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av reviderad 
förbundsordning
Dnr KS/2017:290 004  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta.

1. Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera, inklusive bilaga 1-2, 
daterad den 1 april 2017, fastställs.

2. Ekonomisk budget 2018-01-01 – 2018-12-31, med plan för 2019-2020, daterad den 
19 mars 2017, godkänns.

3. Storleken på kommunens medlemsavgift för år 2018, 349.800 kronor, godkänns, 
och ska finansieras i kommunens budget för år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades år 2015 och är inne i en etableringsfas. En 
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter att förvaltningen i 
juni månad flyttar in i nya säkrare lokaler i Alvesta kommun. 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige antog den 31 mars 2017, § 4, sju 
(7) nya förbundsmedlemmar, Borgholms, Eslövs, Hässleholms, Hörby, Vadstena, 
Vellinge och Åtvidabergs kommun. Beslutet baserades på inkomna avsiktsförklaringar 
från respektive kommunstyrelser. Antalet förbundsmedlemmar i Sydarkivera kommer 
från och med den 1 januari 2018 att uppgå till tjugofem (25).

Sydarkiveras förbundsfullmäktige antog den 31 mars 2017, § 5, en reviderad förbunds-
ordning att gälla från och med den 1 april 2017. Enligt den tidigare gällande förbundsord-
ningen måste ändringar i eller tillägg till förbundsordningen antas av Sydarkiveras för-
bundsfulllmäktige och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

Förändringarna i den av Sydarkiveras förbundsfullmäktige antagna förbundsordningen 
innebär bland annat att
 förbundsstyrelsen kan bestå av 7-11 ledamöter och 7-11 ersättare,
 förbundsstyrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya 

förbundsmedlemmar,
 antagande av ny förbundsordningen i anledning av antagande av nya 

förbundsmedlemmar ska inte längre tas av befintliga medlemmars respektive 
kommunfullmäktige utan ska beslutas av kommunalförbundet Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige.

http://www.osby.se/
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Petra Gummeson Benny Nilsson
Kommunchef Förvaltningschef serviceförvaltningen



 

 

Förbundsordning SYDARKIVERA 
 
 
 
 
 

2017-04-01 
 

Antaget av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017 
 

 

  

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 
Förbundsordning för   
Kommunalförbundet SYDARKIVERA 
  
Förbundsordningen gäller från och med 2017-04-01. 

1 § Namn och säte 
 
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 
 
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 
 
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 
 
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till 
kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital 
bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital 
information, härefter gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande 
av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om kommunalförbund med de ändringar 
och tillägg som framgår av denna förbundsordning. 
 
Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 
medlemsorganisationens arkivreglemente.  
 
 
Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 
härefter kallat Bastjänster. 
 
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. 
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska 
arkivförteckningar. 
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet. 
 
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de 
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland 
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen.  
 
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är 
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 
 
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 
 
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 
 
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 
bestämmelserna i 3.10. 
 
Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat 
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed 
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt 
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 
 
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  
 
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 
 
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 
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5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 
För varje ledamot ska en ersättare utses. 
 
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 
 
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 
sammankallas vid behov. 
 
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 
 
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 
 
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 
 
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet.  
 
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. 
 
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 
 
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 
 
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 
• förbundsstyrelsen  
• ledamot i förbundsfullmäktige 

 
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 
 
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

6 § Förbundsstyrelsen 
 
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med 
minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid 
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha 
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred 
representation som möjligt. 
 
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller 
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för 
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förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då 
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.  
 
 
6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner. 
 
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 
 
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 
 
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 

• ledamot i förbundsstyrelsen  
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

 
6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 
 
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 
 
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 
 
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de 
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument. 
 
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 
 
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018-
2022.  
 
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.  
 
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 
 
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
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förbundsstyrelsen. 
 
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
förbundet i dess helhet. 
 
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 
kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla och på 
förbundets hemsida.  
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
 
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.  
 
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 
 
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.  
 
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras 
kvartalsvis i förskott. 
 
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för 
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek 
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan 
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får 
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 
 
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 
  
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 
ovan. 
 
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner.   
 
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 
 
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 
 
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 
 
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.  
 
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 
utgång. 
 
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
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12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om sammanträdet ska utfärdas. 

13 § Utträde m.m. 
 
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
den sista dagen i den månad då uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det 
föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens 
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig 
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en 
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 
samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet och ska utföras 
av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska 
träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till 
avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse 
avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners 
arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags 
ställe. Under utträdestiden är utträdande medlem fullvärdig medlem med de begränsningar 
som framgår av 12 §. Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att 
erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan. 
 
13.2 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 

14 § Likvidation och upplösning 
 
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras 
och dess verksamhet upphöra. 
 
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 
 
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan  
tillämpas. 
 
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
 
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
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14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 
 
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 
 
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.  

17 § Ändringar i förbundsordningen  
 
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i 
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 
förbundsstyrelsen.  
 
17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en 
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.  

18 § Särskilda bestämmelser 
 
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda.  
 
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 
 
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt punkt 10.5. 
 
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Ronneby kommun 

Bromölla kommun  Tingsryds kommun 

Hässleholms kommun  Växjö kommun 

Höörs Kommun Älmhults kommun 

Karlshamns kommun Östra Göinge Kommun 

Karlskrona kommun Region Blekinge 

Lessebo kommun Vadstena 

Ljungby kommun Borgholm 

Markaryds kommun Vellinge 

Olofströms kommun Eslöv 

Osby Kommun  Åtvidaberg 

Oskarshamns kommun Hörby 

Vimmerby kommun  
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 
 
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området) 
 
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet 
med särskilda avtal och beslut.  
 
För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 
 
 
Alvesta kommun  529 000 
Borgholm 311 700 
Bromölla 337 900 
Eslöv 876 000 
Hässleholm  1 378 000 
Hörby 405 500 
Höör 431 200 
Karlshamns kommun  859 800 
Karlskrona kommun  1 765 300 
Lessebo kommun 229 900 
Ljungby kommun 746 200 
Markaryds kommun 264 000 
Olofströms kommun 354 000 
Osby 349 800 
Oskarshamn 714 200 
Region Blekinge 229 900 
Ronneby kommun 774 800 
Tingsryds kommun 331 000 
Vadstena kommun 200 000 
Vellinge 936 000 
Vimmerby 416 300 
Växjö kommun 2 379 000 
Åtvidaberg 288 400 
Älmhults kommun 436 500 
Östra Göinge 380 800  

15 925 200 
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 
 
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området).  
 
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in.  
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Inledning 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge.  
 
Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudie där medlemskommunerna samt 
Region Blekinge deltog. Resultatet är idag en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och 
långsiktigt hållbar lösning för e-arkiv är att skapa en gemensam arkivorganisation som inför arkivsystem, 
tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom utbildning och gemensamma 
standarder och riktlinjer. 
 
Nya medlemmar inträder kontinuerligt i förbundet och 2018 års budget har upprättats mot bakgrund av att de 
anslutande kommunerna Hässleholm, Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, Vellinge och Vadstena fullgör intentionerna i 
de avsiktsförklaringar som tecknats och inträder i förbundet 2018.  

 

Vision 
 
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.   
  
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del 
av allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för 
demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön.  
  

God ekonomisk hushållning 
 
Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 

Långsiktiga verksamhetsmål 
 
De långsiktiga målen baseras på Handlingsprogram som beslutades på Sydarkiveras förbundsfullmäktige 
2016-11-04. Följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 
 
- Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering & arkiv 
 
- Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling 
 
- Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt  

 
- Tillhandahålla information och tjänster för olika målgrupper  

 
- Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna 
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Verksamhetsmål för 2018 
 

Råd och stöd 

Beskrivning Mål  
Medlemmar som har börjat använda mallarna i 
konceptet VerkSAM  

75 % av förbundsmedlemmarna har börjat använda 
mallarna 

Genomföra kompetensutvecklande åtgärder baserat 
på förbundsmedlemmarnas behov 

2 temadagar 
8 informationsträffar  
2-dagars utbildning, minst ett tillfälle 
Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras 

Intensivutbildningar på plats hos 
förbundsmedlemmar 

Genomförd utbildning hos 75 % av 
förbundsmedlemmarna 

Informationskartläggning för prioriterade 
verksamhetsprocesser inom samhällsbyggnad samt 
miljö och hälsoskydd genomförs tillsammans med 
förbundsmedlemmarna 

100 % Bygg 
75 % Miljö 
50 % Teknik 

Informationskartläggning för prioriterade 
verksamhetsprocesser inom Demokrati och ledning 
samt Trygghet och säkerhet genomförs tillsammans 
med förbundsmedlemmarna 

50 % Demokrati och ledning 
25 % Trygghet och säkerhet 

Stöd i samband med att förbundsmedlemmarna 
upphandlar nya verksamhetssystem  

Etablera rutiner för att inventera pågående och 
planerade upphandlingar 

 
Arkivleveranser 

Beskrivning Mål  
Leveransutredningar Påbörja leveransutredningar inom sex månader från 

att behov identifieras 
Slutföra leveransutredningar inom två år från 
uppstart 

Uttag från inaktiva system  Genomföra 5-7 uttag  
Webbarkivering Genomföra en insamling av externa webbplatser  

Testa och föreslå rutiner för andra typer av 
webbsidor (bloggar och sidor på tjänster som 
Facebook)  

Löpande arkivering från verksamhetssystem inom 
hälsa och socialt stöd 

Ta emot akter som ska slutarkiveras från 50 % av 
förbundsmedlemmarna  

Äldre digitalt material  Slutföra påbörjad insamlingsomgång  
Slutföra inventering hos nya förbundsmedlemmar  
Utarbeta rutiner för överföring av information till 
bevarandeplattform 

Äldre digitalt material  Sätta upp arbetsstationer för det äldre digitala 
materialet 
Slutföra leveransutredning 
Påbörja insamling 

Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS  Design av informationspaket (IP) baserad på FGS 
Paketstruktur för tre leveranstyper 
Bidra med resurser eller delta i tester i samband 
med 1-3 utvecklingsprojekt 
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Arkivsystem 

Beskrivning Mål  
Bevarandeplattform Starta planering inför eventuella behov av 

anpassningar eller upphandling inför 2019-2020 
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) Implementera 1-2 beslutade FGS:er 
Arkivredovisning Etablera rutiner för arkivredovisning  

Leverera till nationella arkivdatabasen (NAD) 
 
 

Långsiktiga finansiella mål 
 

För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande 
långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 

 
- En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna 
En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt 
stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva 
uttaxeras en högre medlemsavgift. 
 
- Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent 
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av 
anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för 
oförutsedda kostnader. 
 
- Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 % 
 
- Förbundets likviditet 
Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 
 
- Soliditeten ska vara oförändrad 
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. 
Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel. 

Personalmål 
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik.  

 

Kommentarer gällande intäkter och kostnader 
Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 bygger på följande medlemmar i förbundet: 
 
Medlem    Andel i förbundet 
Alvesta   3,4 % 

Borgholm  1,9 % 

Bromölla  2,2 % 

Eslöv  5,7 % 

Hässleholm  8,9 % 

Höör  2,8 % 

Karlskrona  11,4 %  
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Karlshamn  5,5 %  

Lessebo  1,5 % 

Ljungby  4,8 %  

Markaryd  1,7 %  

Olofström  2,3 % 

Osby  2,2 % 

Oskarshamn  4,6 % 

Ronneby  4,9 % 

Region Blekinge  1,5 % 

Tingsryd  2,1 % 

Vadstena  1,3 % 

Vellinge  6,1 % 

Vimmerby  2,7 % 

Växjö  15,3% 

Älmhult  2,8 % 

Åtvidaberg  2,0 % 

Östra Göinge  2,4 % 

 

Utöver medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare tillkommer anslutningsavgifter (4 kr/kommuninvånare) för 
de sju nya medlemmarna som tecknat avsiktsförklaring: Hässleholm, Borgholm, Vellinge, Eslöv, Vadstena och 
Åtvidaberg.  
 
På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med arkivleveranser utifrån den plattform 
för långsiktigt digitalt bevarande som till delar ska vara driftsatt under 2018. En personalförstärkning på 2,0 tjänst 
planeras likväl som teknikrelaterade kostnader relaterade till arkivleveranser. Fortsatta lokalanpassningar för 
erforderligt skalskydd kommer också att påverka kostnaderna.  

 
Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2018. Uppräkning av kostnader för personal 2018, 2019 och 2020 har gjorts 
enligt nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 16:65.  
 
Nedan presenteras reviderad resultatbudget för 2018 med plan för 2019 och 2020. Översikt för 2019 är 
upprättad utifrån förutsättningarna att Växjö kommun utträder ur förbundet per den 31 oktober. Kostnaderna 
för personal 2019 och 2020 är uppräknade enligt SKL cirkulär 16:65. Någon generell kostnadsuppräkning vad 
gäller övriga verksamhetskostnader har emellertid inte gjorts för 2019 och 2020. Med anledning av Växjös 
utträde måste däremot verksamheten utifrån de förutsättningar som är kända idag, planeras utifrån betydande 
kostnadsreduceringar till 2019 och 2020.   

 

RESULTATBUDGET, TKR   2018 2019 2020 

 
Intäkter 
Avgifter från medlemskommuner   15 513 15 113 13 545 

Inträdesavgifter nya medlemmar   566 0 0 

Övriga intäkter   367 367  367 

SUMMA INTÄKTER   16 446 15 480 13 912 
Kostnader      

Kostnader för personal (kkl 5)   9 022 9 328 9 645 
Övriga verksamhetskostnader (kkl 6,7)   6 148 4 888 2 900 
 
SUMMA KOSTNADER   15 170 14 216 12 545 
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR    1 276 1 264 1 367  
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Avskrivningar   -784 -994 -1 204 
 
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR   492 270 163 
 
Finansiella intäkter   0 0 0 

Finansiella kostnader   -2 -2 -2 
 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT   490 268 161 
 
 

Investeringar 
 

För 2018 planeras nyinvesteringar på totalt 865 tkr. Med i beräkningen ligger en exklusiv fiberförbindelse 
(svartfiber) på totalt 300 tkr. Det är emellertid i dagsläget oklart om investeringen behöver gå över Sydarkiveras 
balansräkning eller inte, möjligheten att hyra förbindelsen utreds.  
  
INVESTERINGSBUDGET (tkr)   2018 2019 2020 

    

Lokalanpassningar   20 20 20 

Fiberförbindelse   300 

Nät, servrar/lagring   120 200 200 

Programvara införandeprojekt   300 300 300 

IT-utrustning    100 100 100 

Produktionsmiljö, serverplats    25 25 25 

 

Summa investeringar   865 645 645 
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1 Inledning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 och är en gemensam 
arkivorganisation för de kommuner som bildat förbundet. Enligt Sydarkiveras 
förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna 
fastställa en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Verksamhetsplanen ska bland 
annat fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning.  
 

2 Vision 
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.  
 
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna 
handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen 
och för miljön. 
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3 Övergripande långsiktiga mål 
Mål Mått - indikatorer 
Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett 
helt digitalt flöde avseende 
informationshantering och arkiv hos våra 
medlemmar. 
 

• Lyfta frågor där det krävs förändringar 
i lagstiftningen för att åstadkomma 
helt digitalt flöde.  

• Bistå förbundsmedlemmarna vid 
upphandling av nya 
verksamhetssystem. 

• Förfrågningar om rådgivning ska 
besvaras inom 30 dagar.   

Medverka till samhällets omställning att 
bli hållbart genom att ställa krav på 
hållbarhet i all vår verksamhet. 
 

• Sydarkiveras alla upphandlingar ska 
följa Miljöstyrningsrådets 
rekommendationer och Sveriges 
ekokommuners hållbarhetskriterier. 

Sydarkivera ska vara en föregångare mot 
en hållbar utveckling genom att minska 
och minimera den egna verksamhetens 
påverkan på miljön. 
 

• Sydarkivera ska arbeta för att uppnå 
ett helt digitalt arbetsflöde inom den 
egna verksamheten. 

Sydarkivera ska vara en jämställd 
arbetsplats där frågor om jämställdhet, 
likabehandling och arbetsmiljö hanteras 
som en löpande del av verksamheten. 

• Kontinuerligt arbete med uppdatering 
styrdokument avseende jämställdhet, 
likabehandling och arbetsmiljö som 
underlag för medarbetarsamtal.  

• Följa upp genom fortlöpande 
medarbetarsamtal.  

• Antal genomförda medarbetarsamtal. 
Sydarkivera ska ha goda och effektiva 
administrativa rutiner. 

 

• Riktlinjer, rutiner, 
processbeskrivningar 
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4 Etapp 2 - grundplattform 
Under uppstart 2015 och 2016 har förbundets verksamhet startats upp med 
verksamhetsutveckling, bevarandeplanering och gemensam arkivmyndighet. 
 
Inriktningen för den andra etappen 2017-2018 är att etablera en grundplattform för 
långsiktigt digitalt bevarande för att börja ta emot arkivleveranser. Fokus är information 
som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan 
som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen 
innebär att det finns personal och system för att kunna hantera leveransprojekt, ta emot 
och kontrollera leveranser, lagra arkiverad information samt erbjuda sökning via enkelt 
webbgränssnitt.  
 
Idén är att Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet tar över ansvar för den 
information som levereras in. Det innebär att förbundsmedlemmarna får hjälp även med 
att pröva utlämnande och hantera förfrågningar om materialet som överlämnats. 
Sydarkivera tar också det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över 
tid. 

  
  

 2021 
- 

2022 

2019 
- 

2020 

2017 
- 

2018 

Förbättrad tillgänglighet 

Digitalisering och forskar-
service 

Förbättrat verksamhetsstöd  

Grundplattform för digitalt bevarande 

2015 
- 

2016 

Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering 

Gemensam arkivmyndighet 
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5 Översikt funktioner och tjänster 
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt 
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en 
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt 
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt 
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras 
av bidrag från förbundsmedlemmarna (medlemsavgift). 
 
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster. 
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full 
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen. 
 
Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras tjänster 2017. Vad som ingår i de olika 
tjänsterna redovisas i respektive kapitel. 

Sydarkivera

Råd och stöd
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utbyte

VerkSAM
arkivredovisning

Informations-
säkerhet i arkiv

Gemensam 
arkivmyndighet

Arkivleveranser

Uttag 
verksamhets-

system

Övriga 
leveranstyper 

Leverans-
specifikationer

Planering och 
samordning

Arkivsystem

Bevarande-
planering

Arkivsök

Labbet

Bevarande-
plattform

Administration

Planering och 
utveckling

Organisering och 
bemanning

Informations-
säkerhet

Granskning och 
kontroll

Anslutande 
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Analoga arkiv 
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kommun

Webbarkivering 
Arkivförbund 

Sydost
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6 Råd och stöd 
6.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Råd- och stödfunktionens arbete syftar till att förbättra informationshantering och 
säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning både ute hos 
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera.  
 
Från och med 2016 började Sydarkivera successivt ta över ansvaret som arkivmyndighet 
från förbundsmedlemmarna. Detta sker genom att fullmäktige fattar beslut om nytt 
arkivreglemente där ansvarsfördelningen preciseras. Varje förbundsmedlem beslutar 
själv i vilken takt och omfattning som arkivmyndighetsfunktioner överlämnas. Den 
gemensamma arkivmyndighetsfunktionen är en viktig del för att åstadkomma en effektiv 
och ändamålsenlig organisation för förvaltning av e-arkiv som är hållbar på lång sikt. 
 
Under 2017 fortsätter arbetet med att stödja förbundsmedlemmarna i processen med 
rådgivning och mallar. För att förenkla för förbundsmedlemmarna att förnya diarieplaner 
och informationshanteringsplaner förvaltar Sydarkivera gemensamma verktyg och 
mallar.  

• VerkSAM Diarium – klassificeringsschema/index över 
verksamhetsområden som kan användas som diarieplan 
i ärende- och dokumenthanteringssystem. 
 

• VerkSAM Plan – mall för informationshanteringsplan 
med rekommendation till säkerhetsklassning av 
informationsmängder och hanteringsanvisningar. Efter 
beslut om gallring redovisar planen vilka informations-
mängder som ska gallras och vad som ska bevaras för 
framtiden.  

 
Utbildningar om informationshantering erbjuds anställda hos förbundsmedlemmarna 
under 2017 i tre nivåer. 

Grund – lagar, roller och ansvar för administratörer, 
handläggare och chefer 

Fördjupning – arkivredovisning för arkivfunktioner, 
arkivansvariga och arkivombud 

Intensiv - repetition av grunderna om ärende- och 
dokumenthantering 

Specialist – skräddarsydda utbildningar för arkivarier och 
andra specialister inom informationshantering.  
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Under året ordnas workshopar för informations-
kartläggning med fokus på verksamhetsområdena 
Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och hälsoskydd. 
Kartläggningen av verksamhetsområdet intern 
service kommer också att påbörjas.  
 
Resultatet av workshoparna kan användas av 
förbundsmedlemmarna till kravställningar vid 
upphandlingar och diskussioner med IT kring 
driftfrågor. Resultatet ger också underlag för att 
förbättra VerkSAM Plan. Dataförordningen ställer nya 
krav på verksamheterna och workshoparna ger 
mycket av svaren. Riktlinjer utarbetas utefter de 
behov som framkommer i samband med 
informationskartläggningen.  
 
Sydarkivera kan ge råd och stöd i olika frågor som rör informationssäkerhet. I synnerhet 
säkerhetskrav för förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. För att arkiven ska gå att lita 
på är informationssäkerhetsarbetet viktigt både i den löpande verksamheten, hos 
centralarkiven och hos Sydarkivera.  
 
Tillsyn vad gäller arkivhantering inom verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt 
Vård och omsorg slutförs under året för de kommuner som beslutat om nytt 
arkivreglemente. Tillsynsområden för 2017 är Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och 
hälsoskydd enligt den tillsynsplan som beslutat 2016. En översyn av tillsynsplanen 
planeras under året.   
 
6.2 Mål för 2017 
 
Mål Mått - indikatorer 
I nära samverkan med förbundets 
medlemmar skapa förutsättningar för god 
informationshantering och arkivvård 
gentemot medlemmarnas medborgare och 
förvaltningar. 
 

• Skapa mallar, lathundar och rutiner 

Öka kunskapsgrad/nivå och kompetens 
om informationshantering och arkiv hos 
medlemmarna 
 

• Medlemmarna ska bli erbjudna 
kompetenshöjande åtgärder i form av 
utbildning och workshopar. 

• Antal genomförda utbildningar och 
workshopar samt antal som 
genomgått dessa. 

Sydarkivera ska erbjuda upphandlingsstöd 
i samband med att medlemmarna 
införskaffar nya verksamhetssystem 
 

• Antal genomförda stödåtgärder. 
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7 Arkivleveranser 
7.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Sydarkivera har i uppgift att leda och samordna leveranser av digital information från 
förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till den gemensamma 
bevarandeplattformen. Omfattningen är information som ska bevaras för framtida 
generationer och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten (det vill säga 
slutarkiv).  
 
För att på sikt få ner kostnaderna förknippade med arkivleveranser från 
verksamhetssystem behövs övergripande strategisk planering och dokumenterade 
processer. Målsättningen är att hantera leveranser på ett planerat sätt, men Sydarkivera 
måste också vara rustat för att hantera oplanerade leveranser.  
 
Prioriterade leveranser är uttag från inaktiva 
journalsystem. Lösning finns framtagen för uttag 
i form av statiska dokument från Omsorg 
VO/LSS och Sofia IFO. 
 
Under 2017 slutförs utredning av ProCapita, 
Treserva och Viva vad avser HSL, LSS och SoL 
Det handlar om system i drift med befintlig 
uttagsfunktion. Piloter genomförs för leverans av 
information. Lösning utarbetas för att hantera 
leveranser av strukturerade dokument i 
befintligt uttagsformat. Det vill säga en 
implementation av beslutad FGS paketstruktur 
som hanterar relationer mellan olika typer av 
filer.  
 
Under året etableras tjänst för webbarkivering 
för att regelbundet skörda förbundsmedlemmars externa webbsidor för bevarande i 
arkivformat (Warc).  
 
2017 påbörjas arbetet med ytterligare en eller flera informationstyper. Vilka det blir 
beror bland annat på resultat av fördjupad nulägesanalys under hösten 2016 hos 
anslutande förbundsmedlemmar och beslut om Förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS). Möjliga informationstyper, som det ser ut i dagsläget, är: ärende- och 
dokumenthanteringssystem som används inom samhällsbyggnad, överförmyndarregister, 
gamla bilddatabaser eller ekonomiredovisningssystem. 
 
Under året fortsätter arbetet med rekommendationer för format för digitalt bevarande av 
audio och videoupptagningar och ta fram riktlinjer. Därefter kommer r vi att kunna börja 
titta på lösning för bevarande av digitala audio- och videoupptagningar.  
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Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) innebär att det finns ett öppet 
utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter som ska leverera information, 
mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och tjänster för e-arkiv. 
Riksarkivets FGS-funktion ansvarar för förvaltning av framtagna FGS:er. Utveckling av 
nya FGS:er sker i separata projekt efter Riksarkivets vägledningar och efter beslut i 
Förvaltningsrådet för FGS (http://riksarkivet.se/fgs-earkiv). Sydarkivera har meddelat 
intresse av att bidra med resurser i följande utvecklingsprojekt:  
 

• FGS personakter och patientjournaler – projektet pausat i väntan på utredning av 
standardiseringsläge och avgränsningar. Erbjudande om att bidra med resurser 
för samordning och pilot. Färdledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

• Får jag lov? - utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering. 
Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket.  

• FGS ekonomi – preliminärt, möjlighet att bidra med pilot för test av uttag och 
mappning när utvecklingsprojekt startar. Färdledare Ekonomistyrningsverket.  

 
7.2 Mål för 2017 
Mål Mått - indikatorer 
Ta hand om information från inaktiva 
verksamhetssystem och säkerställa 
långsiktigt digitalt bevarande.  

• Påbörja leveransutredningar inom sex 
månader från att behov identifieras.  

• Slutföra leveransutredningar inom två 
år från uppstart.  

• Genomföra minst 5-7 uttag från 
databaser år 2017. 

Genomföra leveransutredningar för att 
identifiera den mest kostnadseffektiva 
lösningen beaktat krav på kvalitet, 
säkerhet och hållbarhet. 

• Minska konsultkostnader i samband 
med uttag, genom att bli bättre 
beställare och bygga upp en 
verktygslåda för uttag.  

• Omvärldsbevakning för att jämföra 
kostnader för uttag med andra 
arkivorganisationer.  

• Rutiner i samband med kontroll av 
leverans tillsammans med 
förbundsmedlemmar.  

• Dokumentera och utvärdera 
arbetsflöden samt rutiner.  

Skapa rutiner för löpande leveranser från 
aktiva verksamhetssystem inom hälsa och 
socialt stöd.  

• Ta fram koncept och mallar.  
• Genomföra 1-3 piloter när det gäller 

export och paketering av 
strukturerade dokument från befintlig 
uttagsfunktion. 

Etablera rutiner för årlig arkivering av 
förbundsmedlemmars externa 
webbplatser.  

• Installation och konfiguration av 
verktyg för webbarkivering och visning 
av arkiverad webb.  
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• Utarbeta rutiner för att lämna ut 
arkiverad webb.  

• Utvärdera de pilotinsamlingar som 
genomfördes 2016. 

• Genomföra insamling av samtliga 
förbundsmedlemmars externa 
webbsidor.  

Bidra till utveckling av förvaltningsgemen-
samma specifikationer FGS 

• Utvärdera användande av beslutad 
FGS paketstruktur och lämna 
eventuella synpunkter till Riksarkivets 
FGS-funktion.  

• Bidra med resurser eller delta i tester i 
samband med 1-3 utvecklingsprojekt. 

Utreda hantering av äldre digitalt material 
på olika typer av fysiska lagringsmedia.  

• Slutföra inventering hos 
förbundsmedlemmar, till och med de 
kommuner som ansluter 2017.  

• Påbörja inventering i de kommuner 
som ansluter 2018.  

• Arbetsstationer för vanligt 
förekommande lagringsmedier och 
filtyper.  

• Provinsamling från en utvald kommun.  
• Testa och utvärdera programvaror för 

uttag och migrering.  
• Analys och förslag till fortsatt arbete 

med det äldre digitala materialet.   
Bevarandepolicy äldre digitalt material 
samt underlag för gallringsbeslut. 

• Ta fram policy och gallringsbeslut 
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8 Bevarandeplattform 
 
8.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Sydarkivera har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer. 
Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga 
upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är internationell standard för arkiv. 
Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att 
den bevaras för framtiden. För att uppnå detta mål behöver vi en bevarandeplattform 
som kan växa i takt med förbundsmedlemmarnas behov att överlämna arkiv. Plattformen 
byggs upp för att i första hand hantera information som inte längre används i den dagliga 
verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna.  

Under året planerar vi preliminärt att testa följande verktyg i labbet:  
• arkivredovisning,  
• eventuella nya releaser av bevarandeplattform,  
• valideringsverktyg 
• konvertering 
• Uttag/dokumentation strukturerad information (ADDML) 

 
Bevarandeplattformen produktionssätts i december 2016. Under 2017 kommer vi att 
behöva trimma in funktioner och rutiner för att möta ökat antal leveranser. Vi kommer 
att bygga ut Valvet med två datorhallar (samlokalisering) och säkra nät. Vårt 
fokusområde 2017 inom digitalt bevarande blir våra leveransprojekt, för att hantera 
prioriterade avställningar och komma igång med fortlöpande arkivering av strukturerad 
data. Under 2019-2020 görs ett större omtag för att automatisera bevarandeplattformen 
och öppna upp applikationsgränssnitt.  
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8.2 Mål för 2017 
Mål Mått - indikatorer 
Ta emot planerade arkivleveranser • Antal mottagna leveranser 

• Antal informationstyper 
Intrimning av Bevarandeplattform • Åtgärdstyper 

• Antal åtgärder 
• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 
• Resultat i form av ökad kvalité 

Intrimning av rutiner för bevarande 
 
 
 
 

• Åtgärdstyper 
• Antal åtgärder 
• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 
• Resultat i form av ökad kvalité 

Införande av nya FGS:er, efterhand de 
beslutas och planeras att användas. 
 

• Antalet implementerade FGS:er 
Införande av arkivredovisningssystem • Arkivredovisningssystem infört 

 
Införande av två aktiva lagringsdepåer 
som speglar sitt innehåll över ett 
geografiskt avstånd. 

• Lagringsdepåerna är tagna i 
produktion 

 
 

Dokumentation över processflöden för 
bevarandetjänsterna 

• Kartläggning av informationsflöde och 
hantering.  

• Kartläggning av roller och 
behörigheter 

 
  



Dokumentansvarig 
Elin Jonsson 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0470-34 96 32 

Datum 
2016-12-05 

Ärende 
Budget och verksamhetsplan 2017  

Diarienummer 
SARK.2016.4    

Version 
1.0 

Sida 
14 

  
 
 

 

9 Anslutande tjänster 
De första anslutande tjänsterna införs 2017. Handläggningen sker i särskild ordning och 
finansieras enligt självkostnadsprincip.  
 
9.1 Planerade tjänster 2017–2018 

• Oskarshamns kommun har aviserat önskemål om att avtala om förvaltning av 
analoga arkiv.  

• Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutade hösten 2016 om att överlämna hela 
arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Flytt planeras till 2018, 
överenskommelse om anslutande tjänst arbetas fram till dess.  

• Region Blekinge – överenskommelse om förvaltning av analoga arkiv är under 
upparbetande.  

• Arkivförbund Sydost – administration av webbplats och digitalt bevarande av 
webb.  

 

9.2 Identifierat behov 
Behov av anslutande tjänster som hittills har identifierats i samband med fördjupade 
nulägesanalyser och inventeringar:  
 

• Mediedatabas för registrering och förvaring av digitala foton, filmer och andra 
mediefiler.  

• Digitalisera arkivförteckningar hos de förbundsmedlemmar som har manuella 
arkivförteckningar. 

• Delta i samordnad upphandling av material för arkivförvaring.  
• Delta i samordnad upphandling av arkivredovisningssystem.  
• Hantera gallring i verksamhetssystem. 
• Digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar 

 
För att någon av dessa tjänster ska bli en bastjänst behövs beslut om ny 
förbundsordning. Ett beslut som fattas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige 
efter beslut av Sydarkiveras fullmäktige.  
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Kontaktcenter
Dnr KS/2016:436 012  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta.
1. Finansiering av kontaktcenters verksamhet ska delvis ske genom minskningar i de 

förvaltningars budget som genom serviceöverenskommelser lämnat uppdrag till 
kontaktcenter att hantera ärenden. 

2. Slutligt beslut om finansiering av kontaktcenter fattas i samband med beslut om om-
/tilläggsbudgetering 2018.

Sammanfattning av ärendet
För att möta ett förväntat ökat krav från kommunens medborgare om en ny förbättrad ser-
vicekultur och erbjuda medborgarna en ökad tillgänglighet kommer ett s.k. kontaktcenter 
att inrättas i samband med att kommunens förvaltningar flyttar tillbaka till det 
ombyggda/renoverade kommunhuset under våren 2018.

Kontaktcenter, som ska vara medborgarens enda och naturliga väg in till kommunen och 
kommunens ingång, nav och ansikte utåt, ska hantera informations-, transaktions- och 
dialogtjänster och nås via flera olika kanaler som webb, telefon, e-post, e-tjänster, sociala 
medier och besök. Införandet av ett kontaktcenter har som målsättning och syfte att möj-
liggöra en (1) kontaktpunkt och ökad tillgänglighet till kommunen. I anledning härav är 
det en självklar förutsättning att kommunens växelfunktion är en del av kontaktcentret.

Ärenden som kommer in till kontaktcenter registreras i ett gemensamt eget ärendehan-
teringssystem dels för att möjliggöra en uppföljning av ärendena, dels för att kunna skapa 
ett underlag för återrapportering till förvaltningarna, dels slutligen för att skapa ett 
underlag för hur medborgarna vill kontakta kommunen.

Den övervägande delen av alla ärenden som kommer in till en kommun torde vara av den 
karaktären att en generalist kan hantera och svara på dessa. Företrädesvis torde hanteran-
det och besvarandet ske genom telefon, internet och s.k. e-verktyg. Ett införande av ett 
kontaktcenter torde i mindre grad handla om att medborgarna besöker kommunen.

Genom inrättandet av ett kontaktcenter ökar kommunens tillgänglighet såväl attitydmäs-
sigt, innehållsligt, tidsmässigt, fysiskt som geografiskt. Medborgarna ska uppleva det som 
attraktivt och lättillgängligt att kontakta och föra dialog med kommunen oavsett vilken 
kanal medborgaren väljer. Detta signalerar att kommunen är öppen och bjuder in sina 
medborgare till dialog och delaktighet.

http://www.osby.se/
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Visionen för Osby kommuns kontaktcenter ska vara att leverera en god och likvärdig 
service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande och hög kompetens i 
samverkande kanaler. Medborgarna ska uppleva att kommunen är till för dem och inte 
tvärtom.

Förvaltningschefen för serviceförvaltningen kommer, i enlighet med kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt 4.2a och med de intentioner och den inriktning som anges i 
tjänsteskrivelsen ”Kontaktcenter – en väg in – på medborgarens villkor”, daterad den 27 
april 2017, att inom ramen för fastställd budget organisera och bemanna kontaktcenter. 

Finansiering
Införandet av ett kontaktcenter innebär ett delvis nytt arbetssätt där kontaktcentret till-
sammans med kommunens förvaltningar ska definiera och införa processer med tydliga 
roller och ansvar från medborgarbemötandet till den slutliga handläggningen av ärenden. 
Målsättningen är att ett ökat antal aktiviteter ska utföras i kontaktcentret för att avlasta 
förvaltningarna och ge medborgaren en snabbare och bättre service. Kommunens förvalt-
ningar, som ska överlämna uppdrag till kontaktcenter , måste avsätta tid och resurser för 
att övergången ska bli så bra som möjligt. Serviceöverenskommelser avseende förvalt-
ningarnas uppdrag till kontaktcenter, med en analys av befintlig ärendeprocess och en, 
eventuellt, ny ärendeprocess för kontaktcenters hantering av ärendet, ska upprättas. Den 
skriftliga serviceöverenskommelsen ska reglera svarstider, kontaktvägar, uppföljning och 
ansvarsfördelning. Utifrån innehållet i/omfattningen av dessa serviceöverenskommelser 
ska sedan medel överföras från respektive förvaltnings budget till kontaktcenters. Stor-
leken på dessa medel kommer att diskuteras i kommunchefens ledningsgrupp med mål-
sättningen att ett slutligt beslut ska fattas i samband med beslut om om-/tilläggsbudge-
tering 2018.

Petra Gummeson Benny Nilsson
Kommunchef Förvaltningschef serviceförvaltningen
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Kontaktcenter – en väg in – på medborgarens villkor 
Dnr KS/2016:436 012  

Inledning
För att möta ett förväntat ökat krav från kommunens medborgare om en ny förbättrad ser-
vicekultur och erbjuda medborgarna en ökad tillgänglighet kan ett s.k. kontaktcenter 
inrättas. Kontaktcenter, som ska vara medborgarens enda och naturliga väg in till 
kommunen och kommunens ingång, nav och ansikte utåt, ska hantera informations-, 
transaktions- och dialogtjänster och nås via flera olika kanaler som webb, telefon, e-post, 
e-tjänster, sociala medier och besök. Införandet av ett kontaktcenter har som målsättning 
och syfte att möjliggöra en (1) kontaktpunkt och ökad tillgänglighet till kommunen. I 
anledning härav är det en självklar förutsättning att kommunens växelfunktion är en del 
av kontaktcentret.

Ärenden som kommer in till kontaktcenter registreras i ett gemensamt eget ärendehan-
teringssystem dels för att möjliggöra en uppföljning av ärendena, dels för att kunna skapa 
ett underlag för återrapportering till förvaltningarna, dels slutligen för att skapa ett 
underlag för hur medborgarna vill kontakta kommunen.

Den övervägande delen av alla ärenden som kommer in till en kommun torde vara av den 
karaktären att en generalist kan hantera och svara på dessa. Företrädesvis torde hanteran-
det och besvarandet ske genom telefon, internet och s.k. e-verktyg. Ett införande av ett 
kontaktcenter torde i mindre grad handla om att medborgarna besöker kommunen.

Genom inrättandet av ett kontaktcenter ökar kommunens tillgänglighet såväl attitydmäs-
sigt, innehållsligt, tidsmässigt, fysiskt som geografiskt. Medborgarna ska uppleva det som 
attraktivt och lättillgängligt att kontakta och föra dialog med kommunen oavsett vilken 
kanal medborgaren väljer. Detta signalerar att kommunen är öppen och bjuder in sina 
medborgare till dialog och delaktighet.

Vision
Osby kommuns kontaktcenter ska leverera en god och likvärdig service genom hög 
tillgänglighet, professionellt bemötande och hög kompetens i samverkande kanaler. 
Medborgarna ska uppleva att kommunen är till för dem och inte tvärtom.

Urval av tjänster
Alla ärenden som med god kvalitet, säker hantering och kostnadseffektivitet kan hanteras 
i ett kontaktcenter ska tillhandahållas där. Merparten av alla inkommande ärenden till ett 
kontaktcenter torde kunna lösas direkt vid första kontakten. De ärenden som kontaktcenter 
inte kan lösa ska förmedlas till rätt handläggare, på rätt förvaltning. Kontaktcenters upp-
drag är därefter att följa upp så att ärendet blir löst och vid behov återkoppla till medbor-
garen eller ansvarig förvaltning. Återkopplingen minimerar risken för att ärenden hamnar 

mailto:benny.nilsson@osby.se
http://www.osby.se/
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mellan stolarna och att medborgaren står utan den service som efterfrågats. Kommunens 
förvaltningar måste ta aktiv del i överlämnandet av uppdrag till kontaktcenter. Specialist-
kompetensen i ärendena finns hos förvaltningarna och de måste avsätta tid och resurser 
för att övergången ska bli så bra som möjligt. 

Kontaktcentret ska tillsammans med kommunens förvaltningar definiera och införa pro-
cesser med tydliga roller och ansvar från medborgarbemötandet till den slutliga handlägg-
ningen av ett ärende. Målsättningen ska vara att ett ökat antal aktiviteter utförs i kontakt-
centret för att avlasta förvaltningarna och ge medborgaren en snabbare och bättre service.

Aktuella ärendeprocesser ska gås igenom. Serviceöverenskommelser avseende förvalt-
ningarnas uppdrag till kontaktcenter, med en analys av befintlig ärendeprocess och en, 
eventuellt, ny ärendeprocess för kontaktcenters hantering av ärendet, ska upprättas. Den 
skriftliga serviceöverenskommelsen ska reglera svarstider, kontaktvägar, uppföljning och 
ansvarsfördelning.

Kontaktcenter ”äger ärendet” ur ett serviceperspektiv men det är respektive förvaltning 
som har ansvar för ärendet. Det bör därför byggas upp ett tydligt och organiserat sam-
arbete mellan kontaktcenter och förvaltningarna. En process för när och hur uppföljning, 
utvärdering och utveckling av uppdraget ska ske ska överenskommas skriftligt och vara 
tydligt och välkänt för båda parter. Kontaktcentret ska ges ett tydligt mandat för att hålla 
ihop, styra och följa upp de olika ärendeprocesserna.

En införandeplan ska upprättas som beskriver vilka ärenden som ska flyttas till kontakt-
center och när detta ska ske. I detta sammanhang är det av största vikt att överflyttning 
görs i en sådan takt att medborgaren i sina kontakter med kommunen upplever att de får 
ett exceptionellt bemötande och att kontaktcenter tar ansvar hela vägen. Med andra ord 
bör förvaltningarna och kontaktcenter vid upprättandet av införandeplanen ta hänsyn till 
såväl att kontaktcenter verkligen kan hantera de aktuella ärendeprocesserna på ett profes-
sionellt sätt och att medborgarna ska uppleva att de får ett exceptionellt bemötande och 
hanterande av deras ärenden.

En genomgång och säkerställande av alla kontaktuppgifter som finns i kommunen ska 
genomföras. Detta i syfte att skapa ”en väg in” till kommunen.

När det gäller ärenden där kommunen inte är huvudman bör en nivå läggas för vilken 
service medborgaren ska kunna förvänta sig. Kontaktcentrets personal ska ha god 
kännedom om andra verksamheter som har en lotsande och rådgivande funktion och 
kunna hänvisa dit om så behövs.

Bemanning
Baserat på det tjänsteurval som överenskommes mellan kontaktcenter och förvalt-
ningarna kommer det att krävas tre (3) till fyra (4) heltidstjänster som kontaktcen-
tervägledare och en (1) heltidstjänst som teamledare.
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Kontaktcentermedarbetarna ska ha följande gemensamma rekryteringsprofil.
 Erfarenhet från kundtjänst, callcenter eller annat serviceyrke.
 Vana att arbeta med informativa kundkontakter.
 Vana att arbeta med olika dataprogram.
 God kunskap om och erfarenhet av sökning och hantering av information.
 Flerspråkiga, minst två (2) språk förutom svenska.

Lokalisering av kontaktcenter
Kontaktcenters lokalisering har planerats in i det ombyggda/renoverade kommunhuset. 
Följande kriterier bör dock beaktas särskilt.

 En öppen receptionsyta för möten och dialog.
 Tillgång till rum för enskilda samtal.
 Tillgång till dator och kopiator.
 Handikappanpassning.
 Säkerhet för såväl medborgaren som kontaktcenters personal.
 Möjligheter till exponering av information m.m.

Teknikstöd
Alla ärenden som kommer in till kontaktcenter ska registreras i ett eget ärendehante-
ringssystem, för att möjliggöra såväl sökning, uppföljning och mätning av ärendena.
Kontaktcenters medarbetare ska, i form av t.ex. läsbehörighet, ha tillgång till förvalt-
ningarnas verksamhetssystem.

Sekretess
En person som på grund av anställning eller uppdrag hos en myndighet, deltar eller har 
deltagit i myndighetens verksamhet, omfattas av myndighetens sekretess, enligt 2 kap. 1 § 
2 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt 2 kap. 1 § andra stycket OSL är 
det således inte sekretessgränser mellan tjänstemän/-kvinnor hos den ”utförande” och den 
”beställande” myndigheten. Det är endast den grupp av personer som är nödvändig för 
arbetets utförande som får ta del av sekretessbelagda uppgifter och endast de uppgifter 
som är relevanta för uppdraget. Ett skriftligt avtal, utformat på ett sådant sätt att namn-
given personal vid den ”utförande” myndigheten ställs till den ”beställande” myndighe-
tens förfogande på så sätt att de blir en naturlig, integrerad del av den ”beställande” myn-
digheten, ska upprättas. 

Enligt 40 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller även s.k. absolut 
sekretess för personal i en myndighets telefonväxel för uppgift som har inhämtats vid 
tjänstgöringen och som avser telefonsamtal till eller från annan person hos myndigheten. 
Bestämmelsen innebär att telefonisten inte får röja uppgifter som han/hon fått del av vid 
telefonsamtal under tjänstgöringen. 

Förväntade mervärden
Införandet av ett kontaktcenter torde ge ett mervärde för såväl medborgaren som kom-
munen, till exempel följande.
 Frigjord tid till medborgare och förvaltningar.
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 Ökad kvalitet i de tjänster som medborgaren efterfrågar.
 Bättre beslutsunderlag för politiker och tjänstemän/-kvinnor eftersom kontaktcenter 

kommer att logga ärenden och därmed kan ta fram statistik och analyser. 
 Mindre frustation hos medborgaren tack vare snabbare svar och rådgivning kring 

förvaltningsöverskridande ärenden. 
 Varumärket Osby kommun kommer att stärkas.
 Ökat förtroende för kommunens verksamheter.
 Skattemedel utnyttjas mer optimalt eftersom processerna blir effektivare.
 Bättre service och högre tillgänglighet.
 Ökad samordning mellan verksamhetsområdenas processer.
 Ökad tydlighet mot externa myndigheter.
 Ökad kvalitet i förvaltningarnas grunduppdrag eftersom handläggare och andra 

specialister kan ägna mer tid åt sina respektive specialistkompetenser.

Införandet av ett kontaktcenter gör det även lättare att samla in kunskap om medborgarens 
frågor, upplevelse av servicegrad och tillgänglighet vilket är en viktig utgångspunkt för 
ständiga förbättringar. Kontaktcentret kan skapa en kunskapsbank med medborgarens 
förfrågningar och upplevelser men också med redan lämnade uppgifter i kombination med 
etablerade kommunikationskanaler. Detta öppnar upp för framtida möjligheter för en ut-
gående och dubbelriktad kommunikation. I förlängningen skulle ett kontaktcenter till 
exempel kunna ha till uppgift att

 säkerställa att medborgaren enbart lämnar en uppgift en gång, samt kunna förnya 
tidigare lämnad uppgift,

 skicka ut information om ärendestatus om medborgaren önskar det,
 skicka ut information om eventuella störningar, som exempelvis utbetalnings-

förseningar av ekonomiskt bistånd,
 vara en naturlig kanal för eventuella kampanjer där kommunen vill engagera med-

borgarna i en specifik fråga,
 vara en naturlig och viktig resurs för upplysning och kommunikation vid oplanerade 

händelser och krissituationer i kommunen.

Framgångsfaktorer
För att ett kontaktcenter ska kunna leverera en god och likvärdig service genom hög 
tillgänglighet, professionellt bemötande och hög kompetens och för att medborgarna ska 
uppleva att kommunen är till för dem och inte tvärtom är det av största vikt att bland 
annat följande punkter beaktas.

 Såväl förtroendevalda som tjänstemän/-kvinnor ska ha en samsyn, en gemensam stark 
vilja och riktning att införa och utveckla ett kontaktcenter

 Kontaktcenter ska ha en stark ledning med tydliga, av kommunstyrelsen givna, man-
dat.

 Samarbetet mellan kontaktcenter och förvaltningarna i såväl uppstarts-, genomföran-
de- som förvaltningsfasen ska vara tätt och välstrukturerat.

 Kontaktcenter ska vara centralt organiserat.
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 Kontaktcenters medarbetare ska ges möjlighet till omfattande utbildnings- och 
fortbildningsinsatser.

 Ärendeprocesser/-rutiner och ansvarsfrågor ska tydliggöras och flyttas över från 
förvaltningarna till kontaktcenter.

 Överflyttning/uppdelning av ärendeprocesser/-rutiner och ansvarsfrågor från för-
valtningarna till kontaktcenter ska ske stegvis.

 Växelfunktionen ska ingå i kontaktcenter.
 Finansieringsmodellen för kontaktcenter ska vara långsiktigt hållbar.
 Kontaktcenter ska inte ta över några ”interna” arbetsuppgifter utan endast arbeta mot 

och med medborgarna.

Fallgropar
Medborgaren kan uppleva att kontaktcentrets personal inte är tillräckligt kunnig om 
medborgaren är van vid att kommunicera med sakkunnig handläggare på förvaltningarna. 
Om medborgaren behöver prata med en handläggare på en förvaltning kan kontaktcenter-
personalen upplevas som grindvakter som inte vill släppa in medborgaren.

Det kan internt inom kommunen finnas en oro för att medarbetarna på kontaktcenter inte 
på ett tillräckligt kompetent sätt tar sig an förvaltningarnas ärenden.

Eftersom kontaktcenters verksamhet avses finansieras genom minskningar i förvaltning-
arnas budget måste förvaltningarna göras uppmärksamma på att effekten torde vara lång-
siktig.

Vissa ärenden kan falla ”mellan stolarna”. Rutiner för överlämnande av ärenden måste 
vara mycket tydliga och kända av alla för att inte ärenden ska riskera att bli liggande för 
att kommunens båda interna parter tror att den andre har ansvar.

Införande av kontaktcenter
Införandet av ett kontaktcenter kräver en noggrann projektplanering och en projektorgani-
sation behöver tillsättas för att styra och leda detta. I projektorganisationen bör ingå dels 
en styrgrupp, bestående av kommunchefens ledningsgrupp, dels en arbetsgrupp, bestående 
av förvaltningschefen för serviceförvaltningen, som ansvarig och sammankallande, och 
representanter från respektive av kommunens förvaltningar.

Inrättandet av ett kontaktcenter innebär inte bara ett förändrat kommunikationsmönster för 
medborgaren utan också ett förändrat arbetssätt för samtliga medarbetare i kommunen. 
Det är därför viktigt att kommunikationsstrategen och kommunikatörerna i samarbete/ 
samråd med kontaktcenter och förvaltningarna utarbetar en kommunikationsplan med 
aktiviteter för projektet och informationsmaterial till såväl medborgarna som medarbetar-
na.

Benny Nilsson
Förvaltningschef serviceförvaltningen
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Kommunledningskontoret 
Anna Olsson 
0479-52 81 73 
anna.olsson@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningskontoret
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

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Dnr KS/2017:310 026  

Kommunledningskontoret förslag till Kommunstyrelsens ledningsutskott
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

- fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom verksamhetsområde Utbildning och arbete 
antagen av kommunstyrelsen § 245/2014 upphör att gälla

- fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom räddningstjänsten antagen av kommunstyrelsen 
§89/2012 upphör att gälla

- förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, Serviceförvaltningen antas gälla från och med 17 maj 2017

- förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, Samhällsbyggnadsförvaltningen antas gälla från och med 17 
maj 2017

- förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, Förvaltningen för utbildning och arbete antas gälla från och 
med 17 maj 2017
- förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, räddningstjänsten antas gälla från och med 17 maj 2017

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny förvaltningsorganisation behöver det antas nya fördelningar av 
arbetsmiljöuppgifter. Kommunstyrelsen som företrädare för Osby kommun i egenskap av 
arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön i de verksamheter som ligger inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Det ligger på arbetsgivarens högsta ledning, i detta fall 
kommunstyrelsen, att påbörja uppgiftsfördelningen. Ledningen har därefter en fortlöpande 
skyldighet att löpande bevaka att uppgiftsfördelningen i praktiken fungerar och vid behov 
göra justeringar. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

- Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, Serviceförvaltningen

- Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, Förvaltningen för utbildning och arbete

- Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-03-30 inom 
kommunstyrelsens område, räddningstjänsten

 

Beslutet skickas till 

Petra Gummeson, kommunchef

Roger Johansson, förvaltningschef för förvaltningen Utbildning och arbete

Benny Nilsson, förvaltningschef för Serviceförvaltningen

Mathias Karlsson, förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jimmie Ask, räddningschef

Anna Olsson, Hr-specialist

Petra Gummeson Anna Olsson 
Kommunchef HR-specialist 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunledningskontoret 
 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 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Kommunstyrelsens område, Serviceförvaltningen 
Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas på bestämda personer eller 
befattningar. Syftet med denna uppgiftsfördelning är att säkerställa att 
arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att förebygga 
arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. 

Uppgiftsfördelningen innebär att den person som skall sköta dessa 
arbetsmiljöfrågor skall se detta som en naturlig del i övrig verksamhet. 

Förutsättningen för att en person ska bli tilldelad arbetsmiljöuppgift är att 
hon eller han har den kompetens, de befogenheter och resurser som krävs 
för att kunna utföra uppgifterna inom sitt arbetsområde.  

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligt på avsedd 
blankett. 

Inom kommunstyrelsens område, Serviceförvaltningen fördelas 
arbetsmiljöuppgifter på följande nivåer: 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kommunchef 

3. Förvaltningschef 

4. Enhetschef 

5. Samordnare  

 

Vid befattningshavares frånvaro ska ersättare förordnas skriftligt genom 
blankett. 

 
Nivå 1. Kommunstyrelsen 
Osby kommun företräds ytterst av respektive nämnd när det gäller ansvaret 
för arbetsmiljöfrågor. Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är 
tillfredsställande måste dock läggas ut på ett sådant sätt att 
arbetsmiljöarbetet blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. 

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom sitt 



Osby kommun 
Datum 
2017-03-30 

  
  

Sida 
2(6) 

 
förvaltningsområde. Ledamöterna är därefter skyldiga att fortlöpande 
bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och ska vid behov göra 
ändringar i den. Revidering kan till exempel bli aktuell vid en 
omorganisation. 

Även om uppgifterna i arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelat från nämnd till 
chefer och nyckelpersoner i verksamheten har nämnden fortfarande ett 
ansvar. 

Returneras en arbetsmiljöuppgift till kommunstyrelsen så är det ledamöterna 
i nämnden som ska sköta den uppgiften fram till dess att 
kommunchef/förvaltningschefen åter anser sig ha den kompetens och de 
resurser och befogenheter som är nödvändiga för uppgiften. 

 

Nivå 2. Kommunchef 
Som kommunens högsta tjänsteman har kommunchefen ett särskilt ansvar 
utöver det ansvar som finns för de närmsta medarbetarna. Detta särskilda 
ansvar innebär att kommunchefen ska:  

1. Ha kunskap om och arbeta enligt Osby kommuns 
arbetsmiljöpolicy/riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

2. Fastställa kommungemensamma tillämpningsanvisningar för 
arbetsmiljöarbetet 

3. Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till underställda chefer    
 

4. Tillse att direkt underställda chefer får befogenheter, kunskaper och 
resurser för arbetsmiljöarbetet   

 
5. Fastställa övergripande mål, riktlinjer och organisation för 

arbetsmiljöarbetet i samråd med den centrala samverkansgruppen                                                 
 

6. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs med underställda 
medarbetare 

7. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för kommunen. 

8. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 
övergripande kommun/förvaltningsnivå 

9. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 3 för direkt 
underställda medarbetare 

10. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligt returnera uppgiften till 
kommunstyrelsen. 
 

Nivå 3. Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ska fortlöpande inhämta och vidarebefordra kunskap om 
lagar, föreskrifter och avtal som rör området samt kunskap om 
arbetsmiljöarbetet inom den egna förvaltningen. 

Förvaltningschef ska: 
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1. Organisera arbetsmiljöarbetet i fråga om planering, ledning och 

kontroll inom förvaltningen i samråd med förvaltningens 
samverkansgrupp 

2. Klargöra uppgiftsfördelning till underställda chefer genom skriftligt 
kontrakt samt tillse att de personerna har den kompetens, de 
befogenheter och resurser som krävs för att kunna sköta uppgifterna 

3. Tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i 
verksamheten för att kartlägga arbetsmiljön, att undanröja risker och 
brister i arbetsmiljön, att åtgärder vidtas och följs upp samt för att i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

4. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen 

5. Ansvara för att de eventuella brister inom förvaltningen som 
kommer fram i kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet rättas till omgående eller förs in i en 
handlingsplan. 

6. Tillse att årlig sammanställning görs över ohälsa, olyckor och 
tillbud. 

7. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 
övergripande förvaltningsnivå 

8. Åtgärda inom förvaltningen övergripande arbetsmiljöbrister 

9. Tillse att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

10. Fortlöpande skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett 
i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

11. Ta emot framställning från skyddsombud, som ej är nöjd med chefs 
besked i arbetsmiljöfråga eller som anser att åtgärd ej vidtagits inom 
skälig tid, samt utan dröjsmål ge besked om hur frågan kommer att 
handläggas (AML kap 6, 6a §) 

12.  Informera samverkansgruppen om planerade ändringar, som kan 
beröra arbetsmiljön. Svara för arbetsmiljöfrågorna i 
samverkansgruppen på förvaltningsnivå 

13. Informera nämnden regelbundet om arbetsmiljöarbetet 

14. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom eget arbetsområde (och 
eventuellt även uppgifter inom andras arbetsområden som har 
returnerats till förvaltningschefen) eller returnera vidare 
arbetsmiljöuppgiften till kommunchef om kunskap, resurser 
och/eller befogenheter saknas. 

15. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs 

16. Tillse att underställda chefer samt medarbetare har skrivit på 
arbetsmiljöförsäkran 

17. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 4 för direkt 
underställda medarbetare 

18. Tillse att förelagda arbetsmiljöuppgifter på nivå 4 utförs 

Nivå 4. Enhetschef 
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Enhetschef ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy 
och rutin för arbetsmiljöarbete (personalhandboken). Enhetschef ska fortlö-
pande inhämta och vidarebefordra kunskap om lagar, föreskrifter och avtal 
som rör området samt ha kunskap om befintlig arbetsmiljöorganisation. 

Enhetschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverk-
samheten inom enheten samt medverka i utarbetandet av interna fö-
reskrifter och instruktioner m.m. 

2. Tillse att underställda arbetstagare, speciellt nyanställda och min-
deråriga får fortlöpande information och instruktion om arbetsme-
toder, olycksfalls risker m.m för att förebygga ohälsa och olycksfall 

3. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och arbetarskyddssty-
relsens föreskrifter, arbetsmiljöförordningen, samt andra bestämmel-
ser i avtal följs. 

4. Årligen planera samt sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom enheten i samarbete med skyddsombud och 
om möjligt även medarbetare 

5. Informera överordnad chef om arbetet med arbetsmiljöfrågor inom 
verksamheten 

6. Tillse att hjälpmedel och personlig skyddsutrustning finns och an-
vänds samt i tillämpliga fall arbetsinstruktioner 

7. Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till krän-
kande särbehandling samt klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras 

8. Undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning 
9. Speciellt uppmärksamma risker i samband med ev. ensamarbete 

10. Fortlöpande informera om verksamhetsförändringar samt genomföra 
risk- och konsekvensbedömningar och åtgärda risker inom befogen-
het och resurser samt upprätta handlingsplan för åtgärder som inte 
kan vidtas omedelbart 

11. Kartlägga risker och brister i arbetsmiljön bl a genom att medverka i 
skyddsronder minst två gånger per år. Se till att risker och brister un-
danröjs och om det inte är möjligt, vidta åtgärder för att minska dem. 
Upprätta handlingsplaner för åtgärder som inte omgående kan vidtas 
samt tillse att arbetsmiljöinsatserna får avsedd effekt 

12. Vid arbetsolycka, -sjukdom och tillbud anmäla enligt rutin samt göra 
utredning och åtgärd inom befogenhet och resurs 

13. Se till att förpackning med farligt ämne är tydligt märkt och att för-
teckning förs över dessa ämnen. Tillse att säkerhetsblad finns lätt 
tillgängligt för all personal. Ansvara för att riskbedömningar och 
dokumentation genomförs vid hantering av kemikalier. 

14. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och att erfor-
derliga rehabiliteringsåtgärder vidtas 

15. Tillse att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud 
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16. Vid framställning i frågor som gäller arbetsmiljön utan dröjsmål ge 

skyddsombud besked om resultatet av handläggningen 
17. Medverka i planering och projektering för nyanskaffning och änd-

ring av lokaler och inventarier. Underrätta huvudskyddsombud om 
beslut i ärende rörande byggnadslov 

18. Genomföra årliga medarbetarsamtal med underställd personal. 
19. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat ge-

nom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar 

20. Se till att säkerhetsnivån upprätthålls och att säkerhetsarbetet bedrivs 
som en integrerad del av de dagliga rutinerna. Samarbeta med säker-
hets- och brandskyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö 

21. Tillse att underställda medarbetare med arbetsmiljöuppgifter har den 
kompetens, de resurser och befogenheter som krävs för att få/kunna 
utföra dem. För rektor gäller även att ge elevskyddsombuden utbild-
ning i arbetsmiljöarbete. 

22. Tillse att underställda arbetstagare har skrivit på arbetsmiljöförsäk-
ran 

23. Till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga som saknar be-
fogenhet och resurs för att lösas 

24. Utföra samordningsuppgifterna på arbetsställen, där du bedriver 
verksamhet 

25. Efter samråd med närmaste chef utse ersättare, som tar över arbets-
uppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så som se-
mester och sjukdom 

 

Nivå 5. Samordnare 

Samordnaren ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy 
och rutin för arbetsmiljöarbete (personalhandboken). Vidare ska samordna-
ren fortlöpande inhämta och vidarebefordra kunskap om lagar, föreskrifter 
och avtal som rör området samt ha kunskap om befintlig arbetsmiljöorgani-
sation. 

Samordnaren ska: 

1. Se till att bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, arbets-
miljölagen och arbetsmiljöförordningen följs 

2. Ge personal den information och de instruktioner som är nödvän-
diga, för att förebygga ohälsa och olycksfall 

3. Rapportera olyckor, personskador samt allvarligare tillbud bland 
personalen till enhetschefen samt till skyddsombudet (ev. huvud-
skyddsombudet). Allvarligare olyckor, personskador, tillbud och 
dödsfall rapporteras omedelbart till Arbetsmiljöverket 

4. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat ge-
nom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar 
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5. I det dagliga arbetet försöka uppnå en så god arbetsmiljö som möj-

ligt. På ett tidigt stadium upptäcka missförhållanden och störningar i 
arbetsmiljön och försöka förhindra dessa  

6. Delta vid planering av verksamhetsförändringar som har betydelse 
för arbetsmiljön på enheten 

7. Rapportera behov av risk- och konsekvensbedömning till enhetschef 
och åtgärda risker inom befogenheter och resurs samt upprätta hand-
lingsplan för åtgärder som ej kan vidtas omedelbart 

8. Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken befogenhet och resurs 
saknas till överordnad chef 
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Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Kommunstyrelsens område, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas på bestämda personer eller 
befattningar. Syftet med denna uppgiftsfördelning är att säkerställa att 
arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att förebygga 
arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. 

Uppgiftsfördelningen innebär att den person som skall sköta dessa 
arbetsmiljöfrågor skall se detta som en naturlig del i övrig verksamhet. 

Förutsättningen för att en person ska bli tilldelad arbetsmiljöuppgift är att 
hon eller han har den kompetens, de befogenheter och resurser som krävs 
för att kunna utföra uppgifterna inom sitt arbetsområde.  

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligt på avsedd 
blankett. 

Inom kommunstyrelsens område, Samhällsbyggnadsförvaltningen fördelas 
arbetsmiljöuppgifter på följande nivåer: 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kommunchef 

3. Förvaltningschef 

4. Enhetschef 

5. Sim- och ishallschef, bibliotekschef, fritidsgårdschef 

 

Vid befattningshavares frånvaro ska ersättare förordnas skriftligt genom 
blankett. 

 
Nivå 1. Kommunstyrelsen 
Osby kommun företräds ytterst av respektive nämnd när det gäller ansvaret 
för arbetsmiljöfrågor.  Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är 
tillfredsställande måste dock läggas ut på ett sådant sätt att 
arbetsmiljöarbetet blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. 
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Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom sitt 
förvaltningsområde. Ledamöterna är därefter skyldiga att fortlöpande 
bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och ska vid behov göra 
ändringar i den. Revidering kan till exempel bli aktuell vid en 
omorganisation. 

Även om uppgifterna i arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelat från nämnd till 
chefer och nyckelpersoner i verksamheten har nämnden fortfarande ett 
ansvar. 

Returneras en arbetsmiljöuppgift till kommunstyrelsen så är det ledamöterna 
i nämnden som ska sköta den uppgiften fram till dess att 
kommunchef/förvaltningschef åter anser sig ha den kompetens och de 
resurser och befogenheter som är nödvändiga för uppgiften. 

 

Nivå 2. Kommunchef 
Som kommunens högsta tjänsteman har kommunchefen ett särskilt ansvar 
utöver det ansvar som finns för de närmsta medarbetarna. Detta särskilda 
ansvar innebär att kommunchefen ska:  

1. Ha kunskap om och arbeta enligt Osby kommuns 
arbetsmiljöpolicy/riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

2. Fastställa kommungemensamma tillämpningsanvisningar för 
arbetsmiljöarbetet 

3. Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till underställda chefer    
 

4. Tillse att direkt underställda chefer får befogenheter, kunskaper och 
resurser för arbetsmiljöarbetet                                                                                      

 
5. Fastställa övergripande mål, riktlinjer och organisation för 

arbetsmiljöarbetet i samråd med den centrala samverkansgruppen                                                 
 

6. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs med underställda 
medarbetare 

7. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för kommunen  

8. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 
övergripande kommun-/förvaltningsnivå 

9. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 3 och 4 för direkt 
underställda medarbetare 

10. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligt returnera uppgiften till 
kommunstyrelsen. 
 

Nivå 3. Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ska fortlöpande inhämta och vidarebefordra kunskap om 
lagar, föreskrifter och avtal som rör området samt kunskap om 
arbetsmiljöarbetet inom den egna förvaltningen. 
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Förvaltningschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljöarbetet i fråga om planering, ledning och 
kontroll inom förvaltningen i samråd med förvaltningens 
samverkansgrupp 

2. Klargöra uppgiftsfördelning till underställda chefer genom skriftligt 
kontrakt samt tillse att de personerna har den kompetens, de 
befogenheter och resurser som krävs för att kunna sköta uppgifterna 

3. Tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i 
verksamheten för att kartlägga arbetsmiljön, att undanröja risker och 
brister i arbetsmiljön, att åtgärder vidtas och följs upp samt för att i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

4. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen 

5. Ansvara för att de eventuella brister inom förvaltningen som 
kommer fram i kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet rättas till omgående eller förs in i en 
handlingsplan. 

6. Tillse att årlig sammanställning görs över ohälsa, olyckor och 
tillbud. 

7. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 
övergripande förvaltningsnivå 

8. Åtgärda inom förvaltningen övergripande arbetsmiljöbrister 

9. Tillse att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

10. Fortlöpande skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett 
i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

11. Ta emot framställning från skyddsombud, som ej är nöjd med chefs 
besked i arbetsmiljöfråga eller som anser att åtgärd ej vidtagits inom 
skälig tid, samt utan dröjsmål ge besked om hur frågan kommer att 
handläggas (AML kap 6, 6a §) 

12.  Informera samverkansgruppen om planerade ändringar, som kan 
beröra arbetsmiljön. Svara för arbetsmiljöfrågorna i 
samverkansgruppen på förvaltningsnivå 

13. Informera nämnden regelbundet om arbetsmiljöarbetet 

14. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom eget arbetsområde (och 
eventuellt även uppgifter inom andras arbetsområden som har 
returnerats till förvaltningschefen) eller returnera vidare 
arbetsmiljöuppgiften till kommunchef om kunskap, resurser 
och/eller befogenheter saknas. 

15. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs 

16. Tillse att underställda chefer samt medarbetare har skrivit på 
arbetsmiljöförsäkran 

17. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 4 för direkt 
underställda medarbetare 

18. Tillse att förelagda arbetsmiljöuppgifter på nivå 4 utförs 
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Nivå 4. Enhetschef 

Enhetschef ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy 
och rutin för arbetsmiljöarbete (personalhandboken). Enhetschef ska fortlö-
pande inhämta och vidarebefordra kunskap om lagar, föreskrifter och avtal 
som rör området samt ha kunskap om befintlig arbetsmiljöorganisation. 

Enhetschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverk-
samheten inom enheten samt medverka i utarbetandet av interna fö-
reskrifter och instruktioner m.m. 

2. Tillse att underställda arbetstagare, speciellt nyanställda och min-
deråriga får fortlöpande information och instruktion om arbetsme-
toder, olycksfalls risker m.m för att förebygga ohälsa och olycksfall 

3. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och arbetarskyddssty-
relsens föreskrifter, arbetsmiljöförordningen, samt andra bestämmel-
ser i avtal följs. 

4. Årligen planera samt sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom enheten i samarbete med skyddsombud och 
om möjligt även medarbetare 

5. Informera överordnad chef om arbetet med arbetsmiljöfrågor inom 
verksamheten 

6. Tillse att hjälpmedel och personlig skyddsutrustning finns och an-
vänds samt i tillämpliga fall arbetsinstruktioner 

7. Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till krän-
kande särbehandling samt klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras 

8. Undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning 

9. Speciellt uppmärksamma risker i samband med ev. ensamarbete 

10. Fortlöpande informera om verksamhetsförändringar samt genomföra 
risk- och konsekvensbedömningar och åtgärda risker inom befogen-
het och resurser samt upprätta handlingsplan för åtgärder som inte 
kan vidtas omedelbart 

11. Kartlägga risker och brister i arbetsmiljön bl a genom att medverka i 
skyddsronder en till två gånger per år. Se till att risker och brister un-
danröjs och om det inte är möjligt, vidta åtgärder för att minska dem. 
Upprätta handlingsplaner för åtgärder som inte omgående kan vidtas 
samt tillse att arbetsmiljöinsatserna får avsedd effekt 

12. Vid arbetsolycka, -sjukdom och tillbud anmäla enligt rutin samt göra 
utredning och åtgärd inom befogenhet och resurs 

13. Se till att förpackning med farligt ämne är tydligt märkt och att för-
teckning förs över dessa ämnen. Tillse att säkerhetsblad finns lätt 
tillgängligt för all personal. Ansvara för att riskbedömningar och 
dokumentation genomförs vid hantering av kemikalier. 

14. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och att erfor-
derliga rehabiliteringsåtgärder vidtas 

15. Tillse att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud 
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16. Vid framställning i frågor som gäller arbetsmiljön utan dröjsmål ge 

skyddsombud besked om resultatet av handläggningen 
17. Medverka i planering och projektering för nyanskaffning och änd-

ring av lokaler och inventarier. Underrätta huvudskyddsombud om 
beslut i ärende rörande byggnadslov 

18. Genomföra årliga medarbetarsamtal med underställd personal. 
19. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat ge-

nom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar 

20. Se till att säkerhetsnivån upprätthålls och att säkerhetsarbetet bedrivs 
som en integrerad del av de dagliga rutinerna. Samarbeta med säker-
hets- och brandskyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö 

21. Tillse att underställda medarbetare med arbetsmiljöuppgifter har den 
kompetens, de resurser och befogenheter som krävs för att få/kunna 
utföra dem.  

22. Tillse att underställda arbetstagare har skrivit på arbetsmiljöförsäk-
ran 

23. Till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga som saknar be-
fogenhet och resurs för att lösas 

24. Utföra samordningsuppgifterna på arbetsställen, där du bedriver 
verksamhet 

25. Efter samråd med närmaste chef utse ersättare, som tar över arbets-
uppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så som se-
mester och sjukdom 

26. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 5 för direkt 
underställda medarbetare 

 

Nivå 5. Sim- och ishallschef, bibliotekschef, fritidsgårdschef 

Sim- och ishallschef, bibliotekschef och fristidsgårdschef ska vara väl för-
trogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy och rutin för arbetsmiljöar-
bete (personalhandboken). Vidare ska de fortlöpande inhämta och vidarebe-
fordra kunskap om lagar, föreskrifter och avtal som rör området samt ha 
kunskap om befintlig arbetsmiljöorganisation. 

Sim- och ishallschef, bibliotekschef och fristidsgårdschef ska: 

1. Se till att bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, arbets-
miljölagen och arbetsmiljöförordningen följs 

2. Ge personal den information och de instruktioner som är nödvän-
diga, för att förebygga ohälsa och olycksfall 

3. Tillse att hjälpmedel och personlig skyddsutrustning finns och an-
vänds samt i tillämpliga fall arbetsinstruktioner 

4. Vid arbetsolycka, -sjukdom och tillbud anmäla enligt rutin samt göra 
utredning och åtgärd inom befogenhet och resurs. Allvarligare 
olyckor, personskador, tillbud och dödsfall rapporteras omedelbart 
till Arbetsmiljöverket 
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5. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och att erfor-

derliga rehabiliteringsåtgärder vidtas 
6. Genomföra årliga medarbetarsamtal med underställd personal. 

7. Tillse att underställda arbetstagare har skrivit på arbetsmiljöförsäk-
ran 

8. Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till krän-
kande särbehandling samt klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras 

9. Undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning 
10. Speciellt uppmärksamma risker i samband med ev. ensamarbete 

11. Genomföra skyddsrond 

12. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat ge-
nom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar 

13. I det dagliga arbetet försöka uppnå en så god arbetsmiljö som möj-
ligt. På ett tidigt stadium upptäcka missförhållanden och störningar i 
arbetsmiljön och försöka förhindra dessa  

14. Delta vid planering av verksamhetsförändringar som har betydelse 
för arbetsmiljön på enheten 

15. Genomföra vid behov risk- och konsekvensbedömning  och åtgärda 
risker inom befogenheter och resurs samt upprätta handlingsplan för 
åtgärder som ej kan vidtas omedelbart 

16. Se till att förpackning med farligt ämne är tydligt märkt och att för-
teckning förs över dessa ämnen. Tillse att säkerhetsblad finns lätt 
tillgängligt för all personal. Ansvara för att riskbedömningar och 
dokumentation genomförs vid hantering av kemikalier. 

17. Medverka i planering och projektering för nyanskaffning och änd-
ring av lokaler och inventarier. Underrätta huvudskyddsombud om 
beslut i ärende rörande byggnadslov 

18. Se till att säkerhetsnivån upprätthålls och att säkerhetsarbetet bedrivs 
som en integrerad del av de dagliga rutinerna. Samarbeta med säker-
hets- och brandskyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö 

19. Utföra samordningsuppgifterna på arbetsställen, där du bedriver 
verksamhet 

20. Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken befogenhet och resurs 
saknas till överordnad chef 

21. Efter samråd med närmaste chef utse ersättare, som tar över arbets-
uppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så som se-
mester och sjukdom 
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Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Kommunstyrelsens område, förvaltningen för 
Utbildning och arbete 
Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas på bestämda personer eller 
befattningar. Syftet med denna uppgiftsfördelning är att säkerställa att 
arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att förebygga 
arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. 

Uppgiftsfördelningen innebär att den person som skall sköta dessa 
arbetsmiljöfrågor skall se detta som en naturlig del i övrig verksamhet. 

Förutsättningen för att en person ska bli tilldelad arbetsmiljöuppgift är att 
hon eller han har den kompetens, de befogenheter och resurser som krävs 
för att kunna utföra uppgifterna inom sitt arbetsområde.  

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligt på avsedd 
blankett. 

Inom kommunstyrelsens område, förvaltningen för Utbildning och arbete 
fördelas arbetsmiljöuppgifter på följande nivåer: 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kommunchef 

3. Förvaltningschef 

4. Områdeschef 

5. Rektor/ Enhetschef 

6. Samordnare 

Vid befattningshavares frånvaro ska ersättare förordnas skriftligt genom 
blankett. 

 
Nivå 1. Kommunstyrelsen 
Osby kommun företräds ytterst av respektive nämnd när det gäller ansvaret 
för arbetsmiljöfrågor. Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är 
tillfredsställande måste dock läggas ut på ett sådant sätt att 
arbetsmiljöarbetet blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. 
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Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom sitt 
förvaltningsområde. Ledamöterna är därefter skyldiga att fortlöpande 
bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och ska vid behov göra 
ändringar i den. Revidering kan till exempel bli aktuell vid en 
omorganisation. 

Även om uppgifterna i arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelat från nämnd till 
chefer och nyckelpersoner i verksamheten har nämnden fortfarande ett 
ansvar. 

Returneras en arbetsmiljöuppgift till kommunstyrelsen så är det ledamöterna 
i nämnden som ska sköta den uppgiften fram till dess att 
kommunchef/förvaltningschef åter anser sig ha den kompetens och de 
resurser och befogenheter som är nödvändiga för uppgiften. 

 

Nivå 2. Kommunchef 
Som kommunens högsta tjänsteman har kommunchefen ett särskilt ansvar 
utöver det ansvar som finns för de närmsta medarbetarna. Detta särskilda 
ansvar innebär att kommunchefen ska:  

1. Ha kunskap om och arbeta enligt Osby kommuns 
arbetsmiljöpolicy/riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

2. Fastställa kommungemensamma tillämpningsanvisningar för 
arbetsmiljöarbetet 

3. Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till underställda chefer    
 

4. Tillse att direkt underställda chefer får befogenheter, kunskaper och 
resurser för arbetsmiljöarbetet   
 

5. Ansvarar för att samverkan sker i den centrala samverkansgruppen 
kring arbetsmiljöfrågor, samt vara ordförande vid dessa möten 
  

6. Fastställa övergripande mål, riktlinjer och organisation för 
arbetsmiljöarbetet i samråd med den centrala samverkansgruppen                                                 

 
7. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs med underställda 

medarbetare 

8. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för kommunen 

9. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 
övergripande kommun/förvaltningsnivå 

10. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 3 för direkt 
underställda medarbetare 

11. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligt returnera uppgiften till 
kommunstyrelsen. 
 

Nivå 3. Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ska fortlöpande inhämta och vidarebefordra kunskap om 
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lagar, föreskrifter och avtal som rör området samt kunskap om 
arbetsmiljöarbetet inom den egna förvaltningen. 

Förvaltningschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljöarbetet i fråga om planering, ledning och 
kontroll inom förvaltningen i samråd med förvaltningens 
samverkansgrupp 

2. Klargöra uppgiftsfördelning till underställda chefer genom skriftligt 
kontrakt samt tillse att de personerna har den kompetens, de 
befogenheter och resurser som krävs för att kunna sköta uppgifterna 

3. Tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i 
verksamheten för att kartlägga arbetsmiljön, att undanröja risker och 
brister i arbetsmiljön, att åtgärder vidtas och följs upp samt för att i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

4. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen 

5. Ansvara för att de eventuella brister inom förvaltningen som 
kommer fram i kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet rättas till omgående eller förs in i en 
handlingsplan. 

6. Tillse att årlig sammanställning görs över ohälsa, olyckor och 
tillbud. 

7. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 
övergripande förvaltningsnivå 

8. Åtgärda inom förvaltningen övergripande arbetsmiljöbrister 

9. Tillse att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

10. Fortlöpande skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett 
i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

11. Ta emot framställning från skyddsombud, som ej är nöjd med chefs 
besked i arbetsmiljöfråga eller som anser att åtgärd ej vidtagits inom 
skälig tid, samt utan dröjsmål ge besked om hur frågan kommer att 
handläggas (AML kap 6, 6a §) 

12.  Informera samverkansgruppen om planerade ändringar, som kan 
beröra arbetsmiljön. Svara för arbetsmiljöfrågorna i 
samverkansgruppen på förvaltningsnivå 

13. Informera nämnden regelbundet om arbetsmiljöarbetet 

14. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom eget arbetsområde (och 
eventuellt även uppgifter inom andras arbetsområden som har 
returnerats till förvaltningschefen) eller returnera vidare 
arbetsmiljöuppgiften till kommunchef om kunskap, resurser 
och/eller befogenheter saknas. 

15. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs 

16. Tillse att underställda chefer samt medarbetare har skrivit på 
arbetsmiljöförsäkran 

17. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 4 för direkt 
underställda medarbetare 
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18. Tillse att förelagda arbetsmiljöuppgifter på nivå 4 utförs 

 

Nivå 4. Områdeschef 

Områdeschef ska vara väl förtrogen med de regler och riktlinjer som gäller 
för arbetsmiljöarbetet. Områdeschef ska fortlöpande inhämta och vidarebe-
fordra kunskap om lagar, föreskrifter och avtal som rör området samt ha 
kunskap om befintlig arbetsmiljöorganisation. 

Områdeschef ska: 

1. Organisera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom området 

2. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och arbetarskyddssty-
relsens föreskrifter, arbetsmiljöförordningen, samt andra bestämmel-
ser i avtal följs. 

3. Informera förvaltningschef om arbetet med arbetsmiljöfrågor inom 
området 

4. Ta emot framställning från skyddsombud, som ej är nöjd med en-
hetschef besked i arbetsmiljöfråga eller som anser att åtgärd ej vidta-
gits inom skälig tid, samt utan dröjsmål ge besked om hur frågan 
kommer att handläggas (AML kap 6, 6a §) 

5. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på över-
gripande områdesnivå 

6. Klargöra uppgiftsfördelning till underställda chefer genom skriftligt 
kontrakt samt tillse att de personerna har den kompetens, de befo-
genheter och resurser som krävs för att kunna sköta uppgifterna 

7. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och att erfor-
derliga rehabiliteringsåtgärder vidtas 

8. Lyft frågan om arbetsmiljö som en punkt på enhetschefsträffar 

9. Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till krän-
kande särbehandling 

10. Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras 
11. Undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning 

12. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom eget arbetsområde (och eventu-
ellt även uppgifter inom andras arbetsområden som har returnerats 
till områdeschef) eller returnera vidare arbetsmiljöuppgiften till för-
valtningschef om kunskap, resurser och/eller befogenheter saknas. 

13. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs 

14. Tillse att underställda chefer har skrivit på arbetsmiljöförsäkran 
15. Tillse att förelagda arbetsmiljöuppgifter på nivå 5 utförs 

16. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 5 för direkt under-
ställda medarbetare 

17. Efter samråd med närmaste chef utse ersättare, som tar över arbets-
uppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så som se-
mester och sjukdom 
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Nivå 5. Rektor/ enhetschef 

Rektor/enhetschef ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljö-
policy och rutin för arbetsmiljöarbete (personalhandboken). Rektor/enhets-
chef ska fortlöpande inhämta och vidarebefordra kunskap om lagar, före-
skrifter och avtal som rör området samt ha kunskap om befintlig arbetsmil-
jöorganisation. 

Rektor/enhetschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverk-
samheten inom enheten samt medverka i utarbetandet av interna fö-
reskrifter och instruktioner m.m. 

2. Tillse att underställda arbetstagare, speciellt nyanställda och min-
deråriga får fortlöpande information och instruktion om arbetsme-
toder, olycksfalls risker m.m för att förebygga ohälsa och olycksfall 

3. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och arbetarskyddssty-
relsens föreskrifter, arbetsmiljöförordningen, samt andra bestämmel-
ser i avtal följs. 

4. Årligen planera samt sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom enheten i samarbete med skyddsombud och 
om möjligt även medarbetare 

5. Informera överordnad chef om arbetet med arbetsmiljöfrågor inom 
verksamheten 

6. Tillse att hjälpmedel och personlig skyddsutrustning finns och an-
vänds samt i tillämpliga fall arbetsinstruktioner 

7. Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till krän-
kande särbehandling samt klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras 

8. Undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning 

9. Speciellt uppmärksamma risker i samband med ev. ensamarbete 

10. Fortlöpande informera om verksamhetsförändringar samt genomföra 
risk- och konsekvensbedömningar och åtgärda risker inom befogen-
het och resurser samt upprätta handlingsplan för åtgärder som inte 
kan vidtas omedelbart 

11. Kartlägga risker och brister i arbetsmiljön bl a genom att medverka i 
skyddsronder minst två gånger per år. Se till att risker och brister un-
danröjs och om det inte är möjligt, vidta åtgärder för att minska dem. 
Upprätta handlingsplaner för åtgärder som inte omgående kan vidtas 
samt tillse att arbetsmiljöinsatserna får avsedd effekt 

12. Vid arbetsolycka, -sjukdom och tillbud anmäla enligt rutin samt göra 
utredning och åtgärd inom befogenhet och resurs 

13. Se till att förpackning med farligt ämne är tydligt märkt och att för-
teckning förs över dessa ämnen. Tillse att säkerhetsblad finns lätt 
tillgängligt för all personal. Ansvara för att riskbedömningar och 
dokumentation genomförs vid hantering av kemikalier. 

14. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och att erfor-
derliga rehabiliteringsåtgärder vidtas 
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15. Tillse att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud 
16. Vid framställning i frågor som gäller arbetsmiljön utan dröjsmål ge 

skyddsombud besked om resultatet av handläggningen 

17. Medverka i planering och projektering för nyanskaffning och änd-
ring av lokaler och inventarier. Underrätta huvudskyddsombud om 
beslut i ärende rörande byggnadslov 

18. Genomföra årliga medarbetarsamtal med underställd personal. 

19. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat ge-
nom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar 

20. Se till att säkerhetsnivån upprätthålls och att säkerhetsarbetet bedrivs 
som en integrerad del av de dagliga rutinerna. Samarbeta med säker-
hets- och brandskyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö 

21. Tillse att underställda medarbetare med arbetsmiljöuppgifter har den 
kompetens, de resurser och befogenheter som krävs för att få/kunna 
utföra dem. För rektor gäller även att ge elevskyddsombuden utbild-
ning i arbetsmiljöarbete. 

22. Tillse att underställda arbetstagare har skrivit på arbetsmiljöförsäk-
ran 

23. Till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga som saknar be-
fogenhet och resurs för att lösas 

24. Utföra samordningsuppgifterna på arbetsställen, där du bedriver 
verksamhet 

25. Efter samråd med närmaste chef utse ersättare, som tar över arbets-
uppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så som se-
mester och sjukdom 

 

Nivå 6. Samordnare 

Samordnaren ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy 
och rutin för arbetsmiljöarbete (personalhandboken). Vidare ska samordna-
ren fortlöpande inhämta och vidarebefordra kunskap om lagar, föreskrifter 
och avtal som rör området samt ha kunskap om befintlig arbetsmiljöorgani-
sation. 

Samordnaren ska: 

1. Se till att bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, arbets-
miljölagen och arbetsmiljöförordningen följs 

2. Ge personal den information och de instruktioner som är nödvän-
diga, för att förebygga ohälsa och olycksfall 

3. Rapportera olyckor, personskador samt allvarligare tillbud bland 
personalen till enhetschefen samt till skyddsombudet (ev. huvud-
skyddsombudet). Allvarligare olyckor, personskador, tillbud och 
dödsfall rapporteras omedelbart till Arbetsmiljöverket 

4. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat ge-
nom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar 
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5. I det dagliga arbetet försöka uppnå en så god arbetsmiljö som möj-

ligt. På ett tidigt stadium upptäcka missförhållanden och störningar i 
arbetsmiljön och försöka förhindra dessa  

6. Delta vid planering av verksamhetsförändringar som har betydelse 
för arbetsmiljön på enheten 

7. Rapportera behov av risk- och konsekvensbedömning till enhetschef 
och åtgärda risker inom befogenheter och resurs samt upprätta hand-
lingsplan för åtgärder som ej kan vidtas omedelbart 

8. Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken befogenhet och resurs 
saknas till överordnad chef 

 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
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 283 80 Osby 
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E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Kommunstyrelsens område, enheten räddningstjänst 
Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas på bestämda personer eller 
befattningar. Syftet med denna uppgiftsfördelning är att säkerställa att 
arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att förebygga 
arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. 

Uppgiftsfördelningen innebär att den person som skall sköta dessa 
arbetsmiljöfrågor skall se detta som en naturlig del i övrig verksamhet. 

Förutsättningen för att en person ska bli tilldelad arbetsmiljöuppgift är att 
hon eller han har den kompetens, de befogenheter och resurser som krävs 
för att kunna utföra uppgifterna inom sitt arbetsområde.  

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligt på avsedd 
blankett. 

Inom kommunstyrelsens område, Kommunledningsförvaltningen, enheten 
räddningstjänst fördelas arbetsmiljöuppgifter på följande nivåer: 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kommunchef 

3. Räddningschef 

4. Operativ roll. ”Insatsledare/Räddningschef i beredskap” 

5. Platschef 

6. Styrkeledare 

Vid befattningshavares frånvaro ska ersättare förordnas skriftligt genom 
blankett. 

 
Nivå 1. Kommunstyrelsen 
Osby kommun företräds ytterst av respektive nämnd när det gäller ansvaret 
för arbetsmiljöfrågor. Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är 
tillfredsställande måste dock läggas ut på ett sådant sätt att 
arbetsmiljöarbetet blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. 



Osby kommun 
Datum 
2017-03-30 

  
  

Sida 
2(6) 

 
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom sitt 
förvaltningsområde. Ledamöterna är därefter skyldiga att fortlöpande 
bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och ska vid behov göra 
ändringar i den. Revidering kan till exempel bli aktuell vid en 
omorganisation. 

Även om uppgifterna i arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelat från nämnd till 
chefer och nyckelpersoner i verksamheten har nämnden fortfarande ett 
ansvar. 

Returneras en arbetsmiljöuppgift till kommunstyrelsen så är det ledamöterna 
i nämnden som ska sköta den uppgiften fram till dess att kommunchef åter 
anser sig ha den kompetens och de resurser och befogenheter som är 
nödvändiga för uppgiften. 

 

Nivå 2. Kommunchef 
Som kommunens högsta tjänsteman har kommunchefen ett särskilt ansvar 
utöver det ansvar som finns för de närmsta medarbetarna. Detta särskilda 
ansvar innebär att kommunchefen ska:  

1. Ha kunskap om och arbeta enligt Osby kommuns 
arbetsmiljöpolicy/riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och kommunens 
samverkansavtal 

2. Fastställa kommungemensamma tillämpningsanvisningar för 
arbetsmiljöarbetet 

3. Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till underställda chefer    
 

4. Tillse att direkt underställda chefer får befogenheter, kunskaper och 
resurser för arbetsmiljöarbetet   

 
5. Fastställa övergripande mål, riktlinjer och organisation för 

arbetsmiljöarbetet i samråd med den centrala samverkansgruppen                                                 
 

6. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs med underställda 
medarbetare 

7. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för kommunen samt för 
Kommunledningsförvaltningen 

8. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 
övergripande kommun-/förvaltningsnivå 

9. Utföra tillämpliga arbetsmiljöuppgifter inom nivå 3 för direkt 
underställda medarbetare 

10. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter eller skriftligt returnera uppgiften till 
kommunstyrelsen. 

 

Nivå 3. Räddningschef 
Räddningschefen ska vara väl förtrogen med Osby kommuns 
arbetsmiljöpolicy och rutin för arbetsmiljöarbete (personalhandboken). 
Enhetschefen ska fortlöpande inhämta och vidarebefordra kunskap om lagar, 
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föreskrifter och avtal som rör området samt ha kunskap om befintlig 
arbetsmiljöorganisation. 

Räddningschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamheten inom enheten samt medverka i 
utarbetandet av interna föreskrifter och instruktioner m.m. 

2. Tillse att underställda arbetstagare, speciellt nyanställda och 
minderåriga får fortlöpande information och instruktion om 
arbetsmetoder, olycksfalls risker m.m för att förebygga ohälsa och 
olycksfall 

3. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och 
arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, arbetsmiljöförordningen följs. 

4. Tillse att arbetsmiljöuppgifterna är fördelade till underställda 
medarbetare samt att de har den kunskap, de befogenheter och 
resurser som krävs för att kunna utföra uppgifterna 

5. Årligen planera samt sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom enheten i samarbete med skyddsombud och 
om möjligt även medarbetare 

6. Informera kommunchefen om arbetet med arbetsmiljöfrågor inom 
verksamheten 

7. Tillse att hjälpmedel och personlig skyddsutrustning finns och 
används samt i tillämpliga fall arbetsinstruktioner 

8. Speciellt uppmärksamma risker i samband med ev. ensamarbete 

9. Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till krän-
kande särbehandling samt klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras 

10. Undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning 

11. Fortlöpande informera om verksamhetsförändringar samt genomföra 
risk- och konsekvensbedömningar och åtgärda risker inom 
befogenhet och resurser samt upprätta handlingsplan för åtgärder 
som inte kan vidtas omedelbart 

12. Kartlägga risker och brister i arbetsmiljön bl a genom att medverka i 
skyddsronder en till två gånger per år. Se till att risker och brister 
undanröjs och om det inte är möjligt, vidta åtgärder för att minska 
dem. Upprätta handlingsplaner för åtgärder som inte omgående kan 
vidtas samt tillse att arbetsmiljöinsatserna får avsedd effekt 

13. Vid arbetsolycka, -sjukdom och tillbud anmäla enligt rutin samt göra 
utredning och åtgärd inom befogenhet och resurs 

14. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och att 
erforderliga rehabiliteringsåtgärder vidtas 

15. Tillse att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud 

16. Vid framställning i frågor som gäller arbetsmiljön utan dröjsmål ge 
skyddsombud besked om resultatet av handläggningen 

17. Medverka i planering och projektering för nyanskaffning och 
ändring av lokaler och inventarier. Underrätta huvudskyddsombud 
om beslut i ärende rörande byggnadslov 
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18. Genomföra årliga medarbetarsamtal med underställd personal. 

19. Fortlöpande skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett 
i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 

20. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat 
genom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid 
arbetsplatsträffar 

21. Se till att säkerhetsnivån upprätthålls och att säkerhetsarbetet bedrivs 
som en integrerad del av de dagliga rutinerna. Samarbeta med 
säkerhets- och brandskyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö 

22. Tillse att underställda arbetstagare har skrivit på 
arbetsmiljöförsäkran 

23. Se till att förpackning med farligt ämne är tydligt märkt, att 
förteckning förs över dessa ämnen samt att säkerhetsdatablad finns 
lätt tillgängligt för all personal. Tillse att instruktioner, skyltar och 
varningsanslag är aktuella och läsbara 

24. Till kommunchef returnera varje arbetsmiljöfråga som saknar 
befogenhet och resurs för att lösas 

25. Utföra samordningsuppgifterna på arbetsställen, där du bedriver 
verksamhet 

26. Efter samråd med närmaste chef utse ersättare, som tar över 
arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så 
som semester och sjukdom 

 

Nivå 4. Operativ roll. ”Insatsledare/Räddningschef i beredskap” 
IL/RCB ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy och 
rutiner för arbetsmiljöarbetet (personalhandbok). IL/RCB ska fortlöpande 
inhämta och vidarebefordra kunskaper om lagar, avtal, föreskrifter som rör 
det operativa området samt ha kunskap om befintlig 
arbetsmiljöorganisation. 

1. Vid beredskap ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljön för 
beredskapsorganisationen, inklusive räddningsvärnet, vid 
räddningsinsatser och övningar, inom och utom kommunen 

2. Se till att bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen följs 

3. Kontrollera att beredskapsgrupperna är ändamålsenligt bemannade 
enligt gällande föreskrift för Rök- och kemdykning och andra 
rutiner 

4. Ge personal den information och de instruktioner som är 
nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfalls 

5. Samverka med skyddsombud och direkt med berörda medarbetare i 
arbetsmiljöfrågor 

6. Rapportera olyckor, personskador samt tillbud bland personalen till 
räddningschef samt till skyddsombud. Allvarliga olyckor och 
tillbud, personskador och dödsfall rapporteras omedelbart till 
Arbetsmiljöverket 

7. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen genom att 



Osby kommun 
Datum 
2017-03-30 

  
  

Sida 
5(6) 

 
regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid t.ex övningar och 
utbildningar ute på stationerna. 

8. Stoppa arbete vid omedelbar fara på eget initiativ. Underrätta 
räddningschef 

 

Nivå 5. Platschef 
Platschefen ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy 
och rutiner för arbetsmiljöarbetet samt ska ha kunskap om arbetsmiljölagen, 
lagen om allmän försäkring, arbetsmiljöförordningen och andra 
författningar, föreskrifter, regler och avtal som rör området. 

Platschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljöverksamheten inom den egna räddningskåren 

2. Se till att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 
arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring samt andra 
bestämmelser i avtal följs 

3. Medverka i utarbetande av interna föreskrifter och instruktioner 
4. Se till att räddningskårens personal (även eventuella praktikanter) 

fortlöpande får den information, de instruktioner och utbildning, som 
är nödvändiga, för att förebygga ohälsa och olycksfalls 

5. Efter samråd med överordnad chef utse ersättare, som tar över 
arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så 
som semester och sjukdom 

6. Informera överordnad chef om arbetet med arbetsmiljöfrågor inom 
den egna räddningskåren på gemensamma träffar eller vid behov 

7. Delta vid planering av verksamhetsförändringar som har betydelse 
för arbetsmiljön på enheten 

8. Samverka med skyddsombud och direkt med berörda medarbetare i 
arbetsmiljöfrågor 

9. Se till att förpackning med farligt ämne är tydligt märkt, att 
förteckning förs över dessa ämnen samt att säkerhetsdatablad finns 
lätt tillgängligt för all personal. Tillse att instruktioner, skyltar och 
varningsanslag är aktuella och läsbara 

10. I det dagliga arbetet försöka uppnå en så god arbetsmiljö som 
möjligt. På ett tidigt stadium upptäcka missförhållanden och 
störningar i arbetsmiljön och försöka förhindra och undanröja dessa. 
I detta ska ingå att lokaler, fordon, redskap, skyddsutrustning och 
andra tekniska anordningar underhålls väl. Tillse att befintliga 
hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används samt följa upp 
att personalen följer gällande skyddsföreskrifter 

11. Stoppa arbete vid omedelbar fara på eget initiativ. Underrätta 
överordnad chef 

12. Rapportera olyckor, personskador samt allvarligare tillbud bland 
underställd personal till räddningschefen samt till skyddsombudet. 
Allvarligare olyckor, personskador, tillbud och dödsfall rapporteras 
omedelbart till Arbetsmiljöverket 

13. Vid framställning i frågor som gäller arbetsmiljön utan dröjsmål ge 
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skyddsombud besked om resultatet av handläggningen 

14. Medverka i planering och projektering för nyanskaffning och 
ändring av lokaler och inventarier 

15. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen genom att till 
exempel föra en dialog kring arbetsmiljöfrågor vid träffar och 
övningar 

16. Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken befogenhet, kompetens 
och/eller resurser saknas till överordnad chef 

17. Se till att säkerhetsnivån upprätthålls och att säkerhetsarbetet bedrivs 
som en integrerad del av de dagliga rutinerna 

 
Nivå 6. Styrkeledare 
Styrkeledare ska vara väl förtrogen med Osby kommuns arbetsmiljöpolicy 
och rutiner för arbetsmiljöarbetet samt ska ha kunskap om arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och andra författningar, föreskrifter, regler och 
avtal som rör området. 

Styrkeledare ska: 
1. Se till att bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt regler och rutiner 
för materielvård, övningar och insatser följs 

2. Tillse att den egna beredskapsgruppen är ändamålsenligt bemannad 
enligt gällande föreskrift för Rök- och kemdykning och rutiner för 
arbete vid trafikolyckor och IVPA-larm. 

3. Ge den egna personalen den information och de instruktioner som 
behövs, för att förebygga ohälsa och arbetsskador 

4. Tillse att befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning 
används vid insatser och övningar som man ansvarar för samt att 
personalen följer gällande instruktioner 

5. Stoppa arbete vid omedelbar fara på eget initiativ eller då 
skyddsombud begär det. Underrätta överordnad chef 

6. Rapportera olyckor, personskador samt allvarligare tillbud bland 
brandmännen till räddningschef samt till skyddsombudet. 
Allvarligare olyckor, personskador, tillbud och dödsfall rapporteras 
omedelbart till Arbetsmiljöverket via IL/RCB 

7. Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken befogenhet och resurs 
saknas till överordnad chef 
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Samhällsbyggnad 
Kettil Svensson 
0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besköksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för del av Osby 194:1, vid Östra Gränsgatan, Osby 
kommun, Skåne län 

Dnr KS/2014:2110    

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Efter en tillbyggnad av Rönnebackens äldreboende fungerar entrén på baksidan till viss 
del som en ingång till äldreboendet. Infartsvägen till baksidan var tänkt att fungera som en 
gång- och cykelled men används till viss del av fordonstrafik. Detta skapar en osäker 
trafiksituation för gående och cyklister och minskar möjligheten att ta sig fram för alla 
trafikanter.

Detaljplaneförslaget utgörs av en ny gång- och cykelväg strax söder om infartsvägen. Den 
nya gång- och cykelvägen dras över till Östra Gränsgatan och löper därefter norrut och 
kopplar an till Marklundavägen. Kommunen äger den aktuella marken. 

Gällande detaljplan anger allmänt ändamål och park/plantering samt är antagen 
1975-01-27. Översiktsplanen antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige pekar ut 
området som allmänna byggnader.

Bebyggelsebilden i området karaktäriseras främst av villor 1-2 våningar men också av 
Rönnbackens äldreboende.

Planområdet är inte utpekat i någon bevarandebemärkelse i grönplanen och är inte 
exploaterat sedan tidigare. Vegetation består mest av gräs och klöver.  

Efter granskningen har redaktionella förändringar gjorts i planhandlingarna.    

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Plankarta med planbestämmelser.
Plan- och genomförandebeskrivning.
Granskningsutlåtande.
Fastighetsförteckning.

 

Beslutet skickas till:
samhällsbyggnad
Kettil Svensson 

Petra Gummeson Kettil Svensson 
Tf. samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 









Detaljplan för del av Osby 194:1. 
Vid Östra Gränsgatan. 

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött och gult.

 

             Dnr 2014.ks2110 214

Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagandehandling

Dnr 2014.ks2110 214
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Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad,Osby kommun, Parkgatan 1, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
-  www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu:

HANDLINGAR
Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsägarförteckning

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras.

Planbeskrivning för del av 194:1
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SAMMANFATTNING
Den senaste tillbyggnaden av Rönnebackens äldreboende har medfört 
trafikproblem med bilar och cyklister. Vägen in till Rönnebackens entré på 
baksidan används också som gång- och cykelväg. Här kör även ambulanser in till 
äldreboendet vilket gör trafikmiljön farlig. Därför behövs en separat gång- och 
cykelväg för att öka säkerheten för gående och cyklister.  
 

INLEDNING

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra en gång- och cykelväg som är separerad från 
den befintliga infartsvägen till äldreboendet. Denna infartsvägen (som syns på 
bilden nedan) är trafikerad av cyklister som inte har möjlighet att cykla på något 
annat ställe än på infartsvägen. 

 
 

Planfakta
Planområdet ligger öster om centrum vid Östra Gränsgatan, runt planområdet 
återfinns äldreboende, vårdcentral, koloniområde och kommande 
förskoleverksamhet. Gång- och cykelvägen i förslag till detaljplan görs 2,5 
meter bred. Ett mindre tillägg görs också i gång- och cykelvägens utformning 
efter granskningen. Detta tillägg innebär att knyta ihop den befintliga gångvägen 
som löper längs Rönnebackens sydligaste byggnadsdel med den nya gång- och 
cykelväg. Denna kompletteringen illustreras som gul streckning i flygfotot på 
första sidan. Plan (1273-P03/60) bedöms inte påverkas. 

Infartsväg till entrén på baksidan. Vägen brukas av både fordon och cyklister.

Planbeskrivning för del av 194:1
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
 
Översiktsplaner 
Planerad ändring av gällande detaljplan bedöms inte strida mot gällande 
översiktsplan, antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige. Fördjupad 
översiktsplan över Osby tätort anger allmänna byggnader för området.

Detaljplaner
Gällande detaljplan från 1975-01-27 anger användningen allmänt ändamål,  
park- och plantering för området. 

 
Gällande detaljplan för området.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. 
Efter Länsstyrelsens yttrande under samrådet angående generellt biotopsskydd har 
saken undersökts och det finns inget generellt biotopsskydd i eller i närheten av 
planområdet.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING.
Det har bedömts att projektet inte medför betydande miljöpåverkan, någon separat 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.
 

Planbeskrivning för del av 194:1
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Kulturmiljö och fornlämningar
Om fornlämningar skulle framkomma i samband med markarbetena skall dessa - i 
enighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen m m - omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)

Bebyggelseområde och/verksamhetsområde
Den verksamhet som finns idag kommer med förslag till detaljplan få en 
förbättrad trafiksituation. Den fysiska ändring som avses ske är att anlägga en 
separat gång- och cykelväg. 

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av ström och dagvattenhantering. 
Dagvattnet hanteras med befintliga dagvattenbrunnar.  
Eftersom en mindre yta behöver beläggas för att möjliggöra gång- och cykelvägen 
bedöms inte dagvattenhanteringen utgöra något problem. 
 
För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen så att 
reparation och underhåll blir svårt att genomföra. 

Hälsa och säkerhet
Ändringen av gällande detaljplan och möjliggörandet av en ny separerad gång- 
och cykelväg beräknas höja trafiksäkerheten i området och därmed motverka 
eventuella olyckstillbud.  
 
Veckomedeldygnstrafiken är tredje lägst (1000-2000 fordon) och näst lägst 
(500-1000) på den niogradiga skalan för veckomedeldygnstrafiken i Osby tätort 
(sammanställt av Svevia AB 2007). Denna låga trafikmängd återfinns på de 
närmast belägna vägarna, Marklundavägen och Östra Gränsgatan. Bedömningen 
är därför att ingen bullerproblematik förekommer.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförande
Genomförandetid för detaljplanen är 15 år från att planen vinner laga kraft. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen äger marken. Ingen fastighetsförändring avses göras men om detta 
ända behövs kommer en ansökan skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare 
bekostar lantmäteriförättningen.  

Planbeskrivning för del av 194:1
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Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas genom 
att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförättning. 
Planområdet utgörs dock bara av allmän platsmark. 
 
Planförfarandet 
Planen handläggs med standardförfarande.
 

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen under andra halvåret 2017. 

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år från den dag planen vunnit laga 
kraft.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Planområdet ägs av Osby kommun. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark).
Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av driftbolaget 
SBVT. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar om inte 
någon annan tar på sig kostnaden. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med 
en lantmäteriförättning är att skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning.

Ledningsrätt
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon 
annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. En sådan ledningsrätt 
tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i ledningsrättslagen. För att 
skydda ledningar kan servitut eller ledningsrätt bildas. Det bedöms inte som 
aktuellt att en ledningsrätt behöver skapas inom planområdet. Någon flyttning 
eller annan åtgärd bedöms i nuläget inte som sannolik för att säkerställa Skanovas 
och E.ON:s kabelfunktioner. 

Genomförandebeskrivning för del av 194:1
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EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas av kommunen. Exploatören står för alla 
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis  anslutningsavgifter, 
bygglovsavgifter och eventuella utredningar. 

TEKNISKA FRÅGOR
 
Tekniska utredningar
Mer detaljerade utredningar behövs sannolikt inte för att klargöra 
grundläggningsförhållandena för gång- och cykelvägen. Detta får, om behov 
uppstår, behandlas i vidare utredningar i anläggningsskedet.  
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 10-25 kBq/m3 vilket är normal nivå.

Samhällsbyggnad, i Osby 2017-05-10.

Mathias Karlsson                                         Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef            Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning för del av 194:1
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HR 
Anna Hesselstedt 
0479-52 82 13 
anna.hesselstedt@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress HR
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 förlorad arbetsinkomst avseende politiker
Dnr KS/2017:257 024  

Kommunledningsförvaltningens förslag till personaldelegationen 

Kommunledningsförvaltningen föreslår personaldelegationen att föreslå 
kommunstyrelsen:

-Att anta nedanstående skrivning som svar till revisionen gällande granskning av 
förlorad arbetsinkomst 

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av 
tillförlitligheten och säkerheten i rutinerna avseende politikers ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Vid granskningen har det upptäckts brister som visar på att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte säkerställer en ändamålsenlig hantering av 
utbetalning av förlorad arbetsinkomst till politiker. Revisorerna önskar svar med 
anledning av genomförd granskning före den 31 maj 2017.

De brister som bedömningen grundas på listas nedan tillsammans med svar (kursiv stil) 
om hur dessa brister ska åtgärdas.

 antagna bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda inte bedöms 
ändamålsenliga i alla delar.
- Svar: 
Punkten beskriver ingen specifik brist utan hänger ihop med nedanstående 
punktlista.

 det är en brist att bestämmelserna inte reglerar vilka intyg som förtroendevalda 
med eget företag ska lämna till kommunen.
- Svar: 
Bestämmelserna kommer att förtydligas i Bilaga A gällande vilka intyg som ska 
lämnas för att ersättning ska utbetalas. 

 det inte är ändamålsenligt att det är möjligt för förtroendevalda med eget företag 
att äska om och få utbetalt ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt schablon 
utan att uppvisa någon form av inkomst.
- Svar: 
Schablon föreslås tas bort och ersättas av att ersättning betalas ut i enlighet med 
de intyg om inkomst som inlämnats.

http://www.osby.se/
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 förtroendevalda med anställning har möjlighet att lämna in intyg som styrker sin 
timlön för att äska om och få utbetalt ersättning för förlorad arbetsinkomst utan att 
styrka sin frånvaro från sitt ordinarie arbete.
- Svar: 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst föreslås ändras så att förtroendevald får 
inkomma med handling som styrker inkomstbortfall samt att slumpvisa stickprov 
görs där förtroendevald får inkomma med intyg från arbetsgivaren som styrker 
inkomstbortfall för visst sammanträde/förrättning och/eller viss tidsperiod.

 det saknas dokumenterade rutiner över vilka kontroller som ska genomföras av de 
förtroendevalda, nämndsekreterare, ordförande och löneadministratörer, förutom 
de kontroller som anges i Osby kommuns attestreglemente i samband med attest.
- Svar: 
Process för hantering av löneunderlag för förtroendevald kommer att upprättas 
och distribueras via Intranätet.

 det är en brist att det inte funnits med några kontrollmoment avseende förlorad 
arbetsinkomst i Osby kommuns intern kontrollplan.
- Svar: 
Kontrollmoment avseende olika delar av ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda utförs årligen. Senast den interna kontrollen granskade förlorad 
arbetsinkomst var 2015. Granskningen kommer att ingå i intern kontroll 2017. 

Revisorerna önskar svar med anledning av genomförd granskning före den 31 maj 2017.

Finansiering

Ingen finansiering krävs.

Beslutsunderlag

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker – Revisorerna

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker – PwC

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningens HR-enhet, Anna Hesselstedt

Petra Gummeson Anna Hesselstedt 
Kommunchef HR-chef 
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HR 
Anna Hesselstedt 
0479-52 82 13 
anna.hesselstedt@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress HR
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 kostnader för representation, kurser och 
konferenser
Dnr KS/2017:258 020  

Kommunledningsförvaltningens förslag till personaldelegationen 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen:

-Att anta nedanstående skrivning som svar till revisionen gällande granskning av 
kostnader för representation, kurser och konferenser. 

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av 
styrande dokument och kommunstyrelsens interna kontroll gällande representation. Efter 
genomförd granskning bedöms att Osby kommun i allt väsentligt har ändamålsenliga 
styrande dokument beträffande representationskostnader. PwC har dock några punkter 
som de rekommenderar kommunstyrelsen att se över. 

De punkter som PwC noterat listas nedan tillsammans med svar (kursiv stil) om hur dessa 
ska åtgärdas.

• De styrande dokumenten avseende representation innehåller inga beloppsgränser. 
Det innebär att det inte är möjligt att endast utifrån det styrande dokumentet 
säkerställa en korrekt hantering av avdrag för representation och gåvor.
- Svar: Hänvisning till Skatteverket avseense gällande belopp läggs som bilaga till 
styrande dokumentet Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor.

• Vi saknar i det styrande dokument beskrivning av hur fördelningen mellan 
kommunmomssystemet och affärsmomssystemet ska ske.
- Svar: Anvisningarna till det styrande dokumentet Riktlinjer för representation,  
uppvaktning och gåvor förtydligas gällande regler för momsredovisning.

http://www.osby.se/
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• Vid granskning har framkommit att kommunen inte i vid samtliga tillfällen följt sina 
styrande dokument fullt ut. Följande brister har identifierats:
- Deltagarförteckning och syfte med representation bevaras inte alltid.
- Svar: Information om gällande regler kommer att skickas ut till alla chefer. Vid de 
utbildningar som hålls flera gånger per år till olika professioner  gällande 
ekonomiredovisning, tas regler för hur syfte och deltagare ska redovisas upp.
- Underställd personal har beslutsattesterat överordnads kostnader.
- Svar: Regleras i tillämpningsanvisningarna § 4 punkt 3. till Reglementet över 
kommunens bokföringsposter och attester. Det fel som upptäcktes vid 
stickprovsundersökningen är åtgärdat. 

Revisorerna önskar svar med anledning av genomförd granskning före den 31 maj 2017.

Finansiering

Ingen finansiering krävs.

Beslutsunderlag

Granskning av kostnader för representation, kurser och konferenser – Revisorerna

Granskning av kostnader för representation, kurser och konferenser – PwC

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningens HR-enhet, Anna Hesselstedt

Petra Gummeson Anna Hesselstedt 
Kommunchef HR-chef 
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Kommunledningsförvaltning 
Susanne Rönnefelt-Berg 
0479528402 
susanne.berg@osby.se 
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E-post kommun@osby.se
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PlusGiro 11 16 61-5
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Riktlinjer Rådet för trygghet och hälsa
Dnr KS/2017:302 700  

Kommunledningsförvaltning förslag till kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta.

Anta föreslagen Riktlinje Rådet för trygghet och hälsa.

Sammanfattning av ärendet

Arbete med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan mellan olika 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom Osby kommun leds arbetet med 
trygghets- och hälsofrågor av Rådet för trygghet och hälsa (RTH).
Rådet är en styrgrupp för att sätta mål för främjande och förebyggande arbete inom 
områdena trygghet och hälsa. Rådet ska i samverkan ta fram fokusområden under 
treårsperioder som främjar utveckling, trygghet och hälsa samt betona förebyggande 
insatser. Rådet ansvarar för att hälso- och trygghetsfrågor kommer in i kommunens 
strategiska arbete. 
Beslutsunderlag

Förslag på Riktlinje Rådet för trygghet och hälsa

Beslutet skickas till 

Petra Gummeson, kommunchef

Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg

Emma Frostensson, områdeschef UoA

Susanne Rönnefeldt Berg  
Utvecklingsstrateg  

http://www.osby.se/
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Rådet för 
Trygghet och 

hälsa

Gemensam 
aktivitetsplan

Arbetsgrupp

1 Allmänt
Arbete med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan 
mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom Osby 
kommun leds arbetet med trygghets- och hälsofrågor av Rådet för trygghet 
och hälsa (RTH). 

1.1 Kommunens övergripande målområden
Kommunfullmäktige i Osby kommun har tagit fram tre målområden:

 Attraktiv boendekommun
 Utveckling och tillväxt
 Trygghet hela livet

2 Syfte
Rådet är en styrgrupp för att sätta mål för främjande och förebyggande 
arbete inom områdena trygghet och hälsa. Rådet ska i samverkan ta fram 
fokusområden under treårsperioder som främjar utveckling, trygghet och 
hälsa samt betona förebyggande insatser. Rådet ansvarar för att hälso- och 
trygghetsfrågor kommer in i kommunens strategiska arbete. 

3 Mål
Rådet ska genom främjande och förebyggande arbete verka för en förbättrad 
folkhälsa och öka både den faktiska och den upplevda tryggheten i alla 
åldersgrupper hos kommunens invånare. 

4 Organisation och verksamhet

Rådet fungerar som styrgrupp och tar fram fokusområden och mål. 
Fokusområdena tas fram för en treårsperiod och målen följs upp årligen och 

Styrgrupp 
strategisk nivå

Taktisk nivå

Operativ nivå
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revideras vid behov. I rådet är alla förvaltningschefer representerade, och ser 
därigenom till att alla fokusområden och mål är kända i sin organisation.
Osby kommuns utvecklargrupp fungerar som arbetsgrupp i organisationen 
kring Rådet för Trygghet och Hälsa. Arbetsgruppen tar utifrån fokusområden 
och mål fram indikatorer och aktiviteter.
Arbetsgruppernas uppdrag är att skapa främjande och förebyggande 
aktiviteter inom såväl trygghet som hälsa i samverkan med interna och 
externa aktörer. 
En gemensam aktivitetsplan skapas av arbetsgruppen där det framgår vilka 
fokusområden som ska belysas och vilka mål, indikatorer, aktiviteter som 
ska genomföras. Aktivitetsplanen sammanställs och följs upp i kommunens 
verktyg för uppföljning och analys.
Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp aktivitetsplanen, samt redovisa för 
rådet på rådsmötena.
I slutet av varje år rapporterar Rådet för trygghet och hälsa det arbete som 
bedrivits under gångna året och hur väl målen uppfyllts. Uppföljning och 
analys sker i vårt system för planering och uppföljning av verksamhet. 
Rapporten presenteras i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige samt ska 
synliggöras i samtliga förvaltningar. Rapporten publiceras på kommunens 
externa webbplats.

Årsberättelse
Gemensam 

lägesbild

Framtagande av 
fokusområden

Ta fram 
aktiviteter 

utifrån 
prioriterade 

fokusområden

Aktivitetsplan tas 
fram som 

kommuniceras i 
verksamheterna

Uppföljning av 
genomförda 
aktiviteter

5 Rådets uppgifter
 Ska vara en styrgrupp för områdena trygghet och hälsa.

 Rådets ordförande ska årligen rapportera rådets arbete till 
kommunfullmäktige.

 Rådet tar del av den omvärldsanalys utvecklargruppen tar fram där 
förändringar utifrån trygghet och hälsa belyses.

 Ta fram fokusområden under en treårsperiod.

 Kvalitetssäkra arbetsgruppens aktivitetsplaner.
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 Informera om rådet internt och externt i kommunen. 

6 Arbetsordning för rådet
Rådets ordförande bereder ärendena inför mötet tillsammans med 
kommunchef samt säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg, samt föreslår 
en dagordning till rådsmötena. Ordförande leder rådsmötena. Sekreterare i 
rådet utses av kommunchefen.

7 Rådets sammansättning
Kommunstyrelsens ordförande
1 oppositionspolitiker
Kommunchef
Förvaltningscheferna
Polisen
VD Osbybostäder
Näringslivsrepresentant
Säkerhetssamordnare
Folkhälsostrateg

8 Rådsammanträden
Sammanträden hålls fyra gånger per år och läggs ut på sista 
rådssammanträdet på gångna året. Extra sammanträden ska hållas om rådets 
ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast 
14 dagar före rådets sammanträde. Protokoll ska justeras av ordförande och 
kommunchef och därefter sändas ut till alla rådets ledamöter samt publiceras 
på kommunens hemsida.

9 Ekonomi
Rådet har en tilldelad budget som ska täcka kostnader för deltagandet i rådet, 
fortbildning/föreläsningar och administration. 

10 Fastställd och ändring av riktlinje
Riktlinjen fastställs av kommunstyrelsen. Ändring av riktlinjen kan 
aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen.
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