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Kommunstyrelsen 
Dag och tid: Onsdagen den 21 juni 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 Information, Petra Gummeson, kommunchef

3 Kl. 09.00 – 09.55
Information, Utredning av ekonomifunktionen, Niklas Ånell, Johan Funnemark, Martin 
Bredinger och Matilda Olsson, EY

4 Anmälningar

5 Anmälan av delegationsbeslut

6 Kl. 10.10
Måltidspolicy
Jens Modéer, kostchef

7 Kl. 10.30
Information om överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne 
samt ett pågående utvecklingsprojekt om ledning av räddningsinsatser i SKNO
Jimmie Ask, räddningschef

8 Kl. 11.00
Information om elevboende, enligt LSS, i lokaler inom Naturbruksgymnasiets 
markområde
Petra Gummeson, kommunchef

9 Kl. 11.15
Utökning av Hemgårdens förskola
Mia Johansson, förvaltningschef, barn och skola, Susanne Rönnefeldt Berg, tf. 
fastighetsstrateg, Christer Nothnagl, fastighetsutvecklingschef Osbybostäder AB

10 Kl. 11.30
Killeberg förskola och grundskola
Mia Johansson, förvaltningschef, barn och skola, Susanne Rönnefeldt Berg, tf. 
fastighetsstrateg, Christer Nothnagl, fastighetsutvecklingschef Osbybostäder AB

11 Kl. 11.40
Örkenedskolan, projektering av nybyggnation
Mia Johansson, förvaltningschef, barn och skola, Susanne Rönnefeldt Berg, tf. 
fastighetsstrateg, Christer Nothnagl, fastighetsutvecklingschef Osbybostäder AB

http://www.osby.se/
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12 Kl. 11.50
Tilläggsbudget, utredning ombyggnation ventilation, Ekbackeskolan
Susanne Rönnefeldt Berg, tf. fastighetsstrateg, Christer Nothnagl, 
fastighetsutvecklingschef Osbybostäder AB

13 Kl. 13.00
Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl

14 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), 
delegering av uppdrag att yttra sig till utbildningsdepartementet

15 Kl. 13.15
Policy och strategi för internationellt arbete
Susanne Rönnefeldt Berg, tf. fastighetsstrateg

16 Riktlinje för avvikande händelser och risker
Susanne Rönnefeldt Berg, tf. fastighetsstrateg

17 Kl. 13.45
Yttrande över Trafikverkets "Åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö"
Kettil Svensson, planarkitekt FPR/MSA

18 Kl. 14.00
Osby ishall
Mathias Karlsson, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, Reia Sofiadotter 
Collberg, kultur- och fritidschef

19 Framtidens äldreomsorg 2016-2030

20 Upphandling av fordon till räddningstjänsten

21 Val av ny ersättare, efter Gabriella Folkunger (S), i styrelsen för Byggnadsföreningen 
Medborgarhuset u.p.a. i Osby för resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 - 31 
december 2018

22 Val av ny ledamot, efter Carl-Magnus Nilsson (M), i kommunstyrelsens ledningsutskott

23 Val av ny ledamot, efter Carl-Magnus Nilsson (M), i kommunstyrelsens 
fastighetsdelegation

24 Val av ny ersättare, efter Carl-Magnus Nilsson (M), i kommunstyrelsens 
personaldelegation

25 Förslag till länsstyrelsen Skåne att förordna kommunstyrelsens ordförande, Marika 
Bjerstedt Hansen (S), till borgerlig vigselförrättare för perioden den 1 juli 2017 - 31 
december 2018

OBSERVERA!
Kommunstyrelsens sammanträde är offentligt/öppet från och med ärende 6 ”Måltidspolicy”, 
kl. 10.10.

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. Räddningstjänstsamverkan Skåne – Samverkan mellan de kommunala räddnings-
tjänsterna i Skåne ”Överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i 
Skåne”, 2016-12-07.

2. Fjärrvärme i Osby AB, ”Anställningsavtal”, VD, 2017-05-04.
3. Industrihus i Osby AB, ”Anställningsavtal”, VD, 2017-05-04.
4. Sveriges Kommuner och Landsting, ”Investeringar och effektiviseringar nödvändiga 

framöver”, 2017-05-10.
5. Industrihus i Osby AB, ”Protokoll” för vid årsstämma, 2017-05-12.
6. Industrihus i Osby AB, ”Protokoll” för vid konstituerande styrelsesammanträde, 

2017-05-12.
7. Arbetsförmedlingen, ”Överenskommelse om sommarjobb/feriejobb 2017”, 2017-05-

16.
8. Bolagsverket ”Registreringsbevis”, ändrad bolagsordning för Osbybostäder AB, 

2017-05-17.
9. Fjärrvärme i Osby AB, ”Protokoll” fört vid styrelsesammanträde, 2017-05-22.
10. Kommunala pensionärsrådet, ”Mötesanteckningar”, 2017-05-22.
11. Humana AB, Tillgänglighetsbarometer 2017, ”Osby bäst i länet på tillgänglighets-

arbete”, 2017-05-24.
12. Rådet för funktionshindrade i Osby, ”Mötesanteckningar”, 2017-05-29.
13. Osbybostäder AB, ”Sammanträdesprotokoll” från styrelsesammanträde, 2017-06-02.

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

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

Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen
Utnämning av ”Årets eldsjäl 2016”
Beslutsdatum 5 april 2017
KS/2017:137    140

Kommunchef
Utseende av städchef till beslutsattestant för ansvar 1410 och verksamheterna 05340-
05342, 05344-05349
Beslutsdatum 15 maj 2017
KS/2014:700    002

Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom 
ramen för fastställd budget, punkt 4.2a, ett (1) ärende.
Förvaltningschefen för serviceförvaltningen utses tillsvidare till ställföreträdande 
kommunchef.
Beslutsdatum 15 maj 2017

Förvaltningschef, serviceförvaltningen
Utseende av städchef till tf. förvaltningschef för serviceförvaltningen under perioden 1 – 
11 juni 2017 samt vidaredelegation av rätten att på delegation fatta beslut enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning under motsvarande tidsperiod.
Beslutsdatum 31 maj 2017
KS/2015:282

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer, punkt 1.14, fem (5) ärenden.
Rutin vid extrema väderförhållanden, Rutiner för hot och våld, socialtjänsten i Briohuset, 
Rutin för extratjänster, Rutin för kartläggning på AME respektive Rutin för granskning av 
handläggning och journalföring.
Beslutsdatum 15 respektive 8 maj 2017
KS/2017:320    160, KS/2017:321    166, KS/2017:378    003, KS/2017:391    003, 
KS/2017:393    003

http://www.osby.se/
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Ekonomichef
Upplåning enligt budget och riktlinjer och villkor som fullmäktige angivet, punkt 3.1, ett 
(1) ärende.
Beslutsdatum 30 maj 2017
KS/2017:114    045

Närmast överordnad chef
Anställning med varaktighet mer än ett (1) år för övrig personal, punkt 4.1, trettiosju (37) 
ärende.
Beslutsdatum 1 april – 9 juni 2017

Rektor, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning, punkt 5.10, tre (3) 
ärende.
Beslutsdatum 23 maj 2017
KS/2017:381    617, KS/2017:383    617, KS/2017:384    617

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Yttrande från hemkommun, punkt 10.8, ett (1) ärende.
KS/2017:385    617

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola, punkt 10.26, ett (1) ärende.
KS/2017:332    606

Rektor, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om förlängd gymnasieutbildning, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 7 juni 2017
KS/2017:417    617

Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen april månad 2017 arton (18)
KS/2016:6  752

Försörjningsstöd april månad 2017 trehundrasextiofyra (364)
KS/2016:7  754

IFO Vuxen maj månad 2017 tolv (12)
KS/2016:6  752

Försörjningsstöd april månad 2017 fyrahundratrettioett (431)
KS/2016:7  754
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Assistent, förvaltningen för utbildning och arbete
Dödsboanmälan, punkt 16.12, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 18 och 23 maj 2017

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, punkt 18.3, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 26 maj 2017
KS/2017:289    702

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 21.4, fyra (4) ärenden.
Beslutsdatum 12, 29, 30 och 31 maj 2017
KS/2017:11    517
Enhetschef mark och exploatering, samhällsbyggnadsförvaltningen
Förordnande parkeringsvakt, punkt 21.6, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 30 maj och 7 juni 2017
KS/2017:260, KS/2017:418

Kommunstyrelsens personaldelegation
Beslut ärenden om ”Stimulansåtgärder till socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning”, ”Godkännande av bisyssla” samt ”Ansökan gällande förlorad 
inkomst på grund av förtroendeuppdrag”
Beslutsdatum 7 juni 2017
KS/2017:397    024, KS/2017:398    020, KS/2017:396   024

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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S8mm11ntrad~sd,tum 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§62 

Måltids policy 

K.S/2016:821 060 

Beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

Måltidspolicy, daterad den 22 maj 2017, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

\1åltidspolicyn riktar sig till alla :,om på något :,ätt handhar och tar del av 
kommwien:, mat eller måltider. Policyn är ett dokument som ska vara sty
rande för såväl tjänstemän/-kvinnor som för övrig personal som är involve
rade i mat och måltider i kommunens verksamheter. Måltiden är en central 
och viktig del i livet oavsett om det gäller det växande barnet eller den äldre. 
Osby kommun arbetar för att höja måltidens status i verksamheterna. Tan
ken är att måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod. 

Syftet med måltidspolicyn är bland annat att 

övergripande tydliggöra kostens och kustfrågornas betydelse i kom
mwiens verksamheter, 

servera god mat med hög kvalitet. 

underlätta lärandet i förskolan och skolan genom mätta, friska. pigga 
barn och elever. 

lyfta vikten av att integrera måltiderna i de olika verksamheterna. 
socialt och pedagogiskt 

skapa glädje kring måltider för våra barn, elever och pen:,ionärer. 

se måltiden som en del i kommunens miljöprogram. 

säkerställa utveckling och kvalitet pä. måltiderna som serveras i 
kommunen, 

klargöra rättigheter och ansvar när det gäller måltidsfrågorna. 

tydliggöra krav och förväntningar kring måltider
na/måltidsupplevdsen. 

\1at och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och miljö inom kommu
nens ekonomiska ramar. Måltidspolicyn ska följas inom upphandling och 
inköp. 
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Sa1T1mBolnld1:,sdetum 

2017-06-07 

Kommunstyrelsens ladningsutskott 

I Justera'lCles sign 

~~ I 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Måltidspolicy'" daterad den 24 maj 2017 frän förvalt
ningschef servicd'örvaltningen Benny Nilsson. 

Utkast ti 11 Mältidspolicy, dalt:rad den 22 maj 20 l 7. 

Bes/ute/ skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kostchef Jens Modcer 

Exp~ierat UtClragabes\')/rKande 
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Måltidspolicy
Dnr KS/2016:821 060  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta.

Måltidspolicy, daterad den 7 juni 2017, antas.

Sammanfattning av ärendet
Måltidspolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av kommunens mat 
eller måltider. Policyn är ett dokument som ska vara styrande för såväl tjänstemän/-
kvinnor som för övrig personal som är involverade i mat och måltider i kommunens 
verksamheter. Måltiden är en central och viktig del i livet oavsett om det gäller det 
växande barnet eller den äldre. Osby kommun arbetar för att höja måltidens status i 
verksamheterna. Tanken är att måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod.

Syftet med måltidspolicyn är bland annat att

 övergripande tydliggöra kostens och kostfrågornas betydelse i kommunens 
verksamheter,

 servera god mat med hög kvalitet,

 underlätta lärandet i förskolan och skolan genom mätta, friska, pigga barn och 
elever,

 lyfta vikten av att integrera måltiderna i de olika verksamheterna, socialt och 
pedagogiskt,

 skapa glädje kring måltider för våra barn, elever och pensionärer,

 se måltiden som en del i kommunens miljöprogram,

 säkerställa utveckling och kvalitet på måltiderna som serveras i kommunen,

 klargöra rättigheter och ansvar när det gäller måltidsfrågorna,

 tydliggöra krav och förväntningar kring måltiderna/måltidsupplevelsen.

Mat och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och miljö inom kommunens 
ekonomiska ramar. Måltidspolicyn ska följas inom upphandling och inköp.

Beslutsunderlag
Utkast till Måltidspolicy, daterad den 7 juni 2017.

Benny Nilsson
Förvaltningschef serviceförvaltningen

http://www.osby.se/
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Beslutad av kommunfullmäktige 
Framtagen av kostcheferna Susanna Bengtsson och 
Jens Modéer
Uppdaterad: 

Dokumentansvarig Kostchef
Diarienummer KS/2016:821

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.
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1 Varför en måltidspolicy?
Måltidspolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av kom-
munens mat eller måltider. Den är ett politiskt dokument, styrande för tjänste-
män och för personal involverade i mat och måltider i kommunens verksam-
heter. Måltiden är en central och viktig del i livet oavsett om det gäller det 
växande barnet eller personer med funktionsnedsättning eller vårdtagare. Osby 
kommun arbetar för att höja måltidens status i verksamheterna.
För vård och omsorg finns sedan 2011 en nutritionspolicy som kompletterar 
denna måltidspolicy.

Måltidspolicyn ska revideras minst en gång per mandatperiod.

2 Syftet med måltidspolicy
 Att övergripande tydliggöra kostens och kostfrågornas betydelse i kom-

munens verksamheter.
 Servera god mat med hög kvalitet.
 Underlätta lärandet i förskolan och skolan genom mätta, friska, pigga 

barn och elever.
 Måltidspolicyn ska följas inom upphandling och inköp.
 Att lyfta vikten av att integrera måltiderna i de olika verksamheterna, 

socialt och pedagogiskt.
 Skapa glädje kring måltider för våra barn, elever, vårdtagare och per-

soner med funktionsnedsättning.
 Se måltiden som en del i kommunens miljöprogram.
 Att säkerställa utveckling och kvalitet på måltiderna som serveras i vår 

kommun.
 Att klargöra rättigheter och ansvar när det gäller måltidsfrågorna.
 Att tydliggöra krav och förväntningar kring måltiderna/måltidsupp-

levelsen.
 Mat och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och miljö inom kom-

munens ekonomiska ramar.
 Måltiderna ska genom en bra näringsstatus främja hälsa och förebygga 

felnäring hos äldre.

3 Måltidspolicyn, för vem?
 Måltidspolicyn riktar sig till samtliga som på något sätt handhar och tar 

del av kommunen mat och måltider.
 För mat och måltider som tillhandahålls inom kommunens verksam-

heter ska måltidspolicyn och livsmedelsverkets riktlinjer vara vägledan-
de samt att inköp ska ske efter upphandling.

 Varje enskild nämnd ansvarar för att följa måltidspolicyn.
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4 Delaktighet och valfrihet
 Kockarna ska vara delaktiga i att skriva gemensam meny.
 Matgästens behov ska vara i fokus för varje medarbetare.
 Verksamheten inom förskola och skola ska använda måltiden till ett 

pedagogiskt verktyg, för att öka förståelsen för vilken mat som serveras, 
var den kommer ifrån och hur den tillagas.

 Måltiden ska ge tillfälle för samvaro och samtal mellan vuxna, barn, 
elever samt mellan vårdtagare, personer med funktionsnedsättning och 
personal. Barn och elever ska ges möjlighet att vara med i köket. 

 Inom äldreomsorgen kan måltiden vara ett pedagogiskt verktyg för att 
bibehålla förmågan att äta och stimulera till att bibehålla självständig-
het.

5 Näringsriktig
 Måltiderna ska ge barn, elever, vårdtagare och personer med funktions-

nedsättning en näringsriktigt sammansatt kost.
 Samtliga måltider ska till största möjliga mån följa livsmedelsverkets 

riktlinjer.
 Sträva efter att använda naturliga råvaror utan tillsatser.
 Sträva efter att arbeta med säsongsanpassade råvaror.
 Maten blir till näring först när den hamnar i magen. Det är därför viktigt 

att fokusera på hela måltidsupplevelsen.
 Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och då erfordras läkarin-

tyg.
 Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med tillagnings- 

och/eller slaktmetoder som kommunen ej kan tillhandahålla erbjuds den 
vegetariska måltiden.

 Den ofrivilliga nattfastan bör inte överstiga 11 timmar.

6 Hållbart
 Kommunen ska verka för upphandling som gynnar närodlade och när-

producerade produkter, för att minska matens klimatpåverkan.
 Kommunen ska sträva efter att minska transporterna exempelvis genom 

samordnade transporter.
 Kommunen ska sträva efter att minska användandet av engångsförpack-

ningar och serveringsmaterial i samband med servering av måltider 
och/eller vid beställningar.

 Verksamheterna ska sträva efter att årstidsanpassa menyn/råvarorna.
 Målsättningen är att andelen ekologiska livsmedel år 2020 uppgår till 50 

procent samt år 2030 till 60 procent.
 Fisk som serveras ska komma från bestånd som är markerat ”bra” i fisk-

listan från MSR = miljöstyrningsrådet och i andra hand fisk som är mar-
kerad med ”försiktighet” i samma lista.

 Främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål samt där det 
är möjligt öka utbudet av vegetariska rätter.

 Vid upphandling av kött och chark ska djurskyddskrav ställas som minst 
lever upp till de svenska djurskyddskraven.

 Samtliga inköp av mjölk, banan och kaffe ska vara ekologiska.
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7 Råvaror
 Närodlade/närproducerade råvaror ska eftersträvas.
 Råvarorna ska vara så naturliga som möjligt och fria från onödiga 

tillsatser.
 Transfetter bör inte serveras.
 Hög kvalitet ska eftersträvas.
 Fisk som serveras ska komma från bestånd som är markerat ”bra” i 

fisklistan från MSR = miljöstyrningsrådet och i andra hand fisk som är 
markerad med ”försiktighet” i samma lista.

 Vid upphandling av kött och chark ska djurskyddskrav ställas som minst 
lever upp till de svenska djurskyddskraven.

 Råvaror ska i största möjliga mån väljas efter säsong.

8 Måltidupplevelse
 En tilltalande och lugn måltidsmiljö ska eftersträvas.
 Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande och triv-

sam för att bidra till en fin helhetsupplevelse av måltiden.
 En restaurangkänsla ska eftersträvas i våra restauranger.
 Där mat serveras på förskoleavdelningar, klassrum eller enheter på sär-

skilt boende ska måltidsmiljön göras så tilltalande som möjligt.
 Lunchtid inom skola och förskola bör schemaläggas mellan 11-13 

dagligen.
 Barnen och eleverna ska ha minst tjugo minuter på sig att, sittande vid 

bordet, inta sin lunch.
 Inom äldreomsorgen bör måltiderna fördelas så jämnt som möjligt över 

dagen.

9 Kvalitet
 Maten ska tillagas så nära matgästen och serveringstillfället som möj-

ligt.
 Maten ska lagas från grunden i den utsträckning som är möjligt. Verk-

samheterna ska eftersträva att undvika hel- och halvfabrikat.
 Varm mat ska erbjudas personer i ordinärt boende som beviljats mat-

distrubution.
 Mattraditioner och extra festligheter ska uppmärksammas på menyn.
 Måltidsverksamheten ska utvärderas genom gästenkäter, minst 1 gång 

årligen.
 Skapa stolthet hos kockar och ekonomibiträden.

10 Kompetens
 Alla medarbetare som är involverade i måltidsverksamheten ska vara 

insatta i rutiner för egenkontroll och livsmedelshygien.
 Alla medarbetare inom äldreomsorgens vårdboenden och hemtjänst ska 

ha kännedom om vad god näringsstatus innebär.
 Kompetenshöjande utbildningar för kökspersonalen ska ske årligen.
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11 Säker
 Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas inne-

håll.
 För att undvika allvarliga och livshotande allergiska reaktioner får man-

del, jordnötter eller nötter inte serveras på förskola och skola.

12 Länkar

Livsmedelsverket
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/

SMART-mat
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12311/Hur-man-ater- 
SMART.pdf

Näringsrekommendationer
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostnad-och- 
matvanor/naringsrekommendationer/

Nutritionspolicy för vård och omsorg 2011 i Osby kommun
Dnr 2011.SN0243.

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12311/Hur-man-ater-SMART.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12311/Hur-man-ater-SMART.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/naringsrekommendationer/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/naringsrekommendationer/
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Vård och Omsorg 
Helena Ståhl 
0479-528408 
helena.stahl@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Vård och Omsorg
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Elevboende enligt LSS i lokaler inom Naturbruksgymnasiets 
markområde
Dnr KS/2017:387 299  

Förvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett förslag på framtida 
användning av hela Naturbruksgymnasiets markområde. Förvaltningscheferna för UoA och 
VoO har, enligt beslut i kommunstyrelsens utskott för utbildning- och arbete och vård och 
omsorgsnämnden, under våren genomfört planering av ett elevboende enligt LSS som 
resulterat i ett beslut om att använda lokaler som är belägna inom ovan nämnda område. 
Förvaltningarna vill därför informera kommunstyrelsen om att användningsområde för Hus 
47, personalbostaden samt ytterligare ett hus inom området redan är planerat, vilket bör vägas 
in i kommunchefens uppdrag.

Finansiering

Finansiering sker genom att placerande kommun betalar ett självkostnadspris för boendet. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Elevboende enligt LSS i lokaler inom Naturbruksgymnasiets 
markområde”, daterad 2017-05-24, från förvaltningscheferna för Utbildning och arbete 
och Vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut den 9 maj 2016, § 30.

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut den 3 februari
2016, § 13.

http://www.osby.se/
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Ärende

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete beslutade 2016-02-03 § 13 att bekosta ett 
elevboende enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) i anslutning till 
gymnasiesärskolan med en beräknad dygnskostnad mellan 2.000 och 4.000 kronor. Det 
planerade boendet finansieras genom att placerande kommun betalar ett självkostnadspris för 
boendet. Utskottet föreslog vidare vård- och omsorgsnämnden att besluta att vård- och 
omsorgsnämnden startar upp ett LSS-boende i anslutning till gymnasiesärskolan
Vård och omsorgsnämnden beslutade 2016-05-19 § 35 att bedriva ett LSS-boende för elever på 
gymnasiesärskolan från höstterminen 2016 under förutsättning att boendet inte belastar vård 
och omsorgsnämnden ekonomiskt.

Då det inför terminsstarten hösten 2016 var oklart hur många elever som faktiskt hade ett 
beslut om elevboende från hemkommunen uppsköts starten av elevboendet till höstterminen 
2017. Förvaltningscheferna för Utbildning och arbete (UoA) och Vård och omsorg (VoO) har 
under hösten 2016 och våren 2017 tillsammans inventerat tillgången på lämpliga lokaler för 
elevboendet. Frågan har under samma period varit på agendan och diskuterats i 
fastighetsrådet. Inventeringen och diskussionerna har resulterat i att Hus 47 inom 
Naturbruksgymnasiets område har bedömts som det mest lämpligaste objektet att bedriva ett 
elevboende.

Hus 47 omfattar fyra internatrum av god standard med egen handikappanpassad toalett och 
dusch, ett gemensamhetsutrymme med kök, matplats och vardagsrumsdel. I huset finns också 
tvättstuga och torktumlare. Det enda som behövs åtgärdas i Hus 47 är köksdelen som inte 
bedöms som tillräckligt utrustat för att tillgodose det behov som elevboendet har för tillagning 
av mat på helger. En kostnadsberäkning som Osbybostäder har gjort visar att upprustningen 
av köket skulle kosta ca 90 tkr. Kostnaden täcks av intäkter från elevboendet.
Elevboendet kommer att vara bemannat dygnet runt med sovande nattpersonal och därför 
behövs ett särskilt personalutrymme. Detta utrymme finns tillgängligt samma hus som idag 
används av gymnasieskolans personal för samma syfte. Personalutrymmet uppfyller väl den 
standard som behövs och det finns inte något investeringbehov, lokalen kan alltså användas 
utan några åtgärder.

En arbetsgrupp som arbetar med projekteringen av elevboendet har bildats och 
rekryteringsprocessen av personal är i stort sett klar. Renoveringen av köksdelen beräknas 
kunna starta när sommarlovet börjar och de nuvarande internateleverna har flyttat ut.

Det preliminära antalet elever som ansökt om elevboende i sina hemkommuner är i skrivande 
stund fyra. Under 2018 kommer troligtvis ytterligare minst ett hus med fyra rum i samma 
område som Hus 47 att behöva tas i anspråk för att täcka behovet av nya elever. 

Förvaltningscheferna för UoA och VoO har i april tagit beslut om att använda Hus 47 och 
personalutrymmet i angränsande hus för att bedriva elevboende från och med 
höstterminsstarten 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-17 § 99 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett 
förslag på framtida användning av hela Naturbruksgymnasiets markområde. Det är därför 
angeläget att informera kommunstyrelsen om att Hus 47, personalbostaden samt ytterligare ett 
hus inom området redan är planerat att användas till elevboende enligt LSS.
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Roger Johansson

Förvaltningschef för utbildning och arbete

Beslutet skickas till 

Petra Gummeson Helena Ståhl 
Kommunchef Osby kommun Förvaltningschef för vård och omsorg 



MOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sammsnttadesdall.lm 
2016-02-03 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbele 

§ 13 
LSS-boende på gymnasiesärskolan 

Dnr KS/2016:8 618 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut 

Kommunstyrelsens utskott fllr utbildning och arbete bekostar ett LSS
boende i anslutning till gymnusies!lrskolun med en beräknad 
dygnskostnad mellan 2.000 och 4.000 kronor. 

Det planerade boendet finansieras genom att placerande kommun 
betalar ett självkostnadspris för boendet. 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete föreslår 
Vård- och omsorgsnämnden besluta 

Vård- och omsorgsnämnden startar upp ett LSS-boende i anslutning till 
gymnasiesärskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun håller på att bygga upp en forstlirk:t gymnasiesärskola med 
bland annat lärlingsutbildning som en utbildningsv!lg. Utbildningen är 
intressant fllr flera kommuner och det arbetas med ett samarbetsavtal inom 
Skåne Nordost gällande gymnasicsärskoleutbildningar. Avtalet kommer att 
innebära fritt sök till dessa utbildningar. Ett lilmandc arbete har !!ven inletts 
på Skånenivå. 

För att kunna attrahera ungdomar från andra kommuner iir ett boende 
avgarande. ldag finns möjlighet till vanligt internntboende, men för att 
ktmna hålla en hög kvalitet hävs ett boende enligt LSS. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse "LSS-boende pli gymnasiesärskolan", daternd den 11 januari 
2016, från verksnmhetsområdeschefför utbildning och arbete, Roger 
Johansson. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsområde utbildning och mtiete 
Verksamhetsområdcschef fllr utbildning och arbete, Roger Johansson 
Verksamhetsområde vård och omsorg 
Verksamhetsonu·ådeschef fllr vård och omsorg, Helena Ståhl 

r··i~~ I 
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IV .. /IOSBY \/.V KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant,ädesdatum 

2016-05-09 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

Justerandes sign 

\,\ 
I 

§ 30 
LSS-boende på gymnasiesärskolan 

Dnr VON/2016:24 731 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 

På uppdrag från kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete, 
drifta ett LSS-boende för elever på gymnasiesärskolan från 
höstterminen 2016 under förutsättning att boendet inte belastar vård
och omsorgsnämnden ekonomiskt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete har vid sammanträde 
2016-02-03 beslutat föresl/l vård och omsorgsnämnden besluta om start av 
ett elevboende i anslutning till gymnasiesärskolan. I detta beslut ingår att 
boendet ska bekostas av utskottet för utbildning och arbete. I samråd med 
berörd enhetschef har verksamhetsområdet vård och omsorg tagit fram en 
preliminär kalkyl. Denna visar på en möjlighet att bedriva boendet till en 
kostnad, som ligger inom det intervall utskottet för utbildning och arbete 
angett. Kalkylen förutsätter dock att beläggningen på boendet blir tillräcklig 
( 4 plotser). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "LSS-boende på gymnasiesärskolan" daterad den 19 april 
2016 från verksamhetsområdeschefHelena Ståhl och ekonomicontroller 
Kenneth Lindhe. 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut den 3 februari 
2016, § 13. 

Kalkyl "Beräkning kostnad elevboende gymnasiesärskola". 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

--- ------ --

Expedierat Uldragsbeslyrkande 

I I 
. ) 

( 
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: ·: OSBY -~ X KOMMUN 
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Samm81\lrl!t!t>söalum 

2016-06-21 

Barn- och skolnämnden 

Justerand~ sign 

- } 
'( 

' . . ,·· 

§ 60 
Hemgårdens förskola 

Dnr BSN/20l6:86 632 

Beslut 
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Hemgårdens förskola ska utöka sin verksamhet till fem avdelningar. 

Hemgårdens förskola ska finnas kvar på nuvarande tomt~ 
Hantverkaren 9. 

Ge fastighetssLrateg och Osby bostäder AB i uppdrag att utreda 
Hemgårdens befintliga lokaler. 

Efter utredning ta besJut angående renovering och tillbyggnad eller 
rivning samt nybyggnation. 

Sammanfattning av ärendet 

Hemgårdens förskola flyttar sin verksamhet till tillfälliga paviljonger i slutet av 
maj. Efter det måste en bes! ut tas kring Hemgården befintliga lokaler. 

Barnantalet (barn 1-5 år) fortsätter att öka i Osby kommun. Under perioden 
2014-2016 har antalet barn ökat mer än den demografiska prognosen. 

Den planerade nya förskolan ersätter delar av utdömda lokaler. Men för att 
möta ökade barnprognosen samt Skolverkets nya rekommendationer angående 
barngruppernas storlek krävs ock:;ä en utökning av antal förskoleplatser på 
hemgårdens förskola. 

Fullmäktigeberedningen för förskolan förordar i sitt betänkande att ingen 
förskola. i Osby tätort ska vara mindre än fyra avdelningar. 

Siw/lagen kapitel 8 §8: 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sanunansättning och 
storlek och an barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Besl utsunderlag 
Barn~ och skolnämndens arbetsutskotts beslut 2016-06-07, § 71. 

Tjänsteskrivelse »Hemgården" daterad den 13 maj 2016 från 
verksamhetsområdeschef Mia Johansson. 

Beslutet skickas lill 
Kommunstyrelsen 

I /-,·\ i ,, -
Exped,erat 

I 

Uld~gsoestyrk.ande 

I 
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VlOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam,..,a11D11cit111,l!l!!lt 11t 

2016-06~21 

Barn- och skolnlmQden 

V erksamhetsomradet barn och skola 
Verbamhetsomn\deschef barn och skola Mia Joh3nsson 

E~t 

I 



Barn och skola 
Mia Johansson, 0479·528 383 
mia.johansson@osby.se 

Hemgården 
8SN/2016:86 632 

/<!5/2u/1.· Zi8 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2016-05-13 

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden 

e!L 

- Barn- och skolnämnden förordar kommwistyrelsen att Hemgårdens 
förskola ska utöka sin verksamhet till fem avdelningar. 

- Barn- och .skolnämnden förordar kommwistyrelsen att besluta att 
Hemgårdens förskola ska finnas kvar på nuvarande tomt; Hantverkaren 9. 

- Barn- och skolnämnden förordar kommwistyrelsen att ge fastighetsstrateg 
och Osby bostäder AB i uppdrag att utreda Hemgårdens befintliga lokaler. 

- Barn- och skolnärru1den förordar konununstyrelsen att efter utredning ta 
beslut angående renovering och tiJlbyggnad eller rivning samt 
nybyggnation. 

Sammanfattning 
Hemgårdens förskola flyttar sin verksamhet till tillfälliga paviljonger i slutet 
av maj. Efter det måste ett beslut tas kring Hemgården befintliga lokaler. 

Barnantalet (barn 1-5 år) fortsätter att öka i Osby kommun. Under perioden 
2014-2016 har antalet barn ökat mer än den demografiska prognosen. 

Den planerade nya förskolan ersätter delar av utdömda lokaler. Men för att 
möta ökade barnprognosen .samt Skolverkets nya rekommendationer 
angäcnde barngruppernas storlek krävs också en utökning av antal 
förskoleplatser på hemgårdens förskola. 

Futlmäktigeberedningen för förskolan förordar i sitt betänlcande alt ingen 
förskola i Osby tätort ska vara mindre än fyra avdelningar. 

Skollagen kapitel 8 §8: 
Huvudmaimen ska se till au barngrupperna har en lämplig sammansätming 
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Si& 
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Besöksadreae Parkgalan 26 
Posta<lrees Barn och sk()la 

283 BOOSby 

Telefon 0479·52 80 00 vx 
Fax 047'8·52 82 f17 

Hemsldawww.osl:r_i.se Plu8Glro 111661·~ 
Orgenlsatlonsnr 212000·0902 Bankgiro 28H,809 

E•poat bamochskola@osby.se 



Ärende 
Med anledning av förhöjda fuktvärden i byggnaden flyttar Hemgårdens 
förskola sin verksamhet till tillfälliga paviljonger i slutet av maj. Efter det 
måste ett beslut tas kring vad som ska ske med Hemgården nuvarande 
lokaler. 

Hemgårdens förskola ligger strategiskt och naturvänligt placerad. Barn- och 
skolkontoret förespråkar att förskolan finns kvar med nuvarande placering 
även i framtiden. 

Det krävs dock en utredning angående fastighetens status. Det behöver 
avgöras om förskolan ska saneras, renoveras och byggas till eller om 
förskolan ska rivas och att det istället ska byggas en ny förskola. 

Barnantalet (barn 1-5 år) fortsätter att öka i Osby kommun. Under perioden 
2014-2016 har antalet barn ökat mer än den demografiska prognosen. Det 
har fötts fler barn än förväntat men framförallt är det inflyttningen som har 
ökat. 

Den nya förskolan som ska byggas i Osby tätort ersätter framför allt 
Solgården och Klintgårdens förskolor. För att möta det ökade behovet av 
förskoleplatser samt kunna följa Skolverkets nya rekommendationer 
angående barngruppers storlek krävs det en utökning av förskoleplatser även 
på Hemgårdens förskola. 

Fullmäktigeberedningen för förskolan förordar i sitt betänkande att ingen 
förskola i Osby tätort ska vara mindre än fyra avdelningar. 
I enlighet med det bör Hemgårdens förskola byggas om till en förskola med 
minst fyra avdelningar. 

Det är viktigt att behandla detta ärende skyndsamt med tanke på barn och 
personals arbetsmiljö. Forskning visar på att barn kan fara illa av att vistas i 
allt för stora barngrupper. Trånga lokaler med många barn gynnar inte 
barnens utveckling eller verksamhetens kvalitet. 

Skollagen kapitel 8 §14: 
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig 
huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 

Skollagen kapitel 8 §8: 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

('/1;~ t,J O \,Vv\ \ s ~uv 1 
Mia Johansson 
Verksamhetsområdeschef Barn och skola 

Beslutet skickas till 
Barn och skola 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsstrateg 
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Byggkontroll I Syd AB 
Hemgårdens förskola, Osbv 

Genomläsning av utförd statusundersökning med bilagor och bedöma 
möjlighet till sanering eller rivning 

FASTIGHET 
Hemgårdens Förskola 
Skeingevägen 2, 283 32 Osby 
Osby Kommun 

UPPDRAGSGIVARE 
Osby Kommun 
Osbybostäder 
Christer Nothnagl 
0477-52 84 20 / 0709-31 84 21 

BAKGRUND/UPPDRAG 
Hemgårdens Förskola har en uppförd del från 1920-talet med trästomme/plank i ytterväggar, äldre 
torpargrund samt källarutrymme. 1973 utfördes en tillbyggnad med betongplatta och träregelstomme 
med en utvändig fasadbeklädnad av fasadpanel. 
Enligt hämtade uppgifter "Begränsad undersökning avseende fukt och mikrobiell förekomst samt orsak 
till luktolägenhet" samt "Fortsatt undersökning avseende eventuell fukt och mikrobiell förekomst med 
risk för luktolägenhet och hälsobesvär" som utförts av Tekomo Byggnadskvalitet har det förekommit 
luktproblem i tillbyggd del under en längre tid .. 
TEKOMO Byggnadskvalitet har anlitats för att undersöka fukt och mkrobiell förekomst samt orsak till 
luktolägenhet i den begränsande undersökningen samt utökad undersökning avseende fukt och 
mikrobiell förekomst i delar som inte undersökts tidigare samt åtgärdsförslag. 
Uppdraget omfattar genomläsning av TEKOMOs statusundersökning, ge kompletterande 
kommentarer till undersökningen samt bedöma möjlighet till sanering eller om rivning är att fOredra. 

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR 
# Begränsad undersökning a\i5eende fukt och mikrobiell förekomst samt orsak till luktolägenhet. med 
bilagor från TEKOMO Byggnadskvalitet (totalt 12 sidor) 

# Fortsatt undersökning avseende eventuell fukt och mikrobiell förekomst med risk för luktolägenhet 
och hälsobesvär. med bilagor från TEKOMO Byggnadskvalitet (totalt 23 sidor) 

# Planritning (ej skalenlig) 



BILAGA 
Grov kostnadsbedömning (9 sidor) 

DAG FÖR UPPDRAGET 
2016-12-05 (platsbesök) 

NÄRVARANDE 
Christer Nothnagl samt undertecknad 

ALLMÄNT 

Enligt uppgifter i utförda undersökningar upplever personalen luktproblem 1j de:la1r av ,de ,aktuella 
lokalerna samt att lukt kan sätta sig i kläderna. 

Kort sammanfattning av begränsad undersökning: 

Obs! l:riliggande byggnad som är benämnd cykelförråd/snicken bortses i dessa kommentarer. 

Utifrån den begränsade undersökningen (omfattande förskolans tillbyggda de'I) uppvisar mätning av 
relativ fuktighet under plastmatta normala värden. Utförd fuktscanning visar ,på acc,eptabla \iärden, 
liksom utförd fuktkvotsmätning . 
Den mikrobiologiska analysen visar på mer eller mindre förekomst av mögelsvampar i tagna prover. 
Förekomsten av mögelsvampar bedöms "Detta indikerar att materialet med onorma1 svampfä'rekomst 
är. eller tidigare varit. utsatt för onormal fuktbelastning" 

Prov H2 (träfiberskiva på ovanvåning vid fönster) tyder på "pågående fuktbelastning~ villk,et lbör 
innebära ett inläckage. 

Kraftig lukt har noterats i proverna H3-ab, H9a och H9c. 

Beräknat fukttillskott mellan (i detta fall ·nya vinden" och uteklimat) har variabler beroende på 
pågående verksamhet, skiftande fuktproduktion, utetemperatur mm. 
Normal differens i ånghalt mellan vind och utemiljö bör ej överstiga 2 gram vatten/m3. Aktuella 
mätningar visar på ett fukttillskott om 2.4 gram vatten/m3 vilket ej bedöms onormalt. 
Vid okulär syn av den "nya vinden· noteras inga synliga missfärgningar eUe:r awike'lser som indiiker.air 
på fuktproblem (se bild 1, 2). 
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Vid fortsatt undersökning har fukttillskott beräknats mellan (i detta fall rum 110 och 111 i ursprungsdel 
och uteklimat). Fukttillskott har variabler beroende på pågående verksamhet, skiftande fuktproduktion, 
utetemperatur mm. 
Normal differens i ånghalt mellan vind och utemiljö bör ej överstiga 3-4 gram vatten/m3. Aktuella 
mätningar visar på ett fukttillskott om 1,4 respektive 4, 1 gram vatten/m3 vilket ej bedöms onormalt. 

Dock förefaller det rimligt att anta att, då det endast finns självdragsventilation i den ursprungliga 
delen, en installerad och dimensionerad ventilation skulle avhjälpa ett fukttillskott och inneklimatet i 
stort. 

Egen kommentar: 

Ytterväggssyll i tillbyggd del (provplats H14) förefaller att vara utbytt vid något tidigare tillfälle. 
Syllvirket är obehandlat och ligger delvis uppallad med plastklossar och har ett underliggande 
fuktskydd (se bild 3,). 
Att det finns ett utvändigt 300 mm högt skivmaterial (stenbaserat) i nederkant yttervägg tyder på att ett 
syllbyte har skett från utsidan, då man efter borttagande av skivmaterialet kan notera att nedre del av 
väggkonstruktionen har en gipsremsa ( ca 100 mm hög) istället för originalets asfaboardskiva 
(se bild 4, 5). 

, 
r 
Bild 3 

Vid stickprovsmässigt borttagande av enstaka betongpannor på yttertak (både för tillbyggd del och 
ursprunglig del) kan man notera en underliggande underlagspapp+ strö- och bärläkt. Underlagspapp 
och strö- och bärläkt bedöms vara utbytt på 1990-talet och är i tillfredsställande skick (se bild 6). 
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Blid 6 

Källardel under ursprungsdel: 

Källardel (ca 30 m2) omfattar en tillbyggnad då grundmurar är uppmurade i typ betong-/cementhålsten 
och del av bjälklag mot bottenvåning är utav ett gjutet betongvalv (ca 11 m2) (se bild 7, 8). 

Torpargrund u rsprungsdel: 

Marken bedöms bestå utav befintligt markmaterial. det vill säga innehåller humuspartiklar och skräp, 
organiska material. Markytan har lokalt en påväxt (mögelliknande) vilket visar på en fuktig mark i 
kombination med hu musmaterial/organiskt material (se bild 9, 10). 

Bild 9 Blid 10 



I övdgt av det som kan noteras i torparg1runden förefaller trävirke, bjälklag vara i ett normalt och 
förväntat skick, uta1n några avvikelser (se bild 11 ). 

Blid 11 

5 

Rek: Att lösa organiska material såsom trävkke. skräp i mairkytan avlägsnas. I möjligaste män tas 
översta skiktet i markytan bort. I utrymmet finns värmeledningsrör. som med fördel kan utföras 
oisolerade för au tillföra värme i utrymmet och därigenom uppnå ett torrare luftklimat och torrare mark. 
Om rnöj'ligt läggs diffösionsspärr på markyta (svårt att utföra) och eventuel[t kan avfuktningsanläggning 
install'eras . 

Vid gavel till rum 102och rum 101 har prov HF3 tagits. Bakom demonterad lockbräda noteras 
rötskador i liggande syllvirke/stommens nederkant (se bild 12, 13, 14, 15). 
Stommen/väggen bedöms vara utförd i l'iggande "bål'evägg" och en bit upp är "båleväggen" intakt och 
synligt opåverkad. 

Bild 12 Bild 13 

Bild 14 Bild 15 



Rek: Att fukt- ocl1 rötskadat trävirke ersätts med nytt i omfattning som får kontrolleras efterhand. 

Invändigt ursprungsdel: 
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Vi·d provplats H1 (Husmors kontor 115) förefaller ytterväggssyll att vara utbytt vid något tidigare tillfälle. 
Syllvirket är obehandlat och ligger delvis uppallad med plastklossar och har ett underligg1ande 
fuktskydd (se bild 16). 

Bild 16 

Ov·anvåningfvind uraprungsdel: 

Åtkomliga delar av takbrädor och takstolar i vindsutrymme upplevs syntigt opåverkat. Trävirke runt två 
skorstenar är missfärgat och fuktpåverkat (se bild 17, 18). 

Bild 18 

Ventilationsanläggning för tillbyggd del är troligtvis i11stallerat ca 1991-92 (aggregaten är från 1992) 
(se bildl 19). 



Bild 19 

Kort sammanfattning av fortsatt undersökning: 

Utifrån den fortsatta undersökningen uppvisar mätning av relativ fuktighet under plastmatta förhöjda 
fuktvärden. Utförd fuktscanning visar på enstaka förhöjda fuktvärden i rum 122 och 128 i tillbyggd del. 
Fuktkvotsmätning av golvsockel i ursprungsdel visar förhöjd fuktbelastning liksom i nederkant av 
yttervägg. 
Den mikrobiologiska analysen visar på mer eller mindre förekomst av mögelsvampar i tagna prover. 
Förekomsten av mögelsvampar bedöms "Detta indikerar att materialet med onormal svampförekomst 
är, eller tidigare varit, utsatt för ononnal fuktbelastning". 

Möjligheter till sanering eller om rivning är att föredra bedöms utifrån TEKOMO:s åtgärdsförslag i den 
fortsatta undersökningen: 

Golv, tillbyggd del: 
# I rum med förhöjd fuktbelastning, mikrobiell påväxt samt indikationer på mjukgörarnedbrytning bör 
befintliga plastmattor rivas ut" 

Golv av plastmatta utrives, betongytan slipas och rengöres. Ny golvbeläggning av klinker och 
underliggande fästmassa. 

Beräknat samtliga golvytor med plastmatta: ca 230 m2 

Ytter- och innerväggar tillbyggd del/ Fasader, tillbyggd del: 
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# "Fuktskadat och/eller angripet material i undersökta ytter- och innerväggssyllar bör bytas ut, minst 
0,5 m från golvnivå". 
# "Nedre del av fasaden (bakom skivmaterial) bör undersökas vidare genom besiktning, fuktmätningar 
och eventuell provtagning" 
# "Åtgärder bör därefter genomföras för att minimera risken för fortsatt fuktpåverkan på fasadens 
nedre del, till exempel genom montering av nya skivmaterial med tätade skarvar, alternativt 
förlängning av befintligt träpanel" 

Då det är svårt att bedöma utbredningen har samtliga ytterväggssyllar inräknats: 

För åtgärdande av utbyte av ytter- och innerväggssyll har en grov kostnadsbedömning utförts. 
Vid yttervägg är förutsättningen att gipsskiva, diff spärr, isolering, träregelverk, asfaboardskiva och 
träpanel/stenbaserad skiva rivs på en höjd av 500 mm. 
Atermontering på utsida med dropplåt och ny fasadpanel som går ner och förbi grundmuren. 

Enligt tidigare undersökningar omfattar innerväggar utrymmena Hwc (11 B} och personal-wc (125) 
Vid innervägg är förutsättningen att gips, ev isolering, träregelverk . gips rivs på en höjd av 500 mm. 



Uppskattad total längd avseende ytterväggssyll respektive innerväggssyll som måttats på ej skalenlig 
planritning: 

65 lm ytterväggar 
16 lm innerväggar 

I kostnadsbedömningen är det medräknat att all inredning mot ytter- och innerväggar demonteras och 
återmonteras. 

Ytterväggar. ursprunglig del/ Fasader. ursprunglig del (grön markering i bilaga 1c): 
# "Fuktskadat och/eller angripet material i undersökta ytterväggar bör bytas ut. minst 0,5 m från 
golvnivå" 

Då det är svårt att bedöma utbredningen har detta inte inräknats. 

# "Fasaderna bör undersökas vidare genom besiktning, fuktmätningar och eventuell provtagning" 
# "Allt rötskadat, fuktskadat och angripet material i fasaden bör bytas ut och ersättas med nytt 
material" 
# "En annan typ av ytter fasadkonstruktion med fungerande konstruktivt fuktskydd bör övervägas för 
att minska risken för ytterligare fuktbelastningar och etablering av mögelsvamp" 

Rivning av befintlig fasadpanel ersätts med ny fasadpanel och bakomliggande luftläkt. På bålevägg 
monteras en 70 mm klimatskiva. 

Uppskattad yta som måttats på ej skalenlig planritning. Höjd satt till 3m: 

55 lm x3m= 165 m2 +gavlar 195 m2 

Vid eventuellt utbyte av hela fasadytan finns möjligheter att bedöma eventuella skador/utbyte av den 
ursprungliga båleväggen. 

Befintlig ventilationsanläggning är från början av 1990-talet och är installerad för den tillbyggda delen. 
Huruvida den är så pass dimensionerad att det skulle gå att komplettera för dragning till ursprunglig 
del går ej att bedöma. Rekommenderas konsultation med sakkunnig ventilation. 

Kostnader för åtgärder, utrensning av svåråtkomlig torpargrund, avfuktning går ej att beräkna, men 
uppskattas grovt till: 

120000:-

I ovanstående tillkommer kostnader för projektering. eventuell ytterligare utredning. upprättande av 
handlingar för upphandling. 

8 
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SLUTKOMMENTAR 

Vid en sanering och utbyte av mögelskadat material, finns det ingen garanti för att få en 
tillfredsställande luftkvalitet och till 100 % komma tillrätta med eventuella luktproblem. Ovanstående är 
bedömt utifrån TEKOMOs utredningar och de åtgärdsförslag som rekommenderas, vad gäller 
ytter- och innerväggssyllar mm. 
Ingen hänsyn har tagits till anmärkningar på övre plan, eventuell komplettering av befintlig 
ventilationsanläggning eller nyinstallation av ventilationsanläggning till ursprunglig del. 
lnvesteringskostnad som föreligger enligt TEKOMOs åtgärdsförslag omfattar ca 1 280 000 kr+ moms, 
(1 600 000 kr inklusive moms), vilket då ej omfattar komplettering av ventilationsanläggning, 
eventuella åtgärder i ursprunglig bålevägg, övre plan och endast innerväggar vid Hwc och 
personal-wc. 

Utifrån exempelvis provtagningshål H1 och H14 bedöms ytterväggssyll vara utbytt vid något tillfälle. 
Syllvirket ligger på ett fuktskydd, är uppallat med plastklotsar och är utav ett obehandlat syllvirke. 
Det som ter sig märkligt är att det ändock finns en frekvens av mögelsporer. 
Att ersätta syllvirket med nytt innebär kanske därför att man återigen har ett problem med syllvirket 
inom en 20-års period. 
Utifrån bedömd åtgärdskostnad finns det anledning till att renovera, om man ställer kostnaden i 
relation till att bygga en helt ny byggnad. 
Som sagts tidigare, finns det ingen garanti för att problemen försvinner. 
Det kan räcka med att en personal eller en förälder/ett barn återigen upplever lukUhälsobesvär så är 
man tillbaka i ett moment 22 och nya undersökningar kan krävas. 
Har en byggnad fått en stämpel såsom ett "problemhus/mögelhus" krävs det nog ytterst lite för att 
diskussionen kan uppkomma igen. 
Till ovanstående kan också tilläggas att den ursprungliga byggnaden förefaller att vara dåligt 
anpassad/planerad för förskoleverksamhet. 
Med det resonemanget bör rivning övervägas. 

PROTOKOLL TILL Uppdragsgivaren 

Kristianstad Datum: 2017-02-01 

Magnus Svensson Bygg ingenjör SBR 

Byggkontroll i Syd AB 
Postadress 
Industrigatan 66 

Tel/ fax 
Tel 044-77 77 077 

291 36 Kristianstad Fax 044-77 77 087 
Mobil 0705-57 99 88 

Bankgiro Reg. Nr 
5281-5834 556779-9191 

e-post: info@byggkontrollisyd.se internet http://www.byggkontrollisyd.se 

------BYGGINGENJORERNA 
FSIIMll&H 3113 



Benny Nilsson - Sv: Hemgården 

Från: Christer Nothnagl 

Till: Mia Johansson 

Datum: 2017-02-03 08:39 

Ärende: Sv: Hemgården 

Kopia: Petra Gummesson; Johanna Lindhe 

Hej 

6/b Sida 1 av 1 

Jag har stämt av erfarenheter från liknande konstruktioner (nybygget) samt del av äldre byggnad. Vi 
kommer inte åt den troliga grundproblematiken i nybygget, grundläggningens utformning. När det 
sedan gäller den äldre byggnadsdelen så är den inte ändamålsenlig samt en energibov. Utifrån 
kostnadens uppskattning att komma en bit på väg men inte hela vägen är min rekommendation att riva 

byggnaden. 

Med vänlig hälsning 

Christer Nothnagl 

Fastighetschef 
Osbybostäder AB 
Mobil _) - 1 , 

Växel q 79-528 420 

t r.,..rv.nothnaqltmosby se 

> > > M1a Johansson 2017-02-02 13:12 > > > 

Ja, frågan är vem som avgör det!? 
Politikerna väntar pä svar. Riva eller sanera/renovera .... ? 

> » Christer Nothnagl 2017-02-02 12:54 > > > 

Hej 
Jag har bilagt utförd utredning på Hemgården. Det är svårt att framkomma med en rekommendation 
att renovera eller riva. Det finns förutsättningar att renovera lokalerna men med byggnadens historia 
finns det risk att hamna i framtida utredningar berörande "problemhus" samt att lokalerna inte är 

optimala för förskoleverksamhet. 

Med vänlig hälsning 

Christer llfothnagl 

Förvaltare/projektledare 
Osbybostäder AB 

Mobll -~~--

Vaxel • , l9 528 420 
hrist<.,r . othnagl@osoy se 

file:///C :/Users/Osby%20kommun/ AppData/Local/T emp/XPgrpwise/58DA48E2Kom... 201 7-03-28 



Benny Nilsson - Saknar KS-ärende angående Hemgårdens förskola 

Från: 
Till: 

Datum: 

Mia Johansson 
Benny Nilsson; Susanne Rönnefeldt Berg 

2017-03-27 16:04 

Ärende: Saknar KS-ärende angående Hemgårdens förskola 

61-6 

I juni 2016 tog BSN beslut om sina önskemål kring Hemgårdens förskola. 

Sida 1 av I 

Jag har inte hört något från Kommunstyrelsen och kan inte hitta det ärendet under höstens 
möten. 

Vad har hänt? Det är inget att vänta på, lika bra att få beslut. 

Utredningen av lokalerna är gjord på uppdrag av mig (även om det står annorlunda i 
tjänsteskrivelsen - som skrevs i maj 2016). 

Kan ni kolla? 

BSN/2016:86 632 

Barn- och skolnämnden 2016-06-21 §60 

Mvh Mia 

Mia Johansson 
Förvaltningschef Barn och skola 
Tfn 1a _1 ::- ': 

LJr o is~ c <l ~ osby se 
www.osby..se 

OSBY 
KOM M I':"..: 

Läs mer om Osby kommun i vår 

file:///C:/Users/0sby%20kommun/AppData/Localffemp/XPgrpwise/58D93808Kom... 2017-03-27 





kS/zöt?.· YcJ 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sa1m1antn1d1u1datum 

2017-05·09 

Barn• och akolnlmnd 

§37 

Killeberg förskola och skola 

BSN/2017:48 600 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar. 

Ny förskola och grundskola ska byggas i Killeberg i området vid be
fintlig idrottsplats. 

Ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur 
förskola, grundskola och fiitidshem ska samJokaliseras fram till dess 
den nya skolan är i drift. 

Beslut 
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Ge Osbybostäder AB alternativt konsult i uppdrag att projektera ny 
förskola och grundskola inklusive kök och matsal i Killeberg. 

Sammanfattning av ärendet 

För att skapa fler förskoleplatser och ersätta utdömda lokaler behövs en ny 
forskola byggas i Killeberg. Samtidigt har Killebergsskolans lokaler behov 
av stora renoveringsingrepp och en tillbyggnad. Enligt fullmäktigebered
ningens betänkande ska förskola, grundskola F-6 och fritidshem i Killeberg 
sam lokaliseras. 

Finansiering 

Finansiering enligt investeringsplan 20 t 8-2024, beslut tas i Kommunfull
mäktige 2017-06-12. 

Besluts underlag 

Barn- och skolnämndens arbetsutskotts beslut den 26 april 2017, § 53. 

Tjänsteskrivelse "K.illeberg förskola och grundskola" daterad den S april 
2017 från forvaltningschef Barn och skola Mia Johansson. 

Expedleral 

I 

SICle 
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jVjOSBY Ö KOlv!MUN 
BAMMANTRÅDE:SPROTOKOU. 

Barn- och skolnärtlnd 

"Utllltande fnlo 0.bybostllder AB" e-post da1erad den Jo november ZO 16 
samt daterad den zg m.,, 2017 !itn fastigln:tschefO.tiybostädcr AB Chris
,., Nothnas[. 

Barnprognos 1-5 år"SCB-prognoo barn i åldern 1-5 lr". 

Elevprognos 6-15 år "SCB-proB)lOs KJlleberg årsk\ln F-6". 

&slutet skid:as till 
Barn- oc.h skol:lorvaltningen 
Kommunstyrew:n 
Fnrvaltnin,:,chef Mia Johonsson 
Verbambec.scontroller Johanna Lindhe 
T f fä.stigbcisstnleg Su-.e Rnnnefcldt Berg 
Ekonomichef Pi• Lindvall Bengtsson 

-------------··----~~---
[_..,, -

/,;;, 1 11· ·, I I/- .It, 
,,/ 

... 
14{17) 



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-05 

Sida
1(3)

Barn och skola 
Mia Johansson 
0479528383 
mia.johansson@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Killeberg förskola och grundskola
Dnr BSN/2017:48 600  

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden 

- Ny förskola och grundskola ska byggas i Killeberg i området vid befintlig 
idrottsplats.

- Föreslå Kommunstyrelsen att uppdra Osby bostäder AB alternativt konsult att 
projektera ny förskola och grundskola inklusive kök och matsal i Killeberg.

Sammanfattning av ärendet

För att skapa fler förskoleplatser och ersätta utdömda lokaler behövs en ny förskola 
byggas i Killeberg. Samtidigt har Killebergsskolans lokaler behov av stora 
renoveringsingrepp och en tillbyggnad. Enligt fullmäktigeberedningens betänkande ska 
förskola, grundskola F-6 och fritidshem i Killeberg samlokaliseras. 

Finansiering

Finansiering enligt investeringsplan 2018–2024, beslut i Kommunfullmäktige 17-06-12.

Beslutsunderlag

Utlåtande från Osby bostäder

Kartor över förskola och skolas nuvarande placering

Barnprognos 1–5 år

Elevprognos 6–15 år

http://www.osby.se/


Sida
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Ärende

För att skapa fler förskoleplatser och ersätta utdömda lokaler behövs en ny förskola 
byggas i Killeberg. Barnprognosen visar framtida behov av fyra förskoleavdelningar med 
plats för ca 80 barn.

Samtidigt har Killebergsskolans lokaler behov av stora renoveringsingrepp och en 
tillbyggnad. Enligt elevprognos krävs en framtida grundskola med plats för 160 elever.

Enligt fullmäktigeberedningens betänkande ska förskola, grundskola F-6 och fritidshem i 
Killeberg samlokaliseras. 

Det finns två alternativ:

1. På den tomt Killebergsskolan är placerad idag finns yta till att bygga ny förskola 
och grundskola. 

Fördelar: Närhet till skog och natur. Allt blir samlat på samma område. Förskola, 
grundskola och fritidshem får nya ändamålsenliga lokaler med mer effektiv 
lokalanvändning. Enkel och säker angöring för vårdnadshavare och skolskjuts.

Nackdelar: Ligger i utkanten av samhället med längre avstånd till tågstationen. 
Gående och cyklande vårdnadshavare i centrum får längre avstånd till förskola och 
grundskola.

Budget: Bedömd kostnad förskola: 30 mnkr, bedömd kostnad grundskola: 60 
mnkr inkl kök och matsal. Ingen idrottshall med i beräkningen.

2. Vid nuvarande placering av förskolan kan kringliggande ytor användas och bli 
tillräckliga för byggnation av ny förskola, grundskola och idrottshall. 

Fördelar: Närhet till samhället och tågstationen. Allt blir samlat på samma 
område. Förskola, grundskola och fritidshem får nya ändamålsenliga lokaler och 
med mer effektiv lokalanvändning. God service till vårdnadshavare. Det går att 
samarbeta med Treby IF gällande idrottshall, omklädningsrum och klubblokal.

Nackdelar: Förskolan ligger i ett bostadsområde och med även grundskola och 
fritidshem i området krävs en mer säker och välplanerad angöring. 

Budget: Bedömd kostnad förskola: 30 mnkr, bedömd kostnad grundskola: 60 
mnkr inkl kök och matsal. Ingen idrottshall med i beräkningen.



Sida
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Detaljplaner saknas vid båda placeringarna och behöver tas fram oavsett vilket alternativ 
som beslutas. Kontakt är tagen med planarkitekten.

Fullmäktigeberedningen kring Kultur och fritids idrottsanläggningar behöver planera för 
idrottshall i Killeberg som med fördel kan samutnyttjas av förskola/skola och 
föreningsliv.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Fastighetsstrateg

Verksamhetscontroller Barn och skola

Mia Johansson 
Förvaltningschef Barn och skola 



Från: "Christer Nothnagl" <christer.nothnagl@osby.se>
Datum: 30 november 2016 10:03:12 CET
Till: "Mia Johansson" <mia.johansson@osby.se>, "Christel Johansson" 
<Christel.Johansson@workpoint.se>
Ämne: Trulsagården i Killeberg

Hej

Vi har stämt av statusen på Trulsagården i Killeberg utifrån indata från Tekomo samt besök 
på plats. Det som inte tas upp i rapporten är att även om man skulle ta risken och renovera 
lokalerna så kommer riskkonstruktionen bestående av betongplattan att kvarstå. Magnus 
Svensson, byggingenjör SBR, förorda att riva byggnaden eftersom ingen garanti kan utfästas 
att man kan uppnå tillfredsställande inomhusklimat i lokalerna även om man bekostar dyrbar 
sanering/renovering. 

Med vänlig hälsning
Christer Nothnagl
Förvaltare/projektledare
Osbybostäder AB
Mobil 0709-318 421
Växel 0479-528 420

christer.nothnagl@osby.se

>>> Christer Nothnagl 2017-03-28 15:35 >>>

Hej

Min bedömning är att befintlig skola i Killeberg inte byggnadstekniskt sett är värt att 
investera i. Mitt förslag är att göra det absolut nödvändigaste vid behov. Skulle man 
bestämma sig för att bygga till på befintlig skolområde rekommenderas det att tillkommande 
ytor byggs helt fristående från befintliga byggnader. 

Med vänlig hälsning
Christer Nothnagl
Fastighetschef
Osbybostäder AB
Mobil 0709-318 421
Växel 0479-528 420

christer.nothnagl@osby.se

mailto:christer.nothnagl@osby.se
mailto:mia.johansson@osby.se
mailto:Christel.Johansson@workpoint.se
tel:0709318421
tel:0479528420
mailto:christer.nothnagl@osby.se
tel:0709318421
tel:0479528420
mailto:christer.nothnagl@osby.se






SCB-prognos 
barn i åldern 1-5 år

2017-04-06 Sida 1
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SCB-prognos Killeberg
årskurs F-6
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Antal elever i årskurs F-6
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Barn- och skolnämnd 

§ 38 

Örkenedsk.olan 

BSN/2017:47 600 

Beslut 

ZCJI 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantnldesdaturn 

2017-05-09 

Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Ge Osbybostäder AB i uppdrag att återuppta arbete,t med projekte
ring av Örkenedskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Arkitektkontor Aren AB presenterade 2015-02-10 för Barn- och skolnämn
den förslag på tillbyggd alternativt nybyggd skola i Lönsboda. 

Under 2015 dömdes förskolans lokaler ut på grund av för.höjda fuktvärden 
och beslut kring skolan avvaktades, ny förskola prioriterades. Nu är det dags 
att återuppta arbetet och fortsätta projekteringen kring Örkenedskolan. 

Hösten 2017 påbörjas byggnationen av den nya förskoian samt kök och 
matsal till Örkenedskolan. När det står klart måste byggna1tion av nya Ör
kendskolan påbörjas direkt. Det innebär att arbetet med projektering och 
upphandling ska vara klart i januari 2019. 

Finansiering 

Finansiering enligt investeringsplan 2018-2024, besl\Jlt tas i kommunfäll
mäktige 2017-06-12. 

Beslutsunderlag 

Barn- och skolnämndens arbetsutskotts beslut den 26 april 201 7, § 54. 

Tjänsteskrivelse "Örkenedskolan" daterad den 5 april 2017 från torvalt
ningschef Barn och skola Mia Johansson. 

"Situatiunsplan ny förskola och skolgård" från Arkitektkon,tor Aren AB. 
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~iOSBY 
~KOMMUN 

Bam~ och 11kolnlmnd 

Beslutet sJcickm till 
Barn• och skolfhrvaltningen 
Kom.mumtyrelsen 
Förve.Jtning.schefMia Johansson 
Vetksamhebcontroller Johanna Lindhe 

SAIIIMANTRÅDESPROTOKOU 
lSm:Mllndandl:il•n 
2017~05-{]9 

T f fastighetsstrateg Susanne Röanefeldt Bag 
Ekonomichef Pia Lindv:all Bengtsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-05 
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Barn och skola 
Mia Johansson 
0479528383 
mia.johansson@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Örkenedskolan
Dnr BSN/2017:47 600  

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden 

Föreslå Kommunstyrelsen att uppdra Osby bostäder AB att återuppta arbetet med 
projektering av Örkenedskolan.

Sammanfattning av ärendet

Arkitektkontor Arén AB presenterade 2015-02-10 för Barn- och skolnämnden förslag på 
tillbyggd alternativt nybyggd skola i Lönsboda.

Under 2015 dömdes förskolans lokaler ut på grund av förhöjda fuktvärden och beslut 
kring skolan avvaktades, ny förskola prioriterades. Nu är det dags att återuppta arbetet och 
fortsätta projekteringen kring Örkenedskolan.

Hösten 2017 påbörjas byggnationen av den nya förskolan samt kök och matsal till 
Örkenedskolan. När det står klart måste byggnation av nya Örkendskolan påbörjas direkt. 
Det innebär att arbetet med projektering och upphandling ska vara klart i januari 2019.

Finansiering

Finansiering enligt investeringsplan 2018-2024, beslut i Kommunfullmäktige 2017-06-12.

Beslutsunderlag

BSN 2015-03-17 §28

Situationsplan ny förskola och skolgård

http://www.osby.se/
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Ärende

Arkitektkontor Arén AB presenterade 2015-02-10 för Barn- och skolnämnden förslag på 
tillbyggd alternativt nybyggd skola i Lönsboda.

Under 2015 dömdes förskolans lokaler ut på grund av förhöjda fuktvärden och beslut 
kring skolan avvaktades, ny förskola prioriterades. Nu är det dags att återuppta arbetet och 
fortsätta projekteringen kring Örkenedskolan.

Hösten 2017 påbörjas byggnationen av den nya förskolan samt kök och matsal till 
Örkenedskolan. När det står klart måste byggnation av nya Örkendskolan påbörjas direkt. 

Den nybyggda förskolans utemiljö kan inte färdigställas förrän befintliga skollokaler rivs. 
De befintliga skollokalerna kan inte rivas förrän den nya grundskolan står klar. 

För att undvika att skolgården blir en byggarbetsplats under längre tid än tvunget måste 
arbetet med projektering och upphandling av Örkenedskolan vara klart i januari 2019. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Fastighetsstrateg

Verksamhetsconroller Barn och skola

Mia Johansson 
Förvaltningschef Barn och skola 
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PV'.OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma111nk!esd11tum 

2017-05-11 

Kommungty,..rsen& utskott f6r utbitdnlng och arbete 

Juisterand-. sign 

~l 

§ 72 

Tilläggsbudget, utredning ombyggnation ventilation, 
Ekbackeskolan 

KS/2017:294 040 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

- Medel om 80 tkr for utredning av en ombyggnation av ventilation 
Ekbackeskolan beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya Ekbackeskolan har en ventilationsanUlggning utan åte.rvinningssystem. 
Det innebär att det blir kallt i klassrummen med kallras ~m följd när det är 
kallt ute. I förslag till investeringsbudget 2018 lade forvaltningen förslag om 
ny ventilationsanläggning. Detta förslag ersattes med utredningskostnad. 
Enligt fastighetsstrategen kunde inte en kostnadsberäkning av projektet gö
ras utan att först genomffira en kostnadsutredning. Utredningen är uppskat
tad till en kostnad om 80 tkr. En utredning genomförs under 2017 för att en 
ombyggnation av ventilationen kan tilläggsanslås i tilläggsbudget 2018 och 
under samma år genomforas. 

Finansiering 

Genom kommunstyrelsen f<)rfogande verksamhet 9102. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse ''Tilläggsbudget. utredning ombyggnation ventilation. Ek
backeskolan", daterad den 19 april 2017 från verksamhetsoontroller Cecilia 
Holm och förvaltningschef Roger Johansson. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för utbildning och arbete 
Ekonomichef, Pia LindvalJ Bengtsson 
Förvaltningscbef fär förvaltningen för utbildning och arbete. Roger Johans
son 
Verksamhetcontroller, Cecilia Holm 

EXPe:diertt 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-19 

Sida
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Utbildning och arbete 
Cecilia Holm 
0479528273 
cecilia.holm@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Utbildning och arbete
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

Tilläggsbudget, utredning ombyggnation ventilation, 
Ekbackeskolan
Dnr KS/2017:294 040  

Utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsens utskott för utbildning 
och arbete 

Förslag till kommunstyrelsen;

- Bevilja medel om 80 tkr för utredning av en ombyggnation av ventilation 
Ekbackeskolan

Sammanfattning av ärendet

Nya Ekbackeskolan har en ventilationsanläggning utan återvinningssystem. Det innebär 
att det blir kallt i klassrummen med kallras som följd när det är kallt ute. I förslag till 
investeringsbudget 2018 lade förvaltningen förslag om ny ventilationsanläggning. Detta 
förslag ersattes med utredningskostnad. Enligt fastighetsstrategen kunde inte en 
kostnadsberäkning av projektet göras utan att först genomföra en kostnadsutredning. 
Utredningen är uppskattad till en kostnad om 80 tkr. En utredning genomförs under 2017 
för att en ombyggnation av ventilationen kan tilläggsanslås i tilläggsbudget 2018 och 
under samma år genomföras.

Finansiering

Genom kommunstyrelsen förfogande verksamhet 9102

 

Roger Johansson Cecilia Holm 
Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

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

Roger Johansson

Cecilia Holm

Pia Lindvall Bengtsson





i1'/lOSBY l-&J KOMMUN 

Kommunstyretsens utskott flSr utbltdnlng och arbete 

§ 76 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
SarMlenträdesdffll.lm 

2017-05-11 

Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och 
försäljning av folköl 

KS/2017:308 702 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Tillsynsplan 2017. servering av alkoholdrycker och försäljning av 
folköl daterad den 20 april 2017 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 9 kap. 2§ Alkohollagen ska konnnunen utöva tillsyn av alkoholseive
ring och av detaljbandel med folköl. Kommunen är även skyldig att upprätta 
en tillsynsplan, de.rma ska ges in till Länsstyrelsen. 

Beslu1Sunderlag 

T]änsteskrivelse "Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och försäljning av 
folköl" daterad den 20 april 2017 från områd~schef Emma Frostensson och för

valtningschef Roger Johansson. 

Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl daterad 

den 20 april 2017. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för utbildning och arbete 
Förvaltningschefför förvaltningen för utbildning och arbete, Roger Johans
son 
Områdeschef, Emma Frostensson 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-20 
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Utbildning och arbete 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Utbildning och arbete
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

 Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och försäljning 
av folköl
Dnr KS/2017:308 702  

Utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsens utskott för utbildning 
och arbete 

Förslag till Kommunstyrelsen

- Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl antas.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap. 2§ Alkohollagen ska kommunen utöva tillsyn av alkoholservering och av 
detaljhandel med folköl. Kommunen är även skyldig att upprätta en tillsynsplan, denna 
ska ges in till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl daterad 2017-04-
20

 

Beslutet skickas till 

Roger Johansson, förvaltningschef Utbildning och arbete

Emma Frostensson, områdeschef Utbildning och arbete

Roger Johansson Emma Frostensson 
Förvaltningschef Områdeschef 

http://www.osby.se/
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Besöksadress Briogatan 1
Postadress Utbildning och arbete

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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1(3)

Datum
2017-04-20      

Utbildning och arbete
Emma Frostensson, 0479-52 81 20
emma.frostensson@osby.se

Antagen av Kommunstyrelsens utskott 
för utbildning och arbete 
DNR KS/2017:308

Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och 
försäljning av folköl
Alkohollagen är en skyddslag med mål att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Enligt 9 kap. 2§ Alkohollagen ska kommunen utöva tillsyn 
av alkoholservering och av detaljhandel med folköl. Kommunen är även 
skyldig att upprätta en tillsynsplan, denna ska ges in till Länsstyrelsen. 
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen att få till stånd en effektivare 
tillsyn av restauranger med serveringstillstånd och butiker som säljer folköl. 
Den skall hjälpa till med prioriteringar och styra upp tillsynen i tid och 
inriktning. Tillsynen ska särskilt beakta alkoholserveringen i relation till 
ungdomars situation. 
Kopia på tillsynsprotokoll skall sändas till Osby kommun efter varje utförd 
tillsyn.
Tillsynen kan delas upp i förebyggande, inre, yttre och extra tillsyn.

Förebyggande tillsyn 
Förebyggande tillsyn är en rådgivande och förebyggande verksamhet. 
Genom kunskaper och samarbete kan problem undvikas, både för 
tillståndshavaren och för kommunen. 

Inre tillsyn
Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter. Det 
gäller främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter angående 
tillståndshavarens skötsamhet avseende utförda restauranginspektioner från 
andra myndigheter. 
Vidare undersöks företagens försäljningssiffror genom de så kallade 
restaurangrapporterna från tillståndshavaren. Dessa ska numera inges i början 
på varje år. Underlåtenhet att insända restaurangrapport kan medföra att 
kommunen återkallar serveringstillståndet. Till den inre tillsynen räknas 
också en fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i 
annonser och dylikt. Mycket av den inre tillsynen kan göras på kontorstid vid 
skrivbordet.



Osby kommun
Datum
2017-04-20
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Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering 
sker i enlighet med dess tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. 
Den yttre tillsynen förutsätter inspektion på restaurangen, företrädesvis 
kvälls- och nattetid. Följande kontrolleras bland annat vid tillsynsbesöket: 

 att servering av alkoholdrycker sker med återhållsamhet och följer 
gällande tillstånd

 att servering av alkoholdrycker ej sker till personer under 18 år
 att graden av berusning inte är för hög på gästerna
 att lagad mat tillhandahålls
 att ordningen är god i och utanför serveringslokalen
 att serveringsansvarig person finns tillgänglig på serveringsstället
 att restaurangens kassarutiner sköts
 att marknadsföringen av alkoholdrycker inte är för tongivande
 att brandsäkerheten är god
 att man ska ha god överblick över serveringsytorna

Extra eller påkallad tillsyn
Om det är motiverat ur alkoholpolitisk synpunkt kan en intensivare tillsyn än 
normalt skall ske hos en specifik tillståndshavare. Den extra tillsynen ska 
kunna motiveras av lagstiftning eller Osby kommuns tillsynsplan för 
serveringstillstånd. Den extra tillsynen kan också vara begärd av annan 
myndighet eller efter anmärkning på tidigare tillsyn.

Samverkan
En förutsättning för att uppnå en så effektiv och god tillsyn som möjligt 
kräver ett samarbete med andra myndigheter och aktörer så som bland annat 
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, polisen och räddningstjänsten. 

Plan för tillsynen under 2017
 Tillståndsinspektörerna erbjuder plats på utbildning i ”Ansvarsfull 

alkoholservering” en gång per år.

 Företagens försäljningssiffror gås igenom i de så kallade 
restaurangrapporterna från tillståndshavaren. Dessa ska inges i början 
av varje år.

 Någon form av tillsyn skall göras av samtliga serveringsställen 
som har permanent tillstånd att servera alkohol. 

 Den ekonomiska skötsamheten hos innehavare av varaktiga 
serveringstillstånd kontrolleras minst en gång per år.

 Tillsyn ska utföras vid större arrangemang där tillfälligt 
serveringstillstånd för servering till allmänheten beviljats.

 Samordnad tillsyn med Polismyndighet och/eller Skatteverket ska 
ske i ett till tre ärenden per kalenderår. Urval av verksamhet som 
skall granskas gör tillståndsinspektörerna i samråd med den 
myndighet som granskningen utförs tillsammans med.

 Tillsyn ska utföras en gång per kalenderår på de ställe som anmält att 
de säljer folköl.



Osby kommun
Datum
2017-04-20
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 Tillståndsinspektörerna skall lämna redogörelse till Osby kommun 
varje kalenderår över den totala handläggning som utförts under året.

 I övrigt hänvisas till gällande avtal mellan Hässleholms och Osby 
kommun  avseende  handläggning och tillsyn att servera  alkohol  
samt försäljning av öl

Tillsynsplanen revideras årligen.





SAMM,~TRÄDESPROTOIC~OLL 
Sammanträdesdawm 

2017-06-08 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete 

§ 90 

Skolkommissionens slutbetänkande - Samling för 
skola 

KS/2017:380 600 

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förva1tningschefen för Utbildning och arbete och förvaltningschefen 

för Barn och skola, f'ar i uppdrag att skriva ett remissvar till Samling 
för skolan (SOU 2017:35). Svaret ska vara kommunicerat med pre

sidierna för kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete, 
samt barn och skolnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Samling för skolan (SOU 2017:35) är 2015 års skol.kommissions slutbetän
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Till statsrådet och chefen för 
Utbildningsdepartementet 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 april 2015 har chefen 
för Utbildningsdepartementet, statsrådet Gustav Fridolin, tillkallat 
en kommitté med uppdraget att lämna förslag som syftar till höjda 
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad 
likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). Tilläggsdirektiv beslutades av 
regeringen den 17 december 2015 (dir. 2015:140) och den 13 oktober 
2016 (dir. 2016:86). 

Som kommitténs ordförande förordnades fr.o.m. den 1 april 2015 
Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. Som övriga ledamöter 
förordnades fr.o.m. den 9 april 2015: Lina Axelsson Kihlblom, grund-
skolechef i Haninge kommun, Erik Blom, styrelseledamot i Sveriges 
elevråd, Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitet, Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande i Lärar-
förbundet, Bo Jansson, förbundsordförande i Lärarnas Riksför-
bund, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation 
vid Svenskt Näringsliv, Marika Markovits, direktor vid Stockholms 
Stadsmission och huvudman för Grillska Gymnasiet, Matz Nilsson, 
förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, Pasi Sahlberg, 
Visiting Professor of Practice, Harvard University, Kerstin Sahlin, 
professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, Katrin 
Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, 
Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms 
universitet samt Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för 
lärarutbildningen vid Karlstad universitet. Bo Jansson entledigades 
som ledamot fr.o.m. den 24 november 2015. Lars Hallenberg, 
kanslichef vid Lärarnas Riksförbund, förordnades som ledamot fr.o.m. 
den 24 november 2015. Anna Ekström entledigades från uppdraget 



 

 

som ordförande den 13 september 2016. Jan-Eric Gustafsson för-
ordnades som ordförande den 16 september 2016.  

Kommittén har antagit namnet 2015 års skolkommission. 
Som sekreterare i kommittén anställdes Ulf Andersson (fr.o.m. 

den 13 april 2015), Ragnar Eliasson (fr.o.m. den 28 maj 2015) och 
Jenny Kallstenius (fr.o.m. den 9 juni 2015). Camilo von Greiff var 
anställd som sekreterare fr.o.m. den 15 november 2015 t.o.m. den 
7 april 2016. Mikael Hellstadius anställdes som sekreterare fr.o.m. 
den 1 augusti 2016. Maria Götherström anställdes som sekreterare 
fr.o.m. den 14 november 2016. Amanda Eriksson har varit praktikant 
i sekretariatet fr.o.m. den 25 januari 2016 t.o.m. den 10 juni 2016. 
Ellen Röllgårdh har varit praktikant i sekretariatet fr.o.m. den 
29 augusti 2016 t.o.m. den 13 januari 2017. Ulf Andersson har varit 
kommissionens huvudsekreterare. 

Som kommitténs experter förordnades fr.o.m. den 27 april 2015 
departementssekreteraren Maria Antonsson, ämnesrådet Anna 
Barklund, ämnesrådet Tarja Birkoff, kanslirådet Per Eriksson, ämnes-
rådet Annika Hellewell, departementssekreteraren Henrik Jonsson, 
departementssekreteraren Johan Linder, ämnesrådet Sverker 
Lönnerholm samt kanslirådet Annika Århammar. Sverker Lönnerholm 
entledigades som expert fr.o.m. den 10 november 2015, och ersattes 
av kanslirådet Anna Castberg. Maria Antonsson entledigades som 
expert fr.o.m. den 24 november 2015, och ersattes av rättssakkunnige 
Annika Rudestad. Johan Linder entledigades som expert fr.o.m. den 
7 mars 2016, och ersattes av kanslirådet Gerd Mörck. Anna Castberg 
entledigades som expert fr.o.m. den 1 april 2016 och ersattes av 
departementssekreteraren Karin Moberg. Tarja Birkoff entlediga-
des som expert fr.o.m. den 27 juni 2016. Josefine Gustafsson 
förordnades som expert fr.o.m. den 1 september 2016. Gerd Mörck 
entledigades som expert fr.o.m. den 9 september 2016, och ersattes 
av departementssekreteraren Johan Börjesson. Annika Hellewell 
entledigades som expert fr.o.m. den 14 november 2016, och ersattes av 
departementssekreteraren Veronica Bjurulf och departements-
sekreteraren Kristina Lundström.  

Till betänkandet fogas tre reservationer och fem särskilda 
yttranden. 

Kommittén har arbetat i dialog med en parlamentariskt samman-
satt referensgrupp. Referensgruppen har bestått av följande personer: 
Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD), Lena Hallengren (S), 



 

 

Stefan Jakobsson (SD), Christer Nylander (L), Karin Pleijel (MP), 
Hans-Åke Scherp (V) samt Maria Stockhaus (M).  

Härmed överlämnar 2015 års skolkommission slutbetänkandet  
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet 
(SOU 2017:35). 
 
Stockholm i april 2017 
 
 
Jan-Eric Gustafsson  
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Erik Blom 
Lars Hallenberg 
Johanna Jaara Åstrand 
Tobias Krantz 
Marika Markovits 
Matz Nilsson 
Pasi Sahlberg 
Kerstin Sahlin 
Katrin Stjernfeldt Jammeh 
Mara Westling Allodi 
Björn Åstrand 
 

       
/Ulf Andersson 
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Sammanfattning 

Skolkommissionen har till uppdrag att lämna förslag som syftar till 
höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en 
ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). I delbetänkandet redovisade 
kommissionen bland annat förslag till nationella målsättningar och en 
långsiktig plan med utvecklingsområden (SOU 2016:38). Detta slut-
betänkande innehåller konkreta förslag inom de utvecklingsområden 
som identifierades i delbetänkandet och en tidsplan för genomför-
andet samt nödvändiga författningsändringar. 

Kunskapsresultaten har sjunkit i den svenska grundskolan i flera 
årtionden enligt internationella undersökningar. Det är glädjande 
att både PISA 2015 och TIMSS 2015 visar på förbättrade kunskaps-
resultat i matematik och PISA 2015 även i läsförståelse och att där-
igenom en fallande resultatkurva brutits. I TIMSS Advanced 2015 
förbättrades resultaten i matematik jämfört med 2008, men i fysik har 
försämringen mellan 1995 och 2008 fortsatt. Resultatet av de senaste 
internationella undersökningarna visar dessvärre en fortsatt negativ 
trend när det gäller likvärdigheten i grundskolan. Resultaten tyder på 
att elevernas familjebakgrund har fått större betydelse för studie-
resultaten. 

Tidigare PISA-studier har visat att det är fullt möjligt att i ett land 
åstadkomma goda kunskapsresultat och samtidigt en hög grad av 
likvärdighet. Det har också påvisats evidens för att det föreligger kau-
salitet, dvs. att likvärdighet i termer av små skillnader i kunskaper 
mellan olika elevgrupper leder till högre nationella kunskapsresultat. 
Skolkommissionens förslag i detta betänkande syftar just till denna 
kombination av förbättringar. 
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Skolan kännetecknas av allvarliga systemsvagheter 

Skolan kännetecknas av allvarliga systemsvagheter. Det har lett till 
försämrade förutsättningar för en hög kvalitet i undervisningen. 
Det senare är avgörande för att eleverna ska kunna nå goda kunskaps-
resultat. Systemsvagheterna, som närmare beskrivits och analyserats i 
delbetänkandet, består enligt kommissionen framför allt i följande 
brister.  

• Sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många skolhuvud-
män. 

• För svag kompensatorisk resursfördelning. 

• Otillräcklig kompetensförsörjning till lärar- och skolledaryrkena 
och bristande förutsättningar för professionsutveckling. 

• Brister i resultatinformation som försvårar kvalitetsarbetet. 

• Skolsegregation som leder till kvalitetsskillnader mellan skolor. 

• Problem i lärandemiljön. 

• Splittrad och över tid oenig nationell styrning av skolan. 

De brister som kommissionen identifierat har resulterat i ett för-
svagat och delvis fragmentiserat skolväsende med en låg grad av 
samverkan, samarbete och gemensamt förbättringsarbete mellan 
skolor och skolhuvudmän. Samma svagheter har också uppmärksam-
mats i OECD:s granskning av den svenska skolan. Det gäller sär-
skilt kapacitetsbrister, resursfördelning, läraryrkets attraktivitet, sam-
verkan samt svagheter i utvärderingssystemet. 

Även om situationen är allvarlig har skolan i Sverige också styrkor 
som måste framhållas. Skolsystemet är väl utbyggt från förskola till 
vuxenutbildning. Elever och vårdnadshavare har möjlighet att välja 
mellan offentligt finansierade, avgiftsfria skolor med olika huvud-
män. Relationerna mellan elever och lärare är goda och de allra flesta 
elever trivs bra i skolan. I t.ex. engelska, medborgarkunskaper och 
demokratisk kompetens uppvisar svenska elever goda resultat.  

I de kommande ansträngningarna att lyfta resultaten och för-
bättra likvärdigheten är det viktigt att bevara och bygga vidare på 
skolans starka sidor. Enligt kommissionen är det centralt att staten 
på olika sätt stödjer och stärker skolhuvudmännen i deras viktiga 
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uppdrag, samtidigt som staten utvecklar en mer sammanhållen och 
ändamålsenlig styrning. Det är likaså viktigt att involvera lärarna 
och skolledarna i det fortsatta arbetet med att utveckla och stärka 
skolsystemet. Det professionella inflytandet över skolutvecklingen 
liksom lärares och rektorers professionella autonomi ska stärkas. 
Långsiktighet och uthållighet i den nationella skolpolitiken är andra 
nödvändiga förutsättningar för att lyckas. De bedömningar och för-
slag som kommissionen lämnar bildar en samlad strategi för skol-
systemet som helhet när det gäller de skolformer som uppdraget om-
fattar: förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.  

Kommissionens förslag och strategiska bedömningar 

Kommissionen lämnar i detta betänkande konkreta förslag till, lägger 
grunden till eller uttalar stöd för fortsatta processer inom ett antal 
utvecklingsområden enligt följande. Sammantaget innebär förslagen 
en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft 
och stärkt likvärdighet. 

Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan 

En statlig skolmyndighet med närvaro på regional nivå  
för att stärka och stödja skolhuvudmännen 

Alla skolhuvudmän måste ha tillräcklig kapacitet för sitt uppdrag. 
Ett stärkt huvudmannaskap ska åstadkommas genom statligt stöd 
och samverkan på regional nivå. En skolmyndighet ska genomföra 
resultatdialoger med skolhuvudmännen samt skolgranskningar med 
ett stödjande och utvecklande syfte. Stöd ska ges till det systema-
tiska kvalitetsarbetet och den regionala kompetensförsörjningen 
ska främjas. Myndigheten ska ge riktat stöd till skolor med stora ut-
maningar och främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolor, 
skolhuvudmän och lärosäten. Den regionala planeringen av gymnasie-
skolan ska stärkas. En statlig reglering införs av skolchefens ansvar 
att aktivt verka för att de nationella bestämmelserna efterlevs. Be-
stämmelserna om statliga åtgärder för rättelse gentemot en kom-
munal huvudman ska aktualiseras i motsvarande situationer som ett 
återkallande av ett godkännande för enskild huvudman. 
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Utgångspunkter för en myndighetsöversyn 

Kommissionen anser att de statliga skolmyndigheternas uppgifter 
bör omprioriteras så att resurser frigörs till vetenskapligt förankrat 
utvecklingsstöd och främjande arbete, som effektivt kan bidra till 
ökad kvalitet i undervisningen. Den statliga styrningen behöver för-
tydligas. Tillsynens roll bör vara att ur ett medborgarperspektiv hävda 
elevers rätt samt grundläggande statliga krav på skolhuvudmännen. 
En myndighetsöversyn bör skyndsamt genomföras. 

Kompetensförsörjning till skolväsendet 

Fortsatta insatser för att öka antalet behöriga  
lärare och skolledare  

Det krävs fortsatta insatser för att säkra tillgången på behöriga 
lärare och skolledare till det svenska skolväsendet. Det är viktigt att 
de åtgärder som vidtas bidrar till en långsiktigt bibehållen eller stärkt 
kvalitet. Det kapacitetsbyggande som behövs uppnås inte genom 
temporära kortsiktiga lösningar, utan genom en långsiktig systemför-
stärkning. Den kapacitetsförstärkning och kvalitetsutveckling kom-
missionen ser som nödvändig kommer att medföra behov av resurser 
och riktade insatser.  

Utöver satsningar på de reguljära lärarutbildningsprogrammen 
är det angeläget att skapa bättre tillgång till behörighetsgivande och 
behörighetskompletterande utbildningar. Det är även angeläget att 
skapa bättre tillgång till utbildningar som bidrar till utökad behörig-
het för lärare, samt goda villkor för deltagande. 

Rektorer måste ges goda förutsättningar för sitt uppdrag. Befatt-
ningsutbildningen för rektorer är en betydelsefull del av detta. Det är 
angeläget att skolhuvudmännen värnar den tid rektor behöver för att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Det är mycket viktigt att vidta åtgärder för att göra det attrak-
tivt för behöriga lärare att vilja arbeta som lärare och som under-
lättar för behöriga lärare som lämnat yrket att åter bli verksamma 
som lärare. 
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Förstärkt lärarutbildning  

Det är viktigt att säkerställa att lärosätena tilldelas tillräckliga resurser 
för att driva lärarutbildningar med hög kvalitet. En ökad tilldelning av 
ekonomiska resurser per student är en förutsättning för att till-
godose det behov som finns av lärarledd undervisningstid, metodik-
lektioner, tillämpningsövningar av olika slag, praktisk träning och 
gruppdiskussioner.  

De resursförstärkningar regeringen tidigare beslutat om bör följas 
upp och utvärderas. Det kan behöva tillsättas ytterligare medel för att 
det ska vara möjligt att skapa en lärarutbildning av god kvalitet i den 
volym som krävs. 

Lämplighetsbedömning för antagning till lärarutbildningarna kan 
övervägas, under förutsättning att resultatet av pågående försöksverk-
samhet tillstyrker detta. Frågan om ett införande av högre behörig-
hetskrav för antagning behöver utredas i särskild ordning. 

Lärarstudenternas förberedelse inför sitt framtida yrkesutövande 
kan stärkas genom en mer omfattande praktisk och verksamhets-
förlagd inriktning på lärarutbildningarna. Detta handlar t.ex. om möj-
ligheten för lärarstuderande att under handledning av erfarna och 
skickliga lärare få möjligheter att utveckla sin undervisningsskicklig-
het och sitt ledarskap i klassrummet. 

De teoretiska och de praktiska inslagen i lärarutbildningarna be-
höver knytas närmare varandra, både i de verksamhetsförlagda och i 
de lärosätesförlagda delarna av utbildningarna.  

Ett starkt samarbete mellan lärosäten och skolhuvudmän är en 
förutsättning för en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av god 
kvalitet. En infrastruktur inom skolområdet, liknande de förhållan-
den som det s.k. ALF-avtalet1 tillförsäkrar hälso- och sjukvårdsom-
rådet, skulle kunna lägga en ny grund för kunskapsutvecklingen till 
stöd för kvalitetsutvecklingen inom lärarutbildningarna t.ex. gällande 
VFU. 

För att stärka lärarutbildningarnas vetenskapliga grund är det ange-
läget att andelen forskarutbildade lärare ökar inom utbildningarna.  

Frågan om en statlig satsning på inrättande av s.k. excellenta 
centra eller starka utbildningsmiljöer för lärarutbildning bör utredas. 

                                                                                                                                                          
1 Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av 
läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 
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En sådan satsning kan bidra till såväl en stärkt kvalitet som en höjning 
av lärarutbildningsområdets status. 

Stärkt forskningskapacitet för att möta skolans  
och lärarutbildningarnas behov 

Utveckling av den praktiknära forskningen kan ske genom att läro-
säten utvecklar miljöer som integrerar forskning och lärarutbildning, 
genom aktiv och nära samverkan sker mellan dessa miljöer och skol-
huvudmännen samt med skolor som är intresserade av aktiv med-
verkan i forsknings- och utvecklingsarbete.  

Ett sätt att föra samman forsknings- och erfarenhetsbaserad kun-
skap är att skolor utvecklas till att bli centra där även praktiknära 
forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs. Det är viktigt att möjlig-
göra för skolornas lektorer och övriga lärare att i sina anställningar 
samverka med universitet och högskolor genom att delta i och även 
leda forskning, liksom medverka i handledarutbildning, VFU och 
övrigt utvecklingsarbete. 

Det är viktigt att anknytningen mellan forskning och skolans 
verksamhet är ömsesidig, så att forskningen och lärarutbildningarna 
utvecklar lärarnas och skolledarnas praktiska yrkesutövande, samtidigt 
som lärares och skolledares yrkesutövning utvecklar forskningen och 
lärarutbildningarna. Lärares och skolledares erfarenhet behöver ut-
vecklas i den dagliga verksamheten, t.ex. genom kollegiala samtal, 
dokumentation, utvärdering, och kritisk granskning av yrkesut-
övningen.  

Den generella forskningskapaciteten behöver stärkas för att kunna 
möta skolväsendets och lärarutbildningarnas behov. Detta inne-
fattar en långsiktig satsning på uppbyggnad av grundforskning såväl 
som stöd för uppbyggnad av praktiknära forskning. 

Spridningen av forskning måste utvecklas så att relevant forsk-
ning i ökad utsträckning kan göras tillgänglig för skolledare, lärare 
och andra yrkesgrupper som är verksamma i skolan för att därmed 
bidra till skol- och undervisningsutveckling. Detta innefattar frågan 
om lärares och skolledares tillgång till universitets- och högskole-
bibliotek. 
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Lärares och skolledares professionella utveckling 

Kommissionen föreslår att en nationell funktion för lärar- och skol-
ledarutveckling inrättas. Frågan om hur funktionen ska organiseras 
och ledas bör hanteras inom ramen för den myndighetsöversyn på 
skolans område som kommissionen föreslår. Till dess att utredningen 
tillsatts föreslås en interim arbetsgrupp påbörja beredningen av 
funktionens arbete. 

Kommissionen föreslår att ett nationellt professionsprogram för 
lärare och skolledare inrättas. Programmets övergripande syfte ska 
vara att främja lärares och skolledares professionella utveckling samt 
skolutveckling, för att därmed skapa generella förutsättningar för 
kapacitetsbyggande i skolväsendet och en stärkt undervisning och 
bidra till positiva effekter på elevers kunskapsutveckling och skolors 
resultat  

Genom programmet skapas en struktur för kapacitetsbyggande 
på system- och skolnivå och för lärares och skolledares professionella 
utveckling. Programmet åstadkommer ett tydligt, transparent och 
likvärdigt system för utveckling under en lärares yrkesliv, för skol-
ledarförsörjningen samt för skolledares yrkesmässiga progression. 

Programmet ska vara nationellt reglerat. Lärare, skolledare, skol-
huvudmän och lärarutbildare ska vara delaktiga i utvecklandet och för-
valtandet av programmet, genom den nationella funktion för lärar- 
och skolledarutveckling som kommissionen föreslår. På lokal nivå 
avgörs utformningen av innehållet utifrån de behov som där identi-
fierats. 

Inom ramen för programmet ska det etableras ett antal kvalifika-
tionsnivåer som, baserat på beskrivningar för vad lärare och skol-
ledare bör kunna och göra, tydligt och transparent definierar progres-
sion. Därutöver bör programmet omfatta olika utvecklingsspår för att 
möjliggöra ytterligare fördjupning. Progression i programmet ska 
baseras på specifika kvalifikationer och ska ha en tydlig koppling till 
kompetensutveckling.  

Lönebildning för lärare och skolledare ska även fortsättningsvis 
vara en partsfråga. Det är viktigt att de behov som finns av att pre-
miera utveckling och ökat ansvarstagande tillvaratas inom den regul-
jära lönebildningsprocessen. 
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Kärnuppgifterna undervisning och skolledarskap 

Kommissionen menar att det är angeläget att regeringen ger hög 
prioritet åt arbetet med att utveckla och digitalisera nationella prov 
samt att utveckla bedömningsstöd och kunskapsutvärderingar, i 
syfte att möjliggöra för lärarna att arbeta effektivare samt för att öka 
likvärdigheten och rättssäkerheten för eleverna.  

Det är viktigt att skolan organiseras på så sätt att rektor kan 
prioritera det pedagogiska ledarskapet och vara ett stöd för lärarna.  

Det är vidare av stor betydelse att legitimerade lärare kan foku-
sera på undervisningen genom att frigöras från administrativa och 
andra sysslor i den mån det är möjligt.  

Huvudmännen bör beakta den administrativa bördan för lärare 
och rektorer och vara restriktiva med att belasta dem med egna mål, 
anvisningar och redovisningskrav vid sidan av de som anges i natio-
nella styrdokument.  

Det är också viktigt att de möjligheter till effektiviseringar i 
lärarens arbete i övrigt som digitaliseringen erbjuder tas tillvara.  

Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering 

Efter fortsatt utredning ska en miniminivå fastställas för 
undervisning och elevhälsa, och vidare ska förutsättningarna för 
sektorbidrag eller andra former av statlig finansiering utredas  

Kommissionen bedömer att det generellt sett fördelas medel till 
skolan med för liten hänsyn till socioekonomiskt betingade skillna-
der i elevunderlaget. Det finns heller inga garantier för att huvud-
männen totalt sett avsätter tillräckliga resurser. 

Kommissionen bedömer att resurserna för undervisning i för-
skoleklass och grundskola är viktiga att styra liksom även resurserna 
för elevhälsa. 

Kommissionen förordar att staten efter fortsatt utredning ska 
ange en miniminivå för varje huvudmans resurser till undervisning 
och elevhälsa. Utredningen är angelägen och bör därför tillsättas så 
fort som möjligt. Det är angeläget att fortsatt analysera orsakerna 
till skillnader mellan huvudmännens avsatta resurser för under-
visning och elevhälsa, och att utröna i vilken utsträckning dessa skill-
nader beror på skilda förutsättningar, skilda ambitioner eller på skill-
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nader i effektivitet i skoluppdragets utförande. Efter en sådan analys 
finns förutsättningar att ytterligare utveckla grunderna för statens 
resursstyrning.  

Vidare föreslår kommissionen att regeringen ska utreda förut-
sättningarna för ett sektorsbidrag eller andra former av nationell 
finansiering av skolan. Ett sektorsbidrag innebär att staten fördelar 
medel till hela eller stora delar av kommunernas skolverksamhet. Ett 
sektorsbidrag kan exempelvis utgå till undervisning och elevhälsa 
alternativt till hela skolverksamheten. Förutsättningarna för ett 
sektorsbidrag kan med fördel analyseras inom ramen för samma ut-
redning som även hanterar frågan om miniminivåer, men dock med 
olika tidsplaner. Frågan om miniminivåer bör utredas först. En ut-
redning om ett sektorsbidrag kommer med nödvändighet att beröra 
reglerna för finansiering av skolverksamhet hos såväl kommunala som 
enskilda huvudmän.  

Ett villkorat statsbidrag till huvudmännen 

Kommissionen föreslår ett villkorat statsbidrag till huvudmännen 
för undervisning och elevhälsa. Bidraget baseras på socioekonomiskt 
betingade förutsättningar, med infasning över tre år. Bidraget avser 
förskoleklass och grundskola.  

Kommissionen menar att 6 miljarder kronor är en avvägd nivå, i 
syfte att möjliggöra undervisning av hög kvalitet och kompensato-
riska insatser för en likvärdig utbildning. Ett villkor för statsbidraget 
är att huvudmännen förbinder sig att inte reducera egna medel till 
undervisning och elevhälsa under den tid som de uppbär bidraget.  

SCB får i uppdrag att årligen ta fram ett socioekonomiskt index 
till grund för fördelningen av statsbidraget.  

Statsbidraget kan delvis finansieras genom att vissa riktade bidrag 
avvecklas. 

Huvudmännens fördelning till skolenheter 

Kommissionen föreslår att SCB får i uppdrag att årligen ta fram 
indexvärden för varje skolenhet. Dessa indexvärden ska tjäna som 
vägledning vid kommunala respektive enskilda huvudmäns fördelning 
av medel till skolenheterna. Indexvärdena kommer att ge huvud-
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männen ett starkare stöd för och hjälp till att fördela resurser med 
hänsyn till elevernas skilda behov av kompensatoriska insatser.  

Utredning om gymnasieskolans finansiering, dimensionering 
och lokalisering 

Kommissionen anser att det är nödvändigt med ett starkare natio-
nellt ansvar för gymnasieskolans finansiering, dimensionering och 
lokalisering i ett regionalt perspektiv. 

Frågan om planering och dimensionering av program och skolor 
är central för resursutnyttjandet i gymnasieskolan. Många kom-
muner klarar inte att erbjuda sina elever ett fullständigt program-
utbud inom gymnasieskolan. Runt om i landet finns kommunal-
förbund och andra samarbetsformer för att så långt möjligt kunna 
erbjuda eleverna ett allsidigt programutbud inom ett rimligt avstånd. 
Samordningen fungerar dock inte optimalt. 

Regeringen föreslås tillsätta en utredning i syfte att ta fram en 
ny regionalt baserad modell för finansiering och styrning av gym-
nasieskolan, med utgångspunkt från ett starkare nationellt ansvar. 

Garanterad undervisningstid 

Kommissionen vill understryka att den tid som ägnas åt undervis-
ning är en viktig faktor för elevernas kunskapsutveckling. Sverige 
har i internationell jämförelse färre undervisningstimmar i grund-
skolan än många andra länder. Undervisningstiden bör på sikt ut-
ökas.  

Undervisningstiden ska utnyttjas effektivt. Omfattningen av 
olovlig frånvaro, sena ankomster och stök och oro i studiemiljön 
måste minska. 

Den minsta garanterade undervisningstiden ska också i praktiken 
tillförsäkras varje elev. Redovisningen och kontrollen behöver för-
bättras. För grundskolan kommer införandet av en stadieindelad tim-
plan att underlätta kontrollen. För gymnasieskolan, där problemet 
med bortfall av undervisningstid är större, behövs skärpningar. Gym-
nasieutredningens förslag till uppföljning och redovisning av under-
visningstiden bör genomföras. 
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En god miljö för lärande och utveckling 

En god skolmiljö gynnar alla elevers lärande, främjar välbefinnande 
och bidrar till positiva hälsoeffekter. Faktorer som klassrumsmiljö och 
skolklimat, relationen mellan lärare och elev och mellan elever på-
verkar barns och ungas lärande och utveckling i hög grad. En under-
visning som är anpassad efter elevers olika behov och förutsättningar 
och en god lärmiljö gynnar alla elevers lärande och välbefinnande. 
Detta gäller de elever som är i behov av stöd och anpassning, de elever 
som lättare lever upp till kunskapskraven och de högpresterande 
elever som behöver ytterligare stimulans.  

Insatser för en trygg lärmiljö som främjar studiero 

Trygghet och studiero i skolan är viktigt för att ge både elever och 
skolans personal rätt till en god arbetsmiljö och för att skapa en god 
lärandemiljö. Detta understryker kopplingen mellan trygghet och 
studiero, skolans breda demokrati- och värdegrundsarbete och skolans 
kunskapsuppdrag.  

Det finns problem med lärandemiljöerna på många av landets 
skolor. Många elever känner sig inte trygga och uppger att de är 
rädda för andra elever i skolan och att de upplever att de blir kränkta 
av både andra elever och av lärare. Det framkommer också att många 
elever upplever bristande studiero och att andra elever stör ordningen 
på lektionerna. 

Kommissionen föreslår att rektors ansvar gällande trygghet och 
studiero förtydligas i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet och läroplanen för gymnasieskolan. Läroplanerna ska 
också kompletteras så att de markerar att elever ska visa respekt och 
hänsyn för lärare och andra elever, samt betonar vikten av att eleven 
genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande 
och för att bidra till en god skolmiljö. 

Det är angeläget att de disciplinära åtgärdernas tillämpning i 
klassrummen utvärderas. Om utvärderingen visar problem med till-
lämpningen bör regelverket ändras för att säkerställa att lagstift-
ningen är tillräcklig på området. Skolledare och lärare måste känna 
sig säkra på vilka befogenheter de har.  

Det finns ett stort behov av både kunskapsuppbyggnad och kun-
skapsspridning gällande arbetssätt, metoder och strukturer som är 
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effektiva för att förebygga problem med otrygghet och oroliga 
studiemiljöer. Det är av stor betydelse att lärarstuderande ges möjlig-
het att, under handledning av erfarna och skickliga handledare, ut-
veckla sitt ledarskap i klassrummet.  

Ökade inslag av stöd och stimulans 

Det svenska skolsystemet präglas av tanken om inkludering och 
alla elevers rätt till utbildning. Det finns dock flera indikationer på 
att systemet inte är framgångsrikt när det gäller att genom stöd och 
stimulans ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas så långt 
som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen in-
riktas många gånger mot en medelnivå, vilket får som konsekvens 
att den missar de elever som behöver mer stimulans och utmaningar, 
samtidigt som de elever som behöver extra anpassningar och stöd 
inte heller får det.  

Det är av avgörande betydelse att tidigt upptäcka elever i behov 
av extra anpassningar och särskilt stöd, och att vidta åtgärder. 
Kvalificerade specialpedagogiska aktiviter och insatser för elever 
som riskerar att få skolsvårigheter utgör en viktig del av uppdraget 
att skapa ett likvärdigt skolsystem. Det behövs uppföljning och ut-
värdering för att generera kunskap om vilka program och insatser 
som är effektiva när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd.  

Förslaget om obligatorisk kartläggning och en åtgärdsgaranti i för-
skoleklassen som ska ge elever rätt till extra anpassningar, särskilt stöd 
och åtgärdsprogram (SOU 2016:59) är ett steg i rätt riktning när det 
gäller att tidigt upptäcka de elever som är i behov av extra anpass-
ningar och särskilt stöd. Kommissionen vill i sammanhanget betona 
vikten av vad som kan betecknas som individuell prevention, dvs. 
förebyggande individanpassade insatser. Utgångspunkten bör vara att 
i första hand förebygga skolsvårigheter, i stället för att senare under en 
elevs skolgång vidta åtgärder för att försöka reparera skadorna. 

Dokumentation av elevernas kunskaper och behov av stöd är en 
förutsättning för att rätt åtgärder ska kunna vidtas, samt för att 
övergångar mellan årskurser och skolor och mellan skolformer ska 
fungera väl.  

Elever har olika förutsättningar och behov. Det är skolans ansvar 
att tillhandahålla en utbildning som är likvärdig och som så långt 
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som möjligt är tillgänglig för alla elever. Kommissionens förslag och 
bedömningar om en stärkt finansiering, kompetensutveckling och 
bättre strukturer för tidiga insatser och tydligare dokumentation 
bör bidra till att alla elever ska kunna få den hjälp de behöver i 
ordinarie skolor. För de elever som har särskilt betydande problem 
kan en annan väg behövas i form av resursskolor.  

Det är viktigt att elever som behöver mer stimulans och ut-
maningar i skolarbetet får det, och att lärare anpassar undervisningen 
även utifrån högpresterande och särbegåvade elevers behov och 
förutsättningar.  

Kommissionen vill understryka vikten av kunskapsuppbyggnad 
och kunskapsspridning gällande arbetssätt och metoder för att 
kunna anpassa undervisningen efter olika elevers olika behov och 
förutsättningar. Det handlar såväl om elever i behov av extra an-
passningar och särskilt stöd, som särbegåvade eller högpresterande 
elever. Utan att frångå ambitionen om inkludering i det svenska 
skolsystemet kan Sverige inhämta inspiration ifrån andra länder 
som arbetar aktivt med dessa elevgrupper.  

De kunskaper och erfarenheter som finns nationellt och inter-
nationellt när det gäller att främja olika elevgruppers lärande och 
kunskapsutveckling behöver sammanställas och spridas, och göras 
tillgängliga för rektorer, lärare och andra personalgrupper i skolan.  

Kommissionen föreslår att en utredning tillsätts för att, i likheter 
med flera andra utbildningssystem, utveckla ett nationellt samman-
hållet system med forskningsbaserade metoder och arbetssätt gällande 
insatser för elever i behov av särskilt stöd. I detta arbete ska nationella 
och internationella erfarenheter samlas in och beaktas. 

En stärkt och mer tillgänglig elevhälsa 

En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Det in-
går i elevhälsans generella arbete att främja elevers lärande, utveckling 
och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till 
att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Elev-
hälsans individuellt riktade arbete innebär att bidra med stöd till 
elevernas utveckling mot utbildningens mål, undanröja hinder för 
lärande, utveckling och hälsa, uppmärksamma och på rektorns upp-
drag utreda orsaker till inlärningsproblem, uppmärksamma och ut-
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reda orsaker till ohälsa samt bidra med åtgärder och anpassning för 
varje enskild elev i behov av särskilt stöd.  

Tillgången till elevhälsa är otillräcklig på många skolor och 
skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär i mycket 
liten utsträckning en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklings-
arbete. Elevhälsan motsvarar inte fullt ut elevernas behov, t.ex. gällan-
de stöd i att utveckla och bibehålla psykisk hälsa. Arbetet präglas 
många gånger av åtgärdsinriktning medan det främjande och före-
byggande arbetet kommer i andra hand. Insatser sätts många gånger 
in för sent. 

Det är angeläget att elevhälsan har de förutsättningar som behövs 
för att uppfylla lagstiftarens intentioner när det gäller generellt före-
byggande insatser, samt för att tidigt upptäcka elever som behöver 
extra individanpassat stöd och ge dem de insatser de behöver i rimlig 
tid. 

Kommissionen föreslår att skolans uppdrag att främja elevers 
hälsa och välbefinnande ska förtydligas i läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet och läroplanen för gymnasie-
skolan.  

Kommissionen noterar att det finns ett aktuellt förslag från en 
statlig utredning om att tillsätta en särskild utredare som ska före-
slå hur elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 
kan konkretiseras. 

Berörda myndigheters ansvar och samverkan gällande elevhälso-
området bör förtydligas och omfattas av den myndighetsöversyn som 
kommissionen föreslår.  

Kunskapsuppbyggnaden och kunskapsspridningen gällande arbets-
sätt och metoder inom elevhälsoområdet behöver förbättras. Det 
handlar dels om hur skolors generella hälsofrämjande arbete kan 
utformas för att ha effekt och vara en integrerad del i skolans verk-
samhet, dels om att utarbeta evidensbaserade program för att mot-
verka psykisk ohälsa. 

Aktivt skolval och minskad skolsegregation  

Kommissionen menar att den bristande likvärdigheten är ett all-
varligt problem i den svenska skolan. Mer precist uttryckt består 
problemen i bristande kvalitet i undervisningen i vissa skolor eller 
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skolklasser och i brister i utförandet av det kompensatoriska upp-
draget. Den internationella bilden är att små resultatskillnader i ett 
land samvarierar med höga genomsnittliga resultat. Den finns även 
ett viktigt värde i att elever med olika bakgrund möts i skolan. Pro-
blemet med bristande likvärdighet synes dessutom öka, att döma av 
resultaten från de internationella mätningarna. Ambitionen måste 
vara att alla skolor ska vara bra skolor och att ingen vårdnadshavare 
eller elev ska behöva välja bort en skola på grund av att den upp-
fattas som mindre bra. 

Det kompensatoriska uppdraget försvåras i segregerade miljöer. 
Det finns även stor risk för att förväntningarna sänks på elever i 
dessa skolmiljöer. Det är även svårare att rekrytera erfarna lärare 
och rektorer till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. 

Allsidig social sammansättning  

Kommissionen föreslår att det i skollagen anges att huvudmannen 
aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på 
sina skolenheter. Rektorns ansvar för att inom skolenheten verka 
för en allsidig social sammansättning av undervisningsgrupper ska 
skrivas in i läroplanerna.  

Förslaget ger förutsättningar för huvudmän och rektorer att på 
sikt stärka likvärdigheten. Förslaget kan få större betydelse om det 
i övrigt i samhällsdebatten och politiken reses starkare krav på åt-
gärder i bostadsplaneringen eller i samhällsplaneringen i övrigt för 
att komma till rätta med segregationen. 

Aktivt skolval 

Kommissionen föreslår en ny bestämmelse som innebär ett aktivt 
skolval. Placering av elever i förskoleklass och grundskola med kom-
munal huvudman ska göras utifrån en ansökan från vårdnadshavarna. 
Även om en ansökan inte görs så är hemkommunen, enligt regerings-
formen samt skollagen, skyldig att erbjuda en skolplacering på rim-
ligt avstånd från hemmet. 
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Förändrade regler för placering vid skolenheter  
med kommunal huvudman 

Kommissionen föreslår en ny bestämmelse om placering på kom-
munala skolenheter med innebörden att kommunerna ges en möj-
lighet att frångå närhetsprincipen vid beslut om skolplacering från 
årskurs 7 under förutsättning att antalet sökanden till en given skola 
överstiger antalet platser. Närhetsprincipen får i dessa fall ersättas av 
ett urval som sker genom lottning. En elev som på grund av sär-
skilda skäl har behov av en skolplacering i skälig närhet till hemmet 
ska dock alltid ha rätt till en sådan placering. Vidare ska dagens be-
stämmelse om rätten att gå kvar i den skolenhet man börjat på inte 
ändras.  

Utredning om närhetsprincipen  

Kommissionens förslag skapar förutsättningar för en minskad skol-
segregation. Det är emellertid också kommissionens uppfattning 
att nuvarande utformning av närhetsprincipen skapar begräns-
ningar för kommuner att tillräckligt effektivt arbeta för en allsidig 
social sammansättning av skolor och klasser. Därmed innebär när-
hetsprincipen också en begränsning i kommunernas möjlighet att 
minska skolsegregationen. Det finns i dag ett friutrymme inom skol-
lagens ram i hur närhetsprincipen tillämpas. Av rättspraxis följer att 
närhetsprincipen innebär en relativ, inte en absolut, närhet. Detta 
innebär att en elev har rätt till en skolplacering på en skola nära hem-
met, dock inte alltid den närmaste. Det finns dock också en stor 
osäkerhet kring vad skollagens närhetsprincip närmare i enskilda fall 
innebär för rättighet för elever, och därmed också vilka begräns-
ningar den innebär för kommunens möjlighet att organisera sitt 
skolväsende i syfte att minska skolsegregationen. Kommissionen an-
ser därför att det bör tillsättas en utredning med uppdrag att se över 
hur närhetsprincipen vid placering på kommunala skolor kan för-
ändras, i syfte att möjliggöra en större flexibilitet för kommuner i 
hur de organiserar sitt skolväsende och därmed få ett mer effektivt 
verktyg att motverka skolsegregation.  
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Förändring i reglerna för mottagande  
av elever vid fristående skolor 

Kommissionen menar att huvudregeln liksom i dag ska vara att fri-
stående skolor ska vara öppna för alla. Kötid ska inte längre kunna 
användas som urvalskriterium vid fler sökande än platser vid en skol-
enhet. Lottning ska kunna användas som urvalskriterium. I beslutet 
om godkännande ska anges vilka urvalskriterier som huvudmannen 
ska använda sig av när antalet sökande överstiger antalet platser på en 
skolenhet. 

Att ersätta kötid med lottning enligt ovan innebär att elever 
som kommer sent till Sverige får samma chans som andra elever att 
få en placering på en skola där antalet sökanden överstiger antalet 
platser. Förslaget innebär också att fördelarna av ett informations-
övertag som medför att vissa vårdnadshavare ställer barnet i kö till 
en fristående skola många år före skolstart neutraliseras. Förslaget 
ger därmed ökad legitimitet år förslaget om aktivt skolval.  

Utredning om gemensam antagning 

Regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att ta fram ett system 
för gemensam antagning av elever till skolenheter inom förskole-
klass och grundskola med kommunal respektive enskild huvudman.  

De förslag om ändrade urvalsregler som kommissionen lämnar 
kan ge nya argument för gemensam antagning. Kommissionen be-
dömer att även frågan om möjligheterna att begränsa antalet till-
fällen under skoltiden då skolval medges bör utredas. Det är viktigt 
med goda planeringsförutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande. 
I dag kan elever byta skola vid ett obegränsat antal tillfällen under läs-
året. Detta får enligt kommissionens mening till följd att stora eko-
nomiska, lokalmässiga och personella resurser inte används fullt ut.  

Läroplansutveckling och utvärderingssystem 

Kontinuerlig läroplansutveckling 

Utvecklingen av kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav bör ske i 
en kontinuerlig process med stark förankring hos lärosäten och 
bland lärare och rektorer. Det skulle ge förbättrade förutsättningar 
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för att hålla styrdokumenten relevanta och användbara och att de är 
baserade på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Läroplansmål och kunskapskrav 

Kommissionen menar att det behöver undersökas om undervisningen 
styrs av kursplanernas och ämnesplanernas syften eller långsiktiga 
mål på det sätt som avsetts eller om kunskapskrav och s.k. kunskaps-
matriser kommit att i för hög grad bli styrande. 

Ett sammanhållet uppföljnings- och utvärderingssystem 

Det behövs mer tillförlitlig resultatinformation om elevernas kun-
skapsutveckling, på såväl nationell nivå som på huvudmannanivå och 
skolnivå, än den som ges av betyg och nationella prov. Det är inte 
minst viktigt för den lokala uppföljningen att det finns instrument 
som ger möjlighet att t.ex. bedöma effekter av undervisning och 
stödinsatser. För ett informerat skolval är det av största betydelse 
att det finns tillgång till uppgifter om en skolas bidrag till elevernas 
kunskapsutveckling genom s.k. value-added-mått. De kan ge mer 
rättvisande kvalitetsinformation än betyg och provresultat. Det 
saknas även uppgifter om hur många barn och elever i svensk skola 
som är i behov av och får någon form av extra anpassningar och sär-
skilda stödinsatser, vilka insatser som görs och hur dessa fungerar. 
Det behövs kunskap om vilka program och insatser som är effektiva 
när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd. 

Ett robust skolsystem med utvecklingskraft  
och stärkt likvärdighet 

Kommissionens förslag har utformats så att de är inbördes konsistenta 
och stärker varandra. Tillsammans utgör de en samlad nationell strate-
gi för förbättrade skolresultat, högre kvalitet i undervisningen och 
stärkt likvärdighet. Strategin sammanfattas i denna bild:  
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1 Allmänt
Syftet med Policy för internationellt arbete Osby kommun är att skapa en 
grund och ett gemensamt ramverk för det internationella arbetet. Policyn är 
kommunövergripande och gäller för alla verksamheter inom Osby kommun. 
Till policyn kopplas en tidsbegränsad strategi. Policyn ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Allt internationellt arbete i Osby kommun ska ligga i linje med kommunens 
politiska viljeinriktning och övriga utvecklingsarbete samt vara en integrerad 
del av den ordinarie verksamheten. Vi ska arbeta internationellt för att höja 
vår kompetens på olika områden samt för att möjliggöra ett utökat utbyte av 
varor och tjänster, men vi ska även dela med oss av våra erfarenheter och vår 
kunskap.

Vi ställs inför ständiga samhällsutmaningar. För att möta dessa krävs 
omvärldsbevakning och ett proaktivt tänkande.

2 Internationellt arbete
Osby kommuns internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling, 
extern finansiering, strategisk påverkan och omvärldsbevakning samt 
kompetensutveckling. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del 
av kommunens verksamheter på alla nivåer och möjligheterna till extern 
finansiering i form av bland annat EU:s fonder och program ska undersökas 
och utvärderas vid allt utvecklingsarbete. Medel kan också sökas från 
kommunala, regionala, nationella och internationella kommittéer, 
institutioner, stiftelser och fonder. Samtliga ansökningar av extern 
medfinansiering bör föregås av en verksamhetsanalys, där utvecklingsbehov 
vägs av mot beslutade/uppsatta mål. 

2.1.1 Vänorter
Osby kommun har två stycken vänorter de är, Gribskov kommun i Danmark 
och Kretinga i Litauen.

3 Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige antar policy för internationellt arbete för Osby 
kommun.

Kommunstyrelsen antar strategi för internationellt arbete för Osby 
kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning och samordning 
av det internationella arbetet samt för uppföljning. 
 
Respektive förvaltningsområde ansvarar för att internationellt arbete 
integreras i verksamheten. Förvaltningsområdena ska integrera det 
internationella perspektivet i sina respektive verksamhetsplaner, där 
prioriterade sak- och utvecklingsfrågor lyfts och insatser anges för att nå de 
strategiska områdena i strategin. 
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Förvaltningsområdena tar vid behov fram riktlinjer eller rutiner för arbetet. 
De ansvarar även för att internationellt samarbete och medfinansiering 
prövas i arbetet med att utveckla den egna verksamheten. 
Förvaltningsområdena har eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella 
arbete. Två kontaktpersoner från varje verksamhetsområde, som arbetar med 
internationella frågor, ska utses och ges utrymme och möjlighet att ingå i 
Lokala internationella rådet. 

EU-samordnaren från kommunledningsförvaltningen har 
samordningsansvar för Lokala internationella rådet, leder det strategiska 
arbetet och ska ses som intern central resurs och har ett 
kommunövergripande ansvar. EU-samordnaren har kunskap om 
EU/internationalisering och dess möjligheter ur ett kommunövergripande 
perspektiv. EU-samordnaren omvärldsbevakar, deltar i kontaktskapande 
aktiviteter samt finns tillgänglig för diskussioner av idéer. EU-samordnaren 
ansvarar för årlig sammanställning av verksamhetsområdenas rapporteringar 
av det internationella arbetet.

I Lokala internationella rådet ingår förvaltningsområdenas kontaktpersoner 
för internationella frågor. Kontaktpersonerna ska med stöd av EU-
samordnaren ansvara för informations- och kunskapsförmedling inom 
respektive förvaltningsområde. Kontaktpersonerna har baskunskap om 
EU/internationalisering och dess möjligheter. Kontaktpersonerna 
omvärldsbevakar inom respektive förvaltningsområde, deltar i 
kontaktskapande aktiviteter och finns tillgängliga för att diskutera idéer. I 
lokala internationella rådet ska anteckningar föras vid varje möte. 
Kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen ska fungera som vägledare 
för lokala internationella rådet. Lokala internationella rådet ska minst en 
gång om året rapportera sitt arbete för kommunstyrelsen och 
kommunledningsgruppen. 

Lokala internationella rådet består av nedanstående representanter:
Kommunledningsförvaltningen 2
Utbildning och arbete 2
Samhällsbyggnad 2
Barn och skola 2
Vård och omsorg 2

 EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala 
internationella rådet ska utses som representanter till Skåne Nordosts 
EU-kontor.

 EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala 
internationella rådet ingår i Kommunförbundets Brysselnätverk.

Information kring EU-arbetet och andra internationella frågor ska finnas på 
Osby kommuns hemsida.
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1 Bakgrund
Mycket har hänt de senaste åren, både lokalt och globalt, som påverkar den 
kommunala verksamheten och dess internationella arbete. För hundra år 
sedan dominerade Europa världen. Nu lever vi i ett Europa som domineras 
av världen. Under efterkrigstiden har västvärlden med dominans av USA 
varit ekonomiskt världsledande. Maktbalansen har under de senaste åren 
förskjutits och stora befolkningsrika länder som Kina, Indien, Ryssland och 
Brasilien får allt större betydelse för världsekonomin. 

2006 befann sig världen i högkonjunktur. En kraftig konjunkturnedgång har 
sedan dess allvarligt påverkat flera europeiska länder och därmed EU:s 
gemensamma ekonomi, samtidigt som fler länder har blivit EU-medlemmar. 
Det ställer nya krav och skapar behov av nya strategier på europeisk och 
nationell nivå. EU 2020-strategin är den övergripande och mest styrande 
strategin. Den ekonomiska styrningen inom EU medför ett gemensamt 
ansvarstagande och ett gemensamt regelverk. 

Europas strukturella svagheter
 EU:s genomsnittliga tillväxt har strukturellt sett varit lägre än 

tillväxten hos våra viktigaste ekonomiska partner, till stor del till 
följd av en produktivitetsklyfta som har ökat under det senaste 
årtiondet.

 Sysselsättningsnivån i EU är betydligt lägre än i andra delar av 
världen. Dessutom är européernas arbetsdagar kortare jämfört med 
vad som är fallet i USA eller Japan.

 Befolkningens medelålder stiger allt snabbare.

En ökad internationalisering – inte minst genom medlemskapet i Europeiska
Unionen (EU) – skapar bland annat möjligheter till extern finansiering för 
utveckling och till värdefullt kunskapsutbyte inom och mellan 
medlemsländerna. 

2 Syfte
Syftet med Strategi för internationellt arbete Osby kommun 2016-2020 är 
att skapa en gemensam och kommunövergripande strategi för det 
internationella arbetet. Strategin gäller således för alla verksamheter inom 
Osby kommun och utgår från den av kommunfullmäktige antagna policyn 
för internationellt arbete. Strategin fastställer även mål och inriktning för att 
det internationella arbetet ska ske i linje med kommunövergripande mål och 
vision. 

Med internationellt arbete menar Osby kommun alla typer av internationella 
kontakter avseende strategiska samarbeten inklusive extern medfinansiering.

I Osby kommun ansvarar varje förvaltningsområde för att bevaka 
möjligheter till utveckling av sina verksamheter genom internationellt 
samarbete. Möjligheter att söka medel från EU:s olika fonder och program 
bör prövas inom samtliga kommunala områden.
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3 Mål som påverkar Osbys internationella arbete

3.1 EU 2020-strategin
EU 2020-strategin är EU:s tillväxtstrategi för de kommande åren fram till år 
2020 och bildar grund för svenska regeringens nationella tillväxtprogram. 
Strategin ska hjälpa EU och dess medlemsländer att uppnå hög 
sysselsättning, god produktivitet och social sammanhållning. Viktiga 
områden som har pekats ut i budgetförhandlingar inom EU är innovation, 
forskning, utbildning, infrastruktur, unga och arbetet med 
klimatförändringar. Strategins genomförande ses som en förutsättning för ett 
konkurrenskraftigt Europa och har godkänts av varje medlemsland inom EU.

Strategin föreslår tre prioriteringar som förstärker varandra: smart tillväxt, 
hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Nationella mål har beslutats av Sveriges 
riksdag utifrån EU 2020-strategin. Kommunerna förväntas bidra till att 
Sverige når de uppsatta målen utifrån lokala förutsättningar. Flera kommuner 
och regioner har också integrerat målsättningarna i EU 2020-strategin i sina 
utvecklingsstrategier. För att säkerställa att strategin genomförs har EU 
infört en tydlig och effektiv ekonomisk styrning så att EU:s och 
medlemsländernas politik samordnas. De svenska nationella målen är:
Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och 
innovation.

 Minst 80 % av arbetskraften i förvärvsarbete, med särskilt beaktande 
av kvinnors förvärvsarbete.

 4 % av BNP till FOU.
Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och 
konkurrenskraftigare ekonomi.

 Utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 %, förnybar energi ska 
uppgå till 50 %. 

Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

 Högst 10 % ska sluta grund-eller gymnasieskola i förtid.

 40-50 % ska ha avslutat minst 2-årig eftergymnasial utbildning.

 Andelen som står utanför arbetsmarknaden ska minska, särskilt fokus 
på långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna.

3.2 Samarbetskommittén Skåne Nordosts målbild 2020
Samarbetskommittén Skåne Nordost har beslutat om en målbild 2020 
lydande:

I målbild 2020 för Skåne Nordost ligger fokus på är att fler, främst 
ungdomar, har arbete och målsättningen är att alla mellan 16-29 har 
arbete, studieplats eller praktik.

Med stöd från övriga samhällsaktörer har en färdplan mot denna målbild 
tagits fram. Parallellt med det gemensamma arbetet mot målbilden har 
kommunerna och övriga aktörer också ett antal egna aktiviteter och projekt 
som leder i denna riktning. 



Strategi för internationellt arbete
Datum
     

Referens
KS/2016:578 

Sida
6(9)

Fem fokusområden har uttalats inom Skåne Nordostsamarbetet:
 Arbetsmarknad
 Utveckling – kompetens
 Utbildning
 Infrastruktur
 Boendeutveckling

EU 2020 tangerar delar av SKNO:s övergripande mål.

4 Strategiska områden för Osby kommun 2016-2020
Det yttersta målet med Osby kommuns internationella arbete är att bidra till 
att uppfylla de kommunövergripande målen, men även för att bidra till 
ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling, lokalt och globalt. Med 
begreppet internationellt arbete menas att knyta internationella kontakter, 
delta i internationella nätverk, omvärldsbevaka, exponera Osby 
internationellt samt att söka medel för och genomföra internationella projekt 
inom prioriterade områden.

4.1 Vision
Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. Med detta menar vi 
att vi är tillgängliga, nära storstaden och hela Europa samtidigt som vi är 
nära den vackra naturen. Vi måste samtidigt vara på spåret när det gäller att 
bevaka vad som händer i vår omvärld och anpassa vår vardag efter 
omvärldens kommande utmaningar.

4.2 Målområden

4.2.1 Attraktiv boendekommun
Det internationella arbetet ska bidra till att profilera Osby som en
attraktiv kommun att bo, leva och verka i men även att besöka som turist.

4.2.2 Utveckling och tillväxt
Internationellt arbete ska leda till utveckling och tillväxt inom flera områden, 
såsom befolkningstillväxt, tillväxt i näringslivet, utveckling av våra 
verksamheters kvalitet och effektivitet genom EU-finansierade 
samarbetsprojekt, m.m. Kommunen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
vilket stämmer väl med EU:s mål om att främja en resurseffektivare, grönare 
och konkurrenskraftigare ekonomi.

4.2.3 Trygghet hela livet
Genom att samarbeta med nationella och internationella parter har vi 
möjlighet att dra lärdom av andras erfarenheter och därmed öka kvaliteten i 
våra verksamheter. Målen är att det ska ge oss en bättre och tryggare skola 
och omsorg samt bättre metoder att få individer att bli självförsörjande.  
Genom ett EU-samarbete kan vi också dela med oss av de erfarenheter vi har 
och på så sätt hjälpa till att utveckla andra kommuner i Sverige eller Europa. 
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5 Syfte med internationellt arbete
Osby kommuns internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling, 
extern finansiering, strategisk påverkan och omvärldsbevakning samt 
kompetensutveckling. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del 
av kommunens verksamheter på alla nivåer och möjligheterna till extern 
finansiering i form av bl.a. EU:s fonder och program ska undersökas och 
utvärderas vid allt utvecklingsarbete. 

5.1 Verksamhetsutveckling 
Osby kommun ska ta aktiv del i internationellt samarbete som bidrar till att 
kommunen bättre kan genomföra sina uppgifter. Allt EU-finansierat 
utvecklingsarbete bör utgå från väl gjorda verksamhetsanalyser. 
Projektmedverkan ska bedömas efter samma kriterier som gäller för övriga 
utvecklingsfrågor. Behov och nytta ska styra det internationella arbetet, och 
det ska ses som en del i verksamhetsutvecklingen. Internationellt 
erfarenhetsutbyte, teknik- och kunskapsöverföring samt metodutveckling ska 
bidra till att skapa långsiktig nytta i kommunens verksamheter och till att de 
kommunala målen nås. 
I valet av samarbetspartner styr sakfrågan och inte geografin. Nyttan för 
verksamheten ska stå i fokus. De samarbetsområden som anses tillföra 
verksamheten en eller flera nyttoaspekter ska prioriteras och först därefter 
väljs den geografiska inriktningen.

5.2 Extern finansiering
Kommunens verksamheter överväger alltid möjligheten för delfinansiering 
av sin verksamhetsutveckling, genom deltagande i internationellt 
finansierade projekt.

5.3 Strategisk påverkan och omvärldsbevakning 
För att Osby kommun ska kunna inta ett proaktivt förhållningssätt och ha 
möjlighet att påverka centrala frågor krävs en effektiv omvärldsbevakning 
och att kommunen finns representerad på nationella och internationella 
arenor där denna strategiska påverkan är möjlig. Lagstiftning, influenser och
händelser i omvärlden påverkar direkt eller indirekt Osbys utveckling och 
tillväxt. En stor del av den lagstiftning, som har direkt betydelse för 
kommunens verksamheter, härrör ursprungligen från EU. Ett aktivt 
nätverksarbete i närområdet för samarbete med andra kommuner och 
organisationer är en förutsättning för ett framgångsrikt lobbyarbete. 

5.4 Kompetensutveckling
Internationellt arbete ska ses som en tillgång för verksamhetsnyttig 
kompetensutveckling. Kommunen genomför kunskapshöjande insatser för 
att anställda ska kunna delta i det internationella arbetet.
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6 Arbeta i projekt

6.1 Behovsanalys
Ett projekt föregås alltid av en behovsanalys som innehåller bakgrundsfakta 
och belyser ett behov. Därefter kan man välja att gå vidare och göra en 
förstudie, som kan utföras:

 I egen regi
 Som ett mikroprojekt genom EU-medel
 Som en verksamhetsanalys genom EU-medel
 Respektive verksamhetsområdes utvecklingsplaner

Förstudien kan leda till ett genomförandeprojekt alternativt kan man 
konstatera med hjälp av förstudien att man inte går vidare eller avvaktar.

Resultatet av förstudien ska alltid förankras i politiken.

6.2 Tillvaratagande av projektresultat
En plan för tillvaratagande av projektresultat ska finnas redan vid 
ansökningstillfället.

6.3 Utvärdering
Ett projekt ska alltid utvärderas, och varje verksamhetsområde ansvarar för 
sin interna uppföljning av det internationella arbetet. En komplett 
uppföljning avseende budget, erhållet bidrag, medfinansiering, syfte och 
uppnådda resultat ska göras årligen. Denna presenteras i Lokala 
internationella rådet och i kommunledningsgruppen vid nästkommande års 
början. Utvecklingsmöjligheterna ska tas tillvara och plan för vidare arbete 
ska presenteras.

7 Ekonomi och politiska beslut
I de flesta EU-program krävs offentlig medfinansiering (ca 25-50%). 
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel eller arbetad tid – t.ex. från 
anställda i Osby kommun. 

Beslutsvägarna kring EU- och andra internationella projekt bör vara så korta 
som möjligt. Varje nämnd ansvarar för verksamhetsspecifika projekt och 
avsätter medel för finansiering. Kommunövergripande projekt ansvarar 
kommunstyrelsen för.

8 Kunskapsspridning om internationella frågor
För att medvetandegöra och öka det internationella arbetet i Osby kommun 
krävs ständiga och aktiva åtgärder:

 Informationsinsatser för olika personalgrupper.
 Fortbildning för kommunens representanter i lokala internationella 

rådet.
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 Inom olika led inhämta kunskap från EU-kontoret i Skåne Nordost 
och från andra kommuner och organisationer som kommit långt med 
internationellt arbete.

 Ständig förkovring via webb och litteratur.
 En förvaltningsspecifik rutin till strategin tas fram av respektive 

nämnd.

9 Samverkan
Inom Osby kommun ska vi på olika sätt utveckla samverkan kring EU- och 
internationella frågor inom olika led, exempelvis:

 Politiskt
 I chefsgruppen
 Mellan olika verksamhetsområden
 Inom våra verksamhetsområden
 Med våra berörda fackliga organisationer
 Inom befintliga och nya nätverk
 Med EU-kontor Skåne Nordost
 Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk
 Inom Leader-området Skånes Ess
 Tidigare vänortsarbetet ersätts av tidsbegränsade internationella 

partnerskap inom det specifika ämnesområdet. Däremot prioriteras 
tidigare vänorter när man ska knyta internationella kontakter. I övrigt 
bör medlemsstater runt Östersjöområdet prioriteras.

Möjlighet till transnationellt samarbete ska beaktas vid ansökningar av 
medel från EU.



OSBY SOCIALDEMOKRATISKA 
ARBETAREKOMMUN 
V. Storg. 12 283 31 OSBY 

Tel. 0479- 130 32 
E-post: osby@socialdemokrate1na.se 

Osby 170301 

Ang. strategi och policy for internationellt arbete 

Socialdemokraterna har inte några speciella synpunkter 

på materialet. 

Med hälsning 

OSBY SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN 

-<-~; 
Sten Andersson 
Ordforan de 



Remiss-svar 
Strategi för internationellt arbete {daterad 2016-09-06 

Osby kommun 2016-2020 

Generellt 

Förslaget är välskrivet men håller sig på en hög abstraktionsnivå. 

Vi önskar mer konkret vägledning - mer verkstad - hur de kommunala 
verksamheterna praktiskt kan inspireras till och jobba med internationella 
kontakter. 

CITAT 
"Vi bygger Sverige - Alliansens manifest 2014-2018" 
Rubrik Internationellt samarbete i en globaliserad värld 

"Vi vill att Sverige och EU ska fortsätta att verka för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer i en alltmer globaliserad värld där värden 
som dessa ofta ifrågasätts. Folkrätten och principen om staters territoriella 
integritet måste fortsätta att gälla. Att med våld eller hot om våld flytta 
gränser är ett oacceptabelt brott mot folkrätten. 

Vi vill fortsätta att stärka samarbetet och samhörigheten med våra nordiska 
och baltiska grannar och fortsätta att arbeta tillsammans för ökad rörlighet, 
fortsatt integration och kring centrala utmaningar som miljö och säkerhet." 
SLUT CITAT 

Rent praktiskt 

Vi tror att "nyckeln" till ett praktiskt internationellt arbete måste bygga 
på beprövad erfarenhet från hur olika förvaltningar i Osby under gångna 
år faktiskt jobbat med internationella kontakter. 
Bejaka även de internationella kontakter Osby kommun haft under tidigare 
mandatperioder! 
Ofta är det individuella "eldsjälar" som fixat att våra skolelever kunnat 
åka utomlands respektive ta emot utländska gäster hemma i Osby kommun. 
Hur kan kommunen förstärka incitamenten till att arbeta med internationella 
kontakter? 



Närhetsprincipen 
Precis som det nämnes ovan är det samarbetet och samhörigheten med våra 
nära geografiska grannar som är mest självklart att iorverkliga. 
Våra nordiska och baltiska grannländer kommer självklart ifråga i allra 
första hand. 
Vårt EU-medlemskap gör det vidare naturligt med de länder inom EU, 
där gemensamma språkkunskaper underlättar kontakterna. 

Våra vänorter 
Osby kommun har sedan år 1993 ett vänortsavtal med Gilleleje kommune, 
Danmark (nu Gribskov kommune) och med Kretinga kommun. Litauen. 
Vi anser att detta vänortsavtal ska positivt nämnas i "Strategidokumentet" 
och gärna utvecklas i nya former och möten. 

Skolutbvten 
Vår gymnasieskola har över tiden haft utvecklade samarbeten med tyska 
gymnasier/universitet. 
Fotbollsakademin "Calcio" har regelbundna träningsläger i Spanien. 
Elevgrupper från Ekbackeskolan har under senare år besökt både Kina 
och USA. 
Att permutera vissa skolstiftelser borde kunna leda till ökat resursstöd 
till intem2.tionella utbildningskontakter 

F öreningskontakter 
Flera föreningar i såväl Osby som Lönsboda har kontakter med syster
organisationer i andra länder. Även dessa kontakter över landsgränserna 
bör uppmuntras och stödjas i en kommunal strategi for internationellt 
arbete. 

Osby den 9 februari 2017 

Nl~sbym 

100 ' 
Magnus Dahlquist 
Sekreterare styrelsemötet 
2017-01-19 
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Riktlinje för avvikande händelser och risker 

KS/2017:301 160 

Beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Riktlinje fur avvikande händelser och risker daterad den 18 april 
2018, anlas. 

Sammanfattning av ärendet 

En avvikande händelse inne här ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En 
risk är ett tänkbart avsteg från verksamhetens kvalitet. Anmälan. utredning 
01.:h uppföljning av avvikande händelser och risker i verksamheten är en del 
i det systematiska förbättringsarbetet. Som en del av ett det arbetet är det 
viktigt au betona att varje upptäckt av en risk eller en avvikande händelse är 
något positivt. Genom upptäckten säkerställs att händelsen kan åtgärdas och 
dessutom att verksamheten får en möjlighet att se över sina rutiner och styr
ning och därigenom kan förhindra att liknande händelser återupprepas. Ge
nom att upptäcka risker kan vi undvika atl avvikande händelser inträffar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse .. Riktlinjer för avvikande händelser och risker" daterad den 
8 maj 2017 från kommunchef Petra Gummeson och utvecklingsstrateg 
Susanne Rönncfcldt Berg. 

''Riktlinje för avvikande händelser och risker'' daterad den 18 april 2017. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommum:hef Pdra Gummeson 
Utvecklingsstrateg Susanne Rönneteldt Berg 
Områdeschef Uthildning och arbete Emma Frostens:mn 
Vcrksamhctsutvcck)are Barn och skola Lars Andreasson 
Omrädesd1ef Vård och omsorg Andrictte Näslund 

E.xi;,«!ieral 
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Kommunledningsförvaltning 
Susanne Rönnefelt-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

Riktlinjer för avvikande händelser och risker
Dnr KS/2017:301 160  

Kommunledningsförvaltning förslag till /kommunstyrelsen/ 

Riktlinje för avvikande händelser och risker antas.

Sammanfattning av ärendet

En avvikande händelse innebär ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En risk är ett 
tänkbart avsteg från verksamhetens kvalitet. Anmälan, utredning och uppföljning av 
avvikande händelser och risker i verksamheten är en del i det systematiska 
förbättringsarbetet. Som en del av ett det arbetet är det viktigt att betona att varje upptäckt 
av en risk eller en avvikande händelse är något positivt. Genom upptäckten säkerställs att 
händelsen kan åtgärdas och dessutom att verksamheten får en möjlighet att se över sina 
rutiner och styrning och därigenom kan förhindra att liknande händelser återupprepas. 
Genom att upptäcka risker kan vi undvika att avvikande händelser inträffar. 
Beslutsunderlag

Riktlinje för avvikande händelser och risker.

 

Beslutet skickas till 

Petra Gummeson, kommunchef

Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg

Emma Frostensson, områdeschef UoA

Lars Andreasson, verksamhetsutvecklare BoS

Andriette Näslund, områdeschef VoO

Petra Gummeson Susanne Rönnefeldt Berg 
Kommunchef Utvecklingsstrateg 

http://www.osby.se/


 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Avvikande händelser och risker 
Riktlinjer

  

Beslutad av: <Beslutad av> Beslutsdatum: 2017-04-18
Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, 

utv.strateg
Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg

Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer: KS/2017:301
Giltighetstid Tillsvidare



 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.
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1 Bakgrund
En avvikande händelse innebär ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En 
risk är ett tänkbart avsteg från verksamhetens kvalitet. Anmälan, utredning 
och uppföljning av avvikande händelser och risker i verksamheten är en del i 
det systematiska förbättringsarbetet. Som en del av ett det arbetet är det 
viktigt att betona att varje upptäckt av en risk eller en avvikande händelse är 
något positivt. Genom upptäckten säkerställs att händelsen kan åtgärdas och 
dessutom att verksamheten får en möjlighet att se över sina rutiner och 
styrning och därigenom kan förhindra att liknande händelser återupprepas. 
Genom att upptäcka risker kan vi undvika att avvikande händelser inträffar. 
En förutsättning för ett lyckat förbättringsarbete är att all personal är delaktig 
och engagerad. Det är viktigt att den som bedriver verksamhet har en positiv 
inställning till personal som lämnar in anmälan om risker och avvikande 
händelser. Det är också viktigt att ha med sig att det inte handlar om att hitta 
enskilda individer som gjort fel utan att det i huvudsak handlar om att finna 
bakomliggande orsaker såsom exempelvis brister i processer, rutiner, 
bemanning, ledarskap eller organisation. Bakomliggande orsaker kan 
uppdagas med hjälp av ett välfungerande system för att hantera risker och 
avvikande händelser. 
Samtlig personal ska ha kännedom om riktlinje och rutin för hur avvikande 
händelser och risker anmäls, hanteras och följs upp. Personal ska även göras 
delaktiga på arbetsplatsmöten där avvikande händelser och risker 
återkopplas, analyseras för att förbättra och för att på så sätt förhindra 
återupprepning.

2 Syfte
Hantering av avvikande händelser och risker är en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Syftet är att komma tillrätta med brister i den egna 
verksamheten. 

3 Avvikande händelser och risker

3.1 Definition
En avvikande händelse är något som innebär avsteg från verksamhetens 
kvalitet. En risk kan definieras som sannolikheten för att en oönskad 
händelse ska inträffa. 

3.2 Vad ska rapporteras
Verksamheten måste kontinuerligt ha diskussioner på arbetsplatsmöten kring 
vad som betraktas som avvikande händelser eller risk för avvikande 
händelser i verksamheten. Nedan ges förslag på några;

 Brister i arbetsrutiner
 Brister i informationsöverföring 
 Brister i samverkan
 Otillräckliga resurser (kompetens, bemanning, lokaler eller 

utrustning) för verksamhetens bedrivande
 Otillräcklig eller felaktig information till patient eller anhörig
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 Felaktig eller utebliven insats som inte innebär missförhållande eller 
risk för missförhållande

En avvikande händelse eller risk enligt dessa riktlinjer får inte blandas ihop 
med händelser som innebär ett missförhållande eller risk för missförhållande 
(avser verksamhet enligt SoL, LSS och HSL), inte heller med händelse 
medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada (avser verksamhet 
enligt HSL). Om så är fallet ska rapportering ske enligt de rutiner som finns 
för lex Sarah respektive lex Maria. 

3.3 Ansvar 
Alla medarbetare som upptäcker en avvikande händelse eller risk i 
verksamheten har en skyldighet att anmäla denna. Närmsta chef är ansvarig 
för utredning av inkomna anmälningar om avvikande händelser och risker. 
Är en vårdtagare/brukare involverad görs en bedömning av chef om 
händelsen ska bedömas som avvikande händelse/risk eller en lex Sarah 
alternativt lex Maria.

3.4 Omedelbara åtgärder
Enhetschef eller ansvarig arbetsledare ska omedelbart när en anmälan om en 
avvikande händelse eller risk inkommer vidta de nödvändiga åtgärder som 
situationen kräver.

3.5 Utredningsförfarandet
En inkommen anmälan om en avvikande händelse eller risk ska 
dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. 
Dokumentationen av utredningen ska utvisa

 vad den avvikande händelsen eller risken har bestått i och vilka 
konsekvenser den har fått eller kunde ha fått 

 när anmälan har tagits emot
 när den avvikande händelsen har inträffat eller risken observerats
 orsak till den avvikande händelsen eller risken som har identifierats
 om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall 

varför det har inträffat igen
 bedömningen av om något liknande skulle kunna inträffa igen

Av dokumentationen ska det även framgå

 vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa den 
avvikande händelsen eller risken samt tidpunkt för dessa

 vad som i övrigt har framkommit under utredningen
 vilket beslut eller ställningstagande som utredningen har avslutats 

med

För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå 

 vilket datum uppgiften dokumenterades
 varifrån uppgiften kommer 
 vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar 
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 vem (namn och befattning eller titel) som har dokumenterat 
uppgiften 

Avvikande händelser och risker som anmäls kan leda till direkt förbättrande 
åtgärder i de enskilda fallen eller för flera verksamheter om det konstateras att 
bristen finns i flera delar av verksamheterna. Det kan även medföra att den som 
bedriver verksamhet ser över sina processer och rutiner. Visar det sig att 
processer och rutiner inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens 
kvalitet, ska dessa förbättras. Det innebär att verksamheten blir en lärande 
organisation. Utifrån framkomna avvikande händelser och risker förbättras 
fortlöpande verksamhetens styrning. Därmed utvecklas och säkras 
verksamhetens kvalitet. 

3.6 Sammanställning och analys
Utöver att utreda inkomna anmälningar om avvikande händelser och risker 
var för sig ska de även sammanställas och analyseras. Detta för att den som 
bedriver verksamheten ska kunna se mönster eller trender som indikerar 
brister i verksamhetens kvalitet. 
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Yttrande över Trafikverkets .. Atgärdsvalsstudie 
hög hastig hetsjärnväg Jönköping-Malmö .. 

KS/2017:389 532 

Beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Osby kommun lämnar följande )1trande: 

Ett centralt stationsläge i Hässleholm är att föredra. 

För sträckan Väman10-Hässlcholm bör höghastighetsjärnvägen 
lokaliseras nära E4:an, men om järnvägen ska gå genom Osby kom
mun är ett västligt läge att föredra. 

Utredningsområdet för stri\(:koma bör begränsas. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har tätt i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghai;;tighetsjämväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 
Arbetet omfattar bland annat en åtgärdsvalsstudie för sträckan Jönköping
Malmö. och nu ges möjligheten alt lämna synpunkter på forhandskopian 
ArKärdsvalsstudie höghasrighet#ärnväg Jönköpin~-Malmö. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Yttrande över Åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg 
Jönköping - Malmö" daterad den 29 maj 2017 från samhällsbyggnadschef 
Mathias Karlsson och samhällsplanerare Ebba Blomstrand. 

Atgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö. Rapport för. 
handskopia 2017-02-05. 

Bes/uret .fikickas till 

Kommwistyrclsen 
SamhällsbyggnadsRirvaltningen 
Samhällsplanerare Ebba Blomstrand 

Sida 
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Samhällsbyggnad 
Ebba Blomstrand 
0479-52 83 25 
ebba.blomstrand@osby.se 

Besköksadress Briogatan 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

Yttrande över Åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg 
Jönköping - Malmö
Dnr KS/2017:389 532  

Samhällsbyggnad förslag till Ledningsutskottet 

Osby kommun lämnar yttrande att

 ett centralt stationsläge i Hässleholm är att föredra.

 för sträckan Värnamo-Hässleholm bör höghastighetsjärnvägen lokaliseras nära 
E4:an, men om järnvägen ska går genom Osby kommun är ett västligt läge att 
föredra.

 utredningsområdet för sträckorna bör begränsas.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Arbetet 
omfattar bland annat en åtgärdsvalsstudie för sträckan Jönköping-Malmö, och nu ges 
möjligheten att lämna synpunkter på förhandskopian Åtgärdsvalsstudie 
höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. 

Ärende

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Det 
övergripande syftet med en svensk höghastighetsjärnväg är att:

 Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara 
transporter för människor och gods

 Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

 Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och 
Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv 
timme

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och 
näringsliv

http://www.osby.se/
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Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö utgör en förberedande studie med syfte att 
studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan. 
Utredningsområdet som har identifierats i stråket har delats in i sex delar. Det är 
stationsorterna Värnamo, Hässleholm, Lund samt sträckorna Taberg/Tenhult-Värnamo, 
Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund. För stationerna har tre lösningar studerats, 
ett västligt, ett centrat och ett östligt alternativ. Detsamma gäller sträckorna, ett västligt, 
ett centralt och ett östligt delområde har studerats. 

Yttrande

För Osby kommun är framförallt sträckan Värnamo-Hässleholm och station Hässleholm 
av intresse, därav fokus på dessa delar. 

Stationsläge i Hässleholm 

Det är av stor vikt att stationen i Hässleholm lokaliseras i ett centralt läge för att 
säkerställa goda bytesmöjligheter till bland annat Öresundståget och Krösatåget för resor 
till/från Osby. Effekter med ett centralt läge är exempelvis ökad tillgänglighet och 
samhällsutveckling för hela norra Skåne. Ett centralt läge bidrar därmed till ett av de 
övergripande syftena med höghastighetsjärnvägen, det vill säga att genom ökad 
tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling.

Sträckan Värnamo-Hässleholm

För att minimera skada och intrång i landskapet bör höghastighetsjärnvägen lokaliseras i 
närhet till E4:an, det vill säga i gränszonen mellan det västliga och centrala delområdet 
som förordas i rapporten. Det innebär att skyddsområden för vattentäkter, viktiga 
grundvattentillgångar och kulturmiljöer samt områden av riksintresse för naturvård i Osby 
kommun kan undvikas. Om höghastighetsjärnvägen ska gå genom Osby kommun är ett 
västligt läge i kommunen att föredra, för att skydda föregående nämnda viktiga miljöer. 

Utöver det ser kommunen behov av att utredningsområdet begränsas ytterligare och att en 
korridor pekas ut inom en snar framtid. Vid aktualitetsprövning av kommunens 
översiktsplan hade ett mindre område att förhålla sig till varit att föredra, då dagens nästan 
upptar halva kommunens yta.

Beslutsunderlag

Åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. Rapport förhandskopia 2017-
02-15
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Beslutet skickas till 

samhällsbyggnad@osby.se

Ebba Blomstrand

Mathias Karlsson Ebba Blomstrand 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 

mailto:samh%C3%A4llsbyggnad@osby.se
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Förord 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg 

mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken, Linköping-Borås, Göteborg-Borås och 

Jönköping-Malmö utgör delar av Trafikverkets program En ny generation järnväg för 

höghastighetsjärnväg. Sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås är i ett tidigt 

utredningsskede, som kommer att redovisas i form av en åtgärdsvalsstudie för varje sträcka. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått under 2015 och 2016 inom ett stort utredningsområde, och 

kunskapen har successivt fördjupats. Utredningsarbetet inleddes under 2015 med en översiktlig 

principstudie för att kartlägga områdets förutsättningar, de funktioner och krav som den nya 

järnvägen ska uppfylla, samt möjliga systemlösningar. Rapporten från det inledande arbetet 

benämndes ”Översiktlig design och systemlösning”. I utredningen redovisades fem tänkbara stråk 

mellan Jönköping och Malmö.  

En viktig grund i arbetet med höghastighetssystemets principiella sträckningar är att ha kunskap och 

förståelse för de förutsättningar som landskapet ger. En landskapskaraktärsanalys (LKA) ligger därför 

som grund för utredningsarbetet. För att underlätta kommande utredningsskeden som regleras av 

lagen om byggande av järnväg görs en miljöbedömning parallellt med åtgärdsvalsstudiearbetet. 

Miljöbedömningen har utgått ifrån 6 kap. 11-18 § i miljöbalken. 

Samtidigt som åtgärdsvalsstudien genomförts har Sverigeförhandlingen arbetat med sitt uppdrag att 

möjliggöra ett snabbt genomförande av en utbyggnad av en höghastighetsjärnväg i Sverige. I januari 

2016 beslutade Sverigeförhandlingen att börja förhandla med kommunerna Värnamo, Hässleholm och 

Lund på sträckan Jönköping-Malmö. Dessa kommuner ligger längs det som i åtgärdsvalsstudien 

benämns grönt utredningsstråk.  

Under våren 2016 genomfördes ett fördjupat utredningsarbete kring de stationsorter och sträckor som 

grönt utredningsstråk omfattar. Dessa delutredningar redovisas som olika underlagsrapporter. 

Åtgärdsvalsstudien sammanfattar på en övergripande nivå resultaten från detta arbete. Inom ramen 

för åtgärdsvalsstudien har också kostnadsbedömningar tagits fram.  

Denna version kallad ”förhandskopia 2017-02-15” kommer att kompletteras i vissa delar, vilket 

framgår av respektive kapitel. De kapitlen kommer att skrivas när rapporten färdigställs i början på 

2018. I övrigt är det den slutgiltiga versionen av åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnväg 

Jönköping-Malmö. 

Februari 2017 

   

Lennart Andersson  Andreas Hult 

Regional direktör i Syd  Projektchef   

   Linköping-Borås och Jönköping-Malmö 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är begränsad och kapacitetsutnyttjandet på Södra och Västra 

stambanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika problem, att systemet blir 

störningskänsligt, har punktlighetsproblem och att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med ökad 

efterfrågan. 

Som en möjlig lösning på de brister och behov som finns har en utbyggnad av höghastighetsjärnväg 

diskuterats och utretts. År 2008 utsåg regeringen en utredningsperson som skulle utreda 

förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Slutsatsen i 

utredningen (SOU 2009:74) var att höghastighetsbanor är ett bättre alternativ än en uppgradering och 

utbyggnad av stambanorna.   

Trafikverkets uppdrag  

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg 

mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverkets uppdrag är också att bistå 

regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag och analyser för utbyggnaden. 

Ändamålet, eller det övergripande syftet med en svensk höghastighetsjärnväg är att:  

 

Programmet för En ny generation järnväg  

Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg i Sverige bedrivs samlat inom ett program som 

benämns En ny generation järnväg. Programmet omfattar bland annat de två pågående projekten 

Ostlänken samt Göteborg-Borås samt två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås 

respektive Jönköping-Malmö.  

Programmet för En ny generation järnväg ska samordna arbetet med höghastighetsjärnväg inom 

Trafikverket i syfte att utifrån ett helhetsperspektiv på anläggningens funktion, kostnader och 

omgivningspåverkan skapa största möjliga samhällsnytta. 

 Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för 
människor och gods 

 Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling 

 Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Göteborg C på 
två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timme 

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv 
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Programmet ska samordna utvecklingsarbetet i de pågående höghastighetsprojekten Ostlänken, 

Göteborg-Borås och åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö så att en 

kommande utbyggnad sker enligt gemensamma principer/riktlinjer vad gäller övergripande krav, 

teknisk systemstandard och underhållsstrategi.  

Samtidigt ska programmet identifiera behov av att anpassa lagstiftning och tillämpning samt verka för 

affärsformer som bidrar till utveckling i anläggningsbranschen exempelvis genom industrialiserad 

produktion. 

Programmet ska också, tillsammans med Trafikverkets linjeorganisation, samordna och säkerställa 

leveransen av de utredningar som Sverigeförhandlingen beställer av Trafikverket. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien  

Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö utgör förberedande studie med syfte att studera möjligheter 

och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan. Utifrån uppsatta ändamål, 

transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, järnvägens anspråk och 

omgivningens förutsättningar ska principiella lösningar identifieras och analyseras utifrån 

måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter.  

Utifrån slutsatser avseende möjligheter, begränsningar och studerade principiella lösningar ska 

åtgärdsvalsstudien ge rekommendationer för fortsatt arbete, både avseende processuell, tematisk och 

vid behov även geografisk karaktär. 

Åtgärdsvalsstudien bygger vidare på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i bland 

annat Trafikverkets kapacitetsutredning (Trafikverket, 2012) (åtgärder redovisas i avsnitt 4.1) och 

utgår ifrån regeringsuppdraget att planera för höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm-

Göteborg/Malmö. Åtgärdsvalsstudien omfattar därför inte några nya analyser enligt fyrstegsprincipen 

eller trafikslagsövergripande studier.  

Åtgärdsvalsstudien utgör en del av underlaget i arbetet med den kommande nationella 

infrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Kunskapen om förutsättningar och tänkbara lösningar 

utgör även ett viktigt underlag för kommande planläggningsprocess där alternativa lokaliseringar ska 

identifieras och analyseras. 

Åtgärdsvalsstudien sammanfattar det utredningsarbete som har genomförts under perioden maj 2015-

december 2016. Som underlag till huvudrapporten finns olika underlagsrapporter, bl. a 

Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys och Underlagsrapport Miljöbedömning.  

Underlag till Sverigeförhandlingen   

Utöver att ta fram åtgärdsvalsstudie för Jönköping-Malmö har Trafikverket också i uppdrag att bistå 

Sverigeförhandlingen med övriga underlag och analyser kopplat till utbyggnaden av 

höghastighetsjärnvägen, bland annat underlag avseende stationsorter, kostnader och genomförande.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien och framtagande av övrigt underlag till Sverigeförhandlingen har skett 

parallellt och i delar integrerat vad gäller framtagande och dokumentation av underlag och analyser. 

Sverigeförhandlingen har under hand även tagit del av preliminära slutsatser och arbetsmaterial.  
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Styrande förutsättningar 

Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö, utredning av 

stationsläge i Jönköping ingår inte. Mellan Lund och Malmö antas höghastighetstågen gå på den 

planerade fyrspåriga järnvägen. Järnvägen kommer att vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak 

utföras som ett separat system med endast en kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät i Hässleholm. 

Planeringen av de nya höghastighetsjärnvägarna har att förhålla sig till ett antal övergripande krav. 

Dessa krav reglerar restider och hastighet, kapacitet och trafik, stationer och kopplingspunkter samt 

tillförlitlighet och underhåll.  

 Restid Stockholm-Göteborg ska vara högst 2:00 med direkttåg 

 Restid Stockholm-Malm ska vara högst 2:30 med direkttåg 

 Hastighet 320 km/h för höghastighetståg respektive 250 km/h för regionala tåg 

 Bytestid på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och övrig kollektivtrafik ska vara högst 10 

minuter 

Metodik 

Utredningsarbetet utgår från metodiken för åtgärdsvalsstudier. Det innebär att inom ramen för 

utredningen formuleras mål och krav, förutsättningar, alternativa lösningar, effekter samt 

måluppfyllelse. Studien landar i en rekommendation kring lösningar och förslag till fortsatt inriktning. 

Denna skrivs under 2017.

 

 Figur 1. Arbetsprocessen för åtgärdsvalsstudien. 

Den nya järnvägen kommer att göra stora avtryck i landskapet där den går fram. För att möjliggöra en 

så bra landskapsanpassning som möjligt krävs förståelse för landskapets förutsättningar, känslighet 

och potential. En landskapskaraktärsanalys ligger därför som grund för utredningsarbetet.  

En studie som åtgärdsvalsstudien omfattas inte av något formellt krav på miljöbedömning. 

Trafikverkets bedömning är att vid planeringen av en så pass stor åtgärd som en höghastighetsjärnväg, 

bör miljöaspekter undersökas och integreras tidigt i processen. Detta för att så långt som möjligt 

minimera miljöpåverkan. En miljöbedömning tas därför fram parallellt med åtgärdsvalsstudien. Den 

process som valts har utformats för att på många sätt likna den procedur som benämns 

miljöbedömning i miljöbalken.  
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Avgränsningar 

Sträckan Jönköping-Malmö är en del av den nya höghastighetsjärnvägen i Sverige. Övriga delar av 

höghastighetssystemet har avgränsats i följande projekt: Projekt Ostlänken (Järna-Linköping), Projekt 

Göteborg-Borås och Linköping-Borås. 

 

Figur 2. Höghastighetssystemets olika delar (vänstra bilden) och identifierade stråk Jönköping-Malmö (högra 

bilden).  

 

Studien omfattade inledningsvis ett stort geografiskt område mellan Jönköping och Malmö. 

Utredningsarbetet inleddes därför med att identifiera möjliga stråk. Några av de viktigaste kriterierna 

vid val av stråk var: 

 att höghastighetsjärnvägen ska ansluta till sträckan Linköping–Borås vid Jönköping 

 att det ska gå att resa på 2 timmar och 30 minuter med direkttåg mellan Stockholm och Malmö 

 att det ska gå att byta till Kust till kustbanan, Skånebanan, Södra Stambanan och 

Markarydsbanan 
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Efter Sverigeförhandlingens besked i februari 2016 om att det var grönt stråk som bäst uppfyllde 

uppsatta mål och krav för höghastighetssystemet har utredningsarbetet koncentrerats kring de 

stationer och sträckor som grönt stråk omfattar.  Kring grönt stråk har ett utredningsområde 

identifierats samt att området har delats in i sex delar. Under våren 2016 genomfördes utredningar för 

dessa delar: 

 

 

Figur 3. Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde med geografisk indelning i stationsorter och sträckor. 

  

 Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo 
 Station Värnamo 
 Sträckan Värnamo-Hässleholm 
 Station Hässleholm 
 Sträckan Hässleholm-Lund 
 Station Lund 
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Alternativa lösningar 

Utredningen av stationslösningar har skett på 

en översiktlig nivå i syfte att avgöra hur 

lämpliga olika lägen är. Tre principiella 

lösningar har studerats i varje stad, ett västligt, 

ett centralt och ett östligt alternativ. Varje 

station har utretts utifrån fokusområdena:  

 

Figur 4. Principiell redovisning av stationslösningar.  

De olika fokusområdena har legat till grund för beskrivning av förutsättningar, effekter och 

bedömning av måluppfyllelse för olika stationslösningar.  

 

Utredningen av sträckor mellan 

stationsorterna har skett på motsvarande sätt. 

Där har varje sträcka delats in i ett västligt, ett 

centralt och ett östligt delområde. Som grund 

för indelningen ligger t.ex. olika 

landskapskaraktärsområden. Varje delområde 

har utretts utifrån följande fokusområden: 

 

 

Figur 5. Principiell redovisning av delområden. 

 

Ovanstående fokusområden har legat till grund för beskrivning av förutsättningar, effekter och 

bedömning av måluppfyllelse. 

 

  Tillgänglighet och användbarhet 
  Samhällsutveckling  
  Landskap 
  Hälsa och säkerhet 
  Resurser tillgängliga för människan 
  Klimat 
  Genomförbarhet (endast effekter) 
  Kostnad (endast effekter) 

 Landskap 
 Hälsa och säkerhet 
 Resurser tillgängliga för människan 
 Klimat 
 Genomförbarhet (endast effekter) 
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Station Värnamo 

Värnamo är den näst största kommunen i Jönköpings län med cirka 33 000 invånare. Samhället är en 

viktig knutpunkt för järnvägstrafik, flera olika järnvägar möts idag i Värnamo.  

 

Figur 6. Principiella stationslösningar i Värnamo. 

 

Tillgänglighet. I Värnamo bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt eftersom 

bytesmöjligheterna till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då är maximala.  

Samhällsutveckling. I Värnamo bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt. Med ett centralt 

läge nås många bostäder, arbetsplatser och strategiska målpunkter inom gångavstånd. De kommunala 

utbyggnadsplanerna i anslutning till ett östligt läge gör att detta alternativ är att föredra framför ett 

västligt alternativ. Ett centralt läge är dock fortfarande mer fördelaktigt än ett östligt. Med ett centralt 

läge blir kapacitetspåverkan på det befintliga järnvägsnätet minimal.  
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Landskap. Det östliga läget är redan idag påverkat av befintlig infrastruktur och landskapet bedöms 

därför ha relativt god tålighet för anläggningens skala och struktur. Beroende på exakt sträckning kan 

dock ett östligt läge ha stor negativ påverkan på kulturmiljö varför den exakta sträckningen är mycket 

avgörande för effekternas storlek. Ett centralt läge förstärker stadens roll som stationsort och följer 

stadens riktning och struktur, men innebär ett skalbrott som bedöms påverka upplevelsevärdet av den 

småskaliga staden.  

Hälsa och säkerhet.  En station i ett perifert läge, med huvudsakligen låg befolkningstäthet, innebär 

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. Med ett centralt eller östligt läge finns infrastruktur 

att samförlägga den nya höghastighetsjärnvägen med. På så sätt kan barriären som den nya 

höghastighetsjärnvägen innebär begränsas. 

Resurser tillgängliga för människan. Ett västligt och ett centralt läge berör grundvattentäkter 

och vattenskyddsområden. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Värnamo bedöms vara tekniskt genomförbara. En central 

lösning är mer komplicerad än en östlig eller västlig lösning, eftersom den innebär en ny järnväg 

genom ett bebyggt område med omfattande ombyggnationer av vägar, gator och befintliga spår samt 

rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Befintlig bangård kommer att påverkas av en 

ny station vilket innebär att funktioner behöver flyttas och att befintlig trafik kan påverkas under 

byggtiden. Både det östliga och västliga läget har få konfliktpunkter med befintlig infrastruktur men 

komma att korsa befintlig järnväg och befintliga vägar. Landskapet är mer kuperat i det västliga läget 

än i det östliga. 

Kostnad. Kostnaden för en station i Värnamo bedöms ligga i intervallet 3,5 till 9,5 miljarder kronor. 

En västlig och östlig lösning ligger i det nedre spannet och en central lösning ligger i det övre spannet. 

I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km.  

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

olika delmål. Måluppfyllelsen för hänsynsmålets olika delmål är till stor del beroende på de 

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår en central eller en östlig lösning som mest 

fördelaktiga. De effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får 

bedöms uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns en 

potential för stadsutveckling och tillgänglighet, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör 

alternativet intressant att studera vidare. Det västliga alternativet bedöms ha marginell potential för 

stadsutveckling och tillgänglighet och bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. Den 

centrala och den östliga lösningen bör utredas vidare.   
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Station Hässleholm 

Hässleholm växte fram som ett stationssamhälle under mitten av 1860talet och har idag drygt 50 000 

invånare. Än idag är Hässleholm en viktig knutpunkt för järnvägstrafik och samhällets identitet 

förknippas starkt med funktionen som järnvägsknut. 

 

Figur 7. Principiella stationslösningar i Hässleholm. 

 

Tillgänglighet. I Hässleholm bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt eftersom 

bytesmöjligheterna till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då är maximala.  

Samhällsutveckling. I Hässleholm bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt. Med ett centralt 

läge nås många bostäder, arbetsplatser och strategiska målpunkter inom gångavstånd. De kommunala 

utbyggnadsplanerna i anslutning till ett östligt läge gör att detta alternativ är att föredra framför ett 

västligt alternativ. Ett centralt läge är dock fortfarande mer fördelaktigt än ett östligt. Med ett centralt 

läge blir kapacitetspåverkan på det befintliga järnvägsnätet begränsad.  
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Landskap. I Hässleholm bedöms landskapet vara mer tåligt i det centrala och i det östliga läget. Ett 

centralt läge förstärker stadens roll som stationsort och anläggningen kan integreras med befintlig 

järnväg, även om den nya järnvägen innebär skalbrott som kan försämra upplevelsevärdet av staden. 

Det östliga läget är redan idag påverkat av befintlig infrastruktur och landskapet bedöms därför ha 

relativt god tålighet för anläggningens skala och struktur. Längre söderut kan dock järnvägen ha 

negativ påverkan på höga naturvärden varför effekternas omfattning är starkt beroende av järnvägens 

närmare sträckning och utformning. 

Hälsa och säkerhet. En station i ett perifert läge, med huvudsakligen låg befolkningstäthet, innebär 

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. Det centrala läget innebär att den nya järnvägen 

samförläggs med befintlig järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning med 

vägarna 21 och 23. 

Resurser tillgängliga för människan. De flesta stationslägen berör grundvattentäkter och 

vattenskyddsområden. Det finns jordbruksmark i områdena för stationerna som kommer att påverkas. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Hässleholm bedöms vara tekniskt genomförbara. En central 

lösning är mer komplicerad än en östlig eller västlig lösning, eftersom järnvägen passerar genom 

bebyggelsen och innebär omfattande ombyggnationer av vägar, gator och befintliga spår samt 

rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Det medför också en ombyggnad eller flyttning 

av befintlig bangård vilket är komplicerat med pågående trafik. En östlig eller en västlig lösning 

innebär att både befintlig järnväg och befintliga vägar behöver korsas, vilket bedöms vara möjligt. 

Göingeåsen kan behöva passeras både i den östliga och västliga lösningen vilket kan bli komplicerat 

beroende på hur sträckningen sker, bergkvalitet och tekniska val.  

Kostnad. Kostnaden för en station i Hässleholm bedöms ligga i intervallet 9 till 16 miljarder kronor. 

En västlig och östlig lösning ligger i det nedre spannet och en central lösning ligger i det övre spannet. 

I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km.  

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

olika delmål. Måluppfyllelsen för hänsynsmålets olika delmål är till stor del beroende på de 

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår en central eller östlig lösning som mest 

fördelaktigt. De effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ innebär 

bedöms uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns en 

potential för stadsutveckling och tillgänglighet, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör 

alternativet intressant att studera vidare. En västlig lösning bedöms ha marginell potential för 

stadsutveckling och tillgänglighet och bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. De 

centrala och östliga alternativen bör utredas vidare.   
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Station Lund 

Lund är en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder och har utvecklats från en kyrklig 

metropol till en universitetsstad. Stor expansion skedde under det sena 1800-talet och under 1900-

talet.   

 

Figur 8. Principiella stationslösningar i Lund. 

 

Tillgänglighet. I Lund bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt eftersom bytesmöjligheterna 

till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då är maximala.  

Samhällsutveckling. I Lund bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt. Med ett centralt läge 

nås många bostäder, arbetsplatser och strategiska målpunkter inom gångavstånd. Med ett centralt läge 

blir kapacitetspåverkan på det befintliga järnvägsnätet begränsad. I Lund gör de kommunala 

utbyggnadsplanerna i ett östligt läge att detta alternativ är att föredra framför ett västligt alternativ. 

Ett centralt läge är dock fortfarande mer fördelaktigt än ett östligt. 
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Landskap. I Lund bedöms landskapet ha relativt god tålighet för en station i alla lägen; västligt, 

centralt och östligt. I det centrala läget följer anläggningen stadens struktur vilket underlättar 

inpassning. Det redan stora stationsområdet förvisso än mer storskaligt men bedöms ha viss tålighet 

utan att upplevelsen av Lund går förlorad. Det centrala läget kan dock innebära stor negativ påverkan 

på flera utpekade kulturmiljöer. I det östliga läget bedöms det möjligt att integrera järnvägen i det 

storskaliga och starkt infrastrukturpåverkade området, även om det finns risk för att befintlig barriär 

förstärks. Effekternas omfattning är dock starkt beroende av järnvägens närmare sträckning och 

utformning. Det västliga läget saknar koppling till Lunds stadsbebyggelse.  

Hälsa och säkerhet.  En station i ett perifert läge, med huvudsakligen låg befolkningstäthet, innebär 

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. I Lund innebär det centrala läget att den nya 

järnvägen samförläggs med befintlig järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning 

med E22. 

Resurser tillgängliga för människan. De flesta stationslägen berör grundvattentäkter och 

vattenskyddsområden. Det finns jordbruksmark i områdena för stationerna som kommer att påverkas. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Lund bedöms vara tekniskt genomförbara. En central lösning 

bedöms som mer komplicerad än en västlig lösning, den innebär omfattande ombyggnationer av 

vägar, gator och befintliga spår samt rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Det 

medför också en ombyggnad av befintlig bangård vilket är komplicerat med pågående trafik. I det 

östliga läget medför de topografiska förhållandena som råder längs sträckan att befintlig infrastruktur 

påverkas vilket gör att alternativet kommer att vara mycket komplicerat att genomföra. 

Kostnad. Kostnaden för en station i Lund bedöms ligga i intervallet 3,5 till 19 miljarder kronor. En 

västlig station ligger i det nedre spannet. En östlig lösning ligger i mitten av spannet och en central 

lösning ligger i det övre spannet. I kostnaden ingår station samt anslutande spår (13-19 km) norr och 

söder om stationen. 

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

olika delmål. Måluppfyllelsen för hänsynsmålets olika delmål är till stor del beroende på de 

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår den centrala eller östra lösningen som mest 

fördelaktig. De effekter för samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får bedöms 

uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns potential för 

stadsutveckling, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör alternativet intressant att studera 

vidare. En västlig lösning bedöms ha marginell potential för stadsutveckling och tillgänglighet och 

bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. De centrala och östliga alternativen bör utredas 

vidare.   
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Sträckor 

Taberg/Tenhult – Värnamo. Delområdena ligger alla inom Jönköpings län och är ca 60km långa. De 

största tätorterna är koncentrerade till det centrala delområdet och följer E4:an och Lagans dalgång. 

Alla tre delområdena är belägna i Vaggeryds kommun och ligger inom storskaligt kuperat landskap 

och sjörikt flackt landskap. Det som skiljer områdena åt mest är topografin och markförhållanden. 

Värnamo-Hässleholm. Delområdena ligger alla inom Jönköpings, Kronobergs och Skåne län och är ca 

120 km långa. Alla tre delområden omfattas av Värnamo, Ljungby och Hässleholms kommuner. 

Östligt och centralt delområde omfattas av Älmhult och Osby kommuner. Västligt och centralt 

delområde omfattas av Markaryds kommun. Alla tre områden ligger inom ett sjörikt flackt landskap 

och mosaiklandskap. Delar av västligt delområde ligger inom storskaligt sprickdalslandskap, söder om 

Lagan. 

Hässleholm och Lund. Delområdena ligger alla inom Skåne län och är ca 60 km långa. Alla 

delområdena omfattas av kommunerna Hässleholm, Höör, Eslöv och Lund och ligger inom de 

regionala karaktärsområdena mosaiklandskap och slättlandskap. 

 

Figur 9. De sträckor som åtgärdsvalsstudien delats upp i med tillhörande delområden. 
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Landskap. Utifrån landskapskaraktärsanalysen bedöms, mycket förenklat, området i gränszonen 

mellan det västliga och centrala delområdet längs sträckan Taberg/Tenhult-Hässleholm vara något 

mer fördelaktigt än de östliga delområdena. Utmed sträckan Hässleholm – Lund bedöms i nuläget 

gränszonen mellan det centrala och östliga delområdet vara något mer fördelaktigt. Effekternas 

omfattning är dock starkt beroende av järnvägens mer exakta sträckning och utformning. 

Hälsa och säkerhet. Den nya höghastighetsjärnvägen medför att det tillförs en fysisk barriär i nord-

sydlig riktning längs hela utredningsområdet. Den fysiska barriären kan skära av viktiga samband 

(vägar) i öst-västlig riktning. Den kan också innebära en fysisk barriär för upprätthållande av sociala 

sammanhang och strukturer. Det finns flera målpunkter för rekreation som kan komma att påverkas 

av buller och försämrad tillgänglighet. Påverkan på luftkvaliteten längs sträckorna bedöms vara 

försumbar då det primärt är vid inbromsning som det skapas skadliga partiklar.  

Resurser tillgängliga för människan. Längs hela utredningsområdet finns det 

grundvattenförekomster och vattenskyddsområden. I norra delen av utredningsområdet är det 

framförallt skogsmark, medan söder om Hässleholm finns det mycket värdefull jordbruksmark. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 
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Genomförbarhet. I hela utredningsområdet finns stora mängder morän vilket är gynnsamt ur 

byggnadstekniska aspekter då morän vanligtvis har hög bärighet vilket innebär att 

förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av järnväg. I hela området 

förekommer också isälvssediment vilket sannolikt innebär någon form av grundförstärkning. 

Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande. Vid anläggande av järnväg i skärning 

genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas och åtgärder 

utföras för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet. Berg, vilket vanligtvis är gynnsamt för att 

anlägga järnväg, förekommer främst i den östra delen mellan Taberg/Tenhult-Värnamo. På sträckan 

mellan Hässleholm och Lund finns horstar i nordvästlig-sydöstlig riktning; Göinge-, Nävlinge-, 

Linderöds-, Matteröds- och Söderåsen. Passagen av dessa horstar kan bli komplicerat beroende på hur 

sträckningen sker, bergkvalitet och tekniska val. I denhär skalan är det svårt att förorda något 

delområde utifrån Genomförbarhet, det gäller samtliga sträckor. 

Sammanfattande kommentar hela utredningsområdet  

Sammantaget framstår centrala eller östra lösningar som mest fördelaktiga i samtliga tre städer. De 

effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får bedöms uppväga den 

extra kostnad samt komplexitet som dessa alternativ innebär. I Lund och Hässleholm bedöms 

landskapet samverka med en ny station i ett centralt läge. Den centrala lösningen har sammantaget 

bäst måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och Samhällsutveckling. För övriga 

fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de platsspecifika förutsättningarna i 

delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och utformning. 

För de östliga alternativen finns potential till samhällsutveckling (kommunala bebyggelseplaner) i 

samtliga tre städer. Landskapet har en skala/struktur som tål en ny station och de östliga alternativen i 

samtliga städer har en jämförelsevis låg kostnad. De östliga lösningarna har sammantaget en relativt 

god måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och Samhällsutveckling. För övriga 

fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de platsspecifika förutsättningarna i 

delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och utformning. 

De västliga lösningarna bedöms ha marginell potential för stadsutveckling och tillgänglighet. Detta 

uppvägs inte av den lägre kostnad som dessa alternativ innebär. De västliga lösningarna har 

sammantaget en något sämre måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och 

Samhällsutveckling. För övriga fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de 

platsspecifika förutsättningarna i delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och 

utformning. 

Sammanfattningsvis bör de centrala och östliga alternativen utredas vidare i Värnamo, Hässleholm 

och Lund.  

På sträckorna Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund bedöms inte 

konsekvenserna för fokusområdena Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan och 

Klimat skilja sig åt mellan delområde väst, central och öst. Utifrån fokusområde Landskap och 

Genomförbarhet bedöms i nuläget gränszonen mellan delområden central och väst längs sträckan 

Taberg/Tenhult – Hässleholm och området i gränszonen mellan delområde central och delområde öst 

längs sträckan Hässleholm – Lund vara något mer fördelaktiga. Effekternas omfattning är dock starkt 

beroende av järnvägens sträckning och utformning. 
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Måluppfyllelsen för de olika sträckorna och delområdena är till stor del beroende på aspekt, de 

platsspecifika förutsättningarna i delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och 

utformning.  

 

Figur 10. Sammanställning av måluppfyllelsen för studerade stationer och sträckor, se kapitel 8.4.1 för 

bedömningsskala. 

  

Stationer

Fokusområde Aspekt Väst Central Öst Väst Central Öst Väst Central Öst

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet

Samhällsutveckling Robust system

Samhällsutveckling

Landskap Landskapets form och upplevelse

Kulturmiljö

Naturmiljö

Hälsa och säkerhet Människors hälsa

Befolkning

Förorenad mark

Olycksrisk

Resurser tillgängliga för människan Vatten

Materiella tillgångar

Klimat Klimatfaktorer

Sträckor

Fokusområde Aspekt Väst Central Öst Väst Central Öst Väst Central Öst

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet

Samhällsutveckling Robust system

Samhällsutveckling

Landskap Landskapets form och upplevelse

Kulturmiljö

Naturmiljö

Hälsa och säkerhet Människors hälsa

Befolkning

Förorenad mark

Olycksrisk

Resurser tillgängliga för människan Vatten

Materiella tillgångar

Klimat Klimatfaktorer

Värnamo Hässleholm Lund

Taberg/ Tenhult-

Värnamo
Värnamo-Hässleholm Hässleholm-Lund
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Begreppslista 

Delområde – För att komma ner i skala har de sex områdena (Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo, 

Värnamo-Hässleholm, Hässleholm, Hässleholm-Lund, Lund) delats in i tre delområden vardera; ett 

västligt, ett centralt och ett östligt delområde. Totalt ingår 18 olika delområden i åtgärdsvalsstudien. 

Fokusområden – Används för att gruppera aspekter. Fokusområdena är Tillgänglighet och 

användbarhet, Samhällsutveckling, Landskap, Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan 

Klimat, Genomförbarhet och Kostnad. 

Höghastighetsjärnväg – Järnväg dimensionerad för hastigheter över 250 km/h. 

Höghastighetståg – Tåg med hastigheter över 250 km/h. I Sverige planeras för hastigheter upp till 

320 km/h. 

Landskapskaraktärsanalys (LKA) – En form av landskapsanalys som fokuserar på ”samspelet 

mellan ett områdes naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll samt 

rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som skiljer det från omkringliggande landskap”. 

Miljöbedömning – Bedömning och beaktande av potentiella miljöeffekter och miljökonsekvenser 

som dokumenteras men utan formaliserad lagreglerad process. 

Måluppfyllelseanalys – Utgör en bedömning av i vilken utsträckning den studerade lösningen 

bidrar till eller motverkar möjligheten för höghastighetsjärnvägen att leva upp till framtagna 

projektmål. 

Principlösning – Sammanhängande mängd av systemtekniska funktioner som utvecklas utifrån de 

fasta förutsättningar som projektet har. 

Projektmål – Precisering av de övergripande projektmålen för åtgärdsvalsstudien 

Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. 

Station –Plats där tåg kan göra uppehåll för resandeutbyte. 

Regionala höghastighetståg – Regionaltåg som planeras trafikera höghastighetsjärnvägen med 

hastighet upp till 250 km/h. 

Stråk – En schematisk spårdragning mellan olika målpunkter.  

Sträcka – beskrivning av relationerna Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och 

Hässleholm-Lund. 

Tätort – Sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare 

(SCB:s definition). 
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Utredningsområde – Utgör det geografiska område som studeras i åtgärdsvalsstudien 

Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. Yttre gränser utgörs av gränserna för restider (2015) och att 

en station i Jönköping antas som en fast förutsättning. Utredningsområdet innehåller möjliga, 

relevanta och byggbara systemlösningar för höghastighetsjärnvägen. 

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) – En metodik och ett utredningssteg för Trafikverkets utredningar i tidiga 

skeden. 

Ändamål – Vad som ska uppnås med projektet med avseende på vilka behov som ska tillgodoses och 

vilka problem som ska lösas. 

Översiktlig design och systemlösning – En översiktlig studie genomfördes under 2015 för 

Jönköping-Malmö för att identifiera lösningar inom utredningsområdet och har utgjort underlag för 

fortsatt arbete.  

Övergripande projektmål – Precisering av de transportpolitiska målen (funktions- och 

hänsynsmålen) för höghastighetsjärnvägen som är framtagna för åtgärdsvalsstudierna. Beaktar 

ändamålen för höghastighetsjärnvägssystemet i Sverige. 
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Förstudie ishall Osby kommun 2017. daterad den 4 maj 2017. 

Bilaga 1 "Synpunkter från invånare i Osby kommun ... 

Arkitektkontor Aren AB, "Ishall Osby - Förslag nybyggnad - Osby 
kommun", daterad den 18 december 2016. 

Tyrens AB. "Miljöteknisk markundersökning MIFO fas 2, Barnvagnen 1, 
Osby", daterad den 27 mars 2017. 

Tyrens AB. "Kalkyl nybyggnad av ishall i Osby", daterad den 21 mars 2017. 

Stenungsunds kommun. "Drift- och kapitalkostnader pa Norumsborgs ishall 
sam den nya ishallen vid Nös näs ... daterad den 21 november 2013. 

Svenska Konståkningsförbundet, ''Ishall på lika villkor''. 
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Förstudie gällande ny ishall i Osby kommun 

Diarie nr KS/2016:255 821 

 

Kommunledningen, Samhällsbyggnadsbyggnad/Kultur och fritid föreslår att 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om: 

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

träningsrink i investeringsbudget år 2019 och 2020 enligt flerårsplan 

och ge uppdraget att påbörja arbetet med en ny ishall till 

kommunchefen.  

- Uppdra åt samhällsbyggnad att återkomma senast den 30 november 

2017 med placering i närheten av nuvarande ishall och eventuella 

kostnader för markförberedelser. 

Sammanfattning  

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

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

eventuell ny ishall i Osby kommun. Förstudien skulle innehålla konkreta 

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

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

fokus på allmänhetens åkning. Uppdraget delegerades vidare till 

Samhällsbyggnad/Kultur och fritid som har genomfört förstudien i bred 

samverkan.  

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

och övriga dialoger. Utgångspunkter för förstudien har varit ekonomisk, 

social, kulturell och ekologisk hållbarhet samt jämställhet och jämlikhet. 

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

I medborgardialogen har några områden lyfts fram extra av de tillfrågade 

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

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

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

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

Utifrån hållna medborgardialoger, sammanställningen av enkäter samt med 

hjälp av en referensgrupp bestående av föreningar och andra direkt berörda 

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

ytterligare synpunkter under julhelgerna.  

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

ekonomiska kalkylen gjordes enbart på själva byggnaden till detta 

tillkommer eventuell sanering och markförberedelser utöver det normala, 

driftkostnader, lösa inventarier, eventuell inköp av mark samt 

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

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

ovanlig felmarginal i ett tidigt skede enligt konsultföretaget Tyréns och 

sakkunnig från Osby bostäder. För detaljerad uträkning se den ekonomiska 

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

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

Detta har gjorts med framgång i andra byggnationen och kommuner 

och innebär att kommunen arbetar som ett team med byggarna som 

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

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

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

Två förslag för geografisk placering av ishallen togs fram dessa är 

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

nuvarande anläggningar och den andra med fördelen att kommunen äger 

marken samt att markförhållandena är kända. En extern markundersökning 

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

Markundersökningen visar att det finns höga halter av tungmetaller i marken 

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

Utgrävning av kontaminerade massor samt återfyllnad med rena beräknas 

kosta ca 30 Mkr.  

Barnvagnen är det läge där flest tillfrågade kommuninvånare och 

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

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

av nuvarande ishall  där den minsta risken och kostnaden för 

bortforsling av förorenade massor finns.   

Beslutsunderlag 
- Förstudie ishall Osby kommun 2017 

- Sammanfattning Miljötekninsk markundersökning MIFO Fas 2, 

Barnvagnen 1, Osby, den 27 mars 2017 

- Idéskiss ishall, Arkitektfirman Eva Arén 

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

 

Beslutet skickas till: 
- Kommunledning och samtliga förvaltningschefer 

- Föreningarna OIK och OKK 

 

Petra Gummeson                                              Mathias Karlsson 
Kommunchef                                                                   Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 

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

 

 

 

  



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

4(23) 

 

 

Innehåll 

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

2 Inledning .............................................................................. 5 

3 Syfte och mål ....................................................................... 5 

4 Bakgrund ............................................................................. 5 

 Hållbarhet .................................................................................................... 6 

5 Metod .................................................................................... 7 

 Projektorganisation till förstudien ................................................................ 7 
 Studiebesök ................................................................................................. 7 
 Delaktighet................................................................................................... 8 
5.3.1 Föreningsdialog .................................................................................. 8 
5.3.2 Ungdomsdialoger/enkät ..................................................................... 9 
5.3.3 Övriga enkäter .................................................................................... 9 
5.3.4 Övrig kompetens ................................................................................ 9 

6 Ishallens utformning ......................................................... 10 

 Sammanfattning av medborgardialoger .................................................... 11 
6.1.1 Dialog föreningar .............................................................................. 11 
6.1.2 Barn och unga .................................................................................. 11 
6.1.3 Enkät gymnasiet ............................................................................... 11 
6.1.4 Enkät vårdnadshavare ..................................................................... 12 
6.1.5 Enkät företagare ............................................................................... 12 
6.1.6 Övriga dialoger ................................................................................. 12 

7 Ekonomisk kalkyl .............................................................. 13 

 Huvudbyggnation ...................................................................................... 13 
 Träningshallen ........................................................................................... 14 
 Lösa inventarier ......................................................................................... 14 
 Utvändig anläggning .................................................................................. 14 
 Driftkostnader ............................................................................................ 15 

8 Geografisk placering ........................................................ 16 

 Ytans storlek .............................................................................................. 16 
8.1.1 Anslutning av ytterligare byggnation ................................................ 16 

 Barnvagnen ............................................................................................... 17 
8.2.1 Förorenad mark ................................................................................ 17 
8.2.2 Åtgärder ............................................................................................ 18 
8.2.3 Ansvarsutredning .............................................................................. 18 
8.2.4 Inköp av mark ................................................................................... 18 

 Gullarp ....................................................................................................... 18 
8.3.1 Avstånd ............................................................................................. 18 
8.3.2 Markundersökningen ........................................................................ 19 

 Detaljplanen............................................................................................... 19 

9 Alternativ finansiering ...................................................... 20 

 Företagare ................................................................................................. 20 
 Övriga ........................................................................................................ 20 

10 Slutsats ............................................................................. 21 

11 Referenser ........................................................................ 22 

12 Bilagor .............................................................................. 23 



Osby kommun 
Datum 

2017-05-04 
      

       
Sida 

5(23) 

 

 

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.  
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6 Ishallens utformning 

Ishallens utformning har tagits fram utifrån ett delaktighetsperspektiv. 

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

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

ny ishall. Vägledande för utformningen har också varit Svenska 

Ishockeyförbundets riktlinjer ”Bygga ishall” och Svenska 

Konståkningsförbundets dokument ”Ishall på lika villkor”. Efter insamlingen 

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

arkitektkontoret Arén AB.  

Bild: Idéskiss ny ishall Arén AB 

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

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

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

mediabås. Den kompletta idéskissen finns i bilaga 2. 

Utgångspunkten 

för idéskissen är 

att ishallen ska 

vara en publik 

B/C hall så att 

samma nivå som 

föreningar spelar 

på idag kan 

hållas. Detta 

innebär att 

särskilda krav på 

innehåll t.ex. 

omklädningsrum 

och antal 

publikplatser 

vilka återfinns i 

skriften ”Bygga 

ishall”.  

 

 

 

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

Under detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet som 

framkom av de genomförda medborgardialogerna. Synpunkter har inkommit 

både före och efter det att idéskissen presenterats. 

Kortfattad sammanfattning över de mest förekommande synpunkterna: 

 Café med möjlighet för socialt umgänge. 

 Bra internetuppkoppling. 

 Möjlighet att docka på andra anläggningar. 

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

evenemang och andra aktiviteter.  

 Det ska finnas två rinkar. 

 Läktare på båda sidorna om rinken i huvudbyggnaden. 

 Den ena trappan som går upp till cafeterian kan läggas utanför 

cafeterian alternativt gå direkt från markplan till läktarna.  

6.1.1 Dialog föreningar 

Synpunkterna som framkom från dialogen med föreningarna var att det 

skulle finnas möjlighet till att anordna andra evenemang som mässor, 

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

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

till andra aktiviteter som konferensmöjligheter för företag, träningsläger med 

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

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

framtida komplex med flera olika funktioner som sporthall, simhall, 

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

och fundera på solpaneler på taket av ishallen. 

6.1.2 Barn och unga 

Barnens och ungdomarnas synpunkter från workshoparna på fritidsgårdarna 

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

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

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

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

ishallen.  

6.1.3 Enkät gymnasiet 

Synpunkterna från workshoparna med barn och unga blev underlag till en 

webbenkät för alla gymnasieelever. Gymnasieeleverna var positiva till att en 

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

De hade även andra önskemål om aktiviteter som curling och bordtennis 

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

Gymnasieeleverna ansåg att det var en självklarhet att internetuppkoppling 

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

och utegym.  
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Bild: Vision framtagen av gymnasieelev i Osby Kommun. 

 

6.1.4 Enkät vårdnadshavare 

I svaren på enkäten till vårdnadshavarna framkom följande synpunkter. Ett 

café med möjlighet att umgås med vänner efterfrågades. Vårdnadshavarna 

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

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

som klättervägg, curling- och boulebana.  

6.1.5 Enkät företagare 

I enkäten som skickades ut till företagarna efterfrågades förutom synpunkter 

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

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

utformning. I avsnittet Alternativ finansiering presenteras vad företagen 

ansåg angående sponsring. 

Företagarna efterfrågade en plats för kundmöten, personalsammankomster, 

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

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

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

kommenterade att förstahandsvalet angående den geografiska placeringen 

borde vara området med fastighetsbeteckningen Barnvagnen. Flera 

företagare uppgav att markförhållandet bör avgöra var en eventuell ny ishall 

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

viktigt samt möjligheten att ansluta andra byggnader i framtiden. Det 

efterfrågades även snabb internetuppkoppling.  

6.1.6 Övriga dialoger 

Ishallspersonalen har gett sina synpunkter utifrån idéskissen på 

utformningen. Synpunkterna har framförallt innefattat val av inventarier, 

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

rinken.  

 

Förfrågan om synpunkter har även skickats till räddningschef och 

byggnadsingenjör vilka har poängterat att det är viktigt att följa 

egenskapskraven enligt Boverkets byggregler (BBR) som innefattar regler 

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

och hälsa, bullerskydd och energihushållning. Andra synpunkter har varit 

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

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

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

ska hända med nuvarande ishall kommer synpunkter angående nuvarande 

ishall inte behandlas vidare i denna rapport.  
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7 Ekonomisk kalkyl 

Nedan presenteras den ekonomiska kalkylen. Observera att beräknade 

kostnader kan ändras vid projektering. Syftet med den ekonomiska kalkylen 

är att vara underlag till en investeringsbudget avseende entreprenad och 

projekteringskostnader för en ny ishall i Osby.  

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

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

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

Den andra delen är träningshallen som ligger i direkt koppling till 

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

delen utvändig anläggning. I femte delen presenteras uppskattade 

driftkostnader för en ny ishall.  

 

Överblick ekonomisk kalkyl 

Huvudbyggnation 110 mkr 

Inventarier 4 mkr 

Träningshall  10 mkr  

Utvändig anläggning Alt.1 Barnvagnen 2,6 mkr 

Total investering 126,6 mkr 

Observera att den ekonomiska kalkylen utgår från och innefattar lätta 

markförberedelser, kostnader kopplade till specifika förhållanden så som 

förorenad mark presenteras under avsnittet Geografisk placering. 

Kostnaderna i den ekonomiska kalkylen avser 2017 års kostnadsläge, mer 

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

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

kvarstår.  

Totala investeringskostnaden beräknas bli cirka 126 miljoner. Byggnationen 

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

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

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

Detta har gjorts med framgång i andra byggnationen och kommuner och 

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

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

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

utgång om kostnaderna blir för höga.  

 

 Huvudbyggnation 

Den ekonomiska kalkylen för huvudbyggnationen innefattar stomme, tak, 

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

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

ståplatser och 20 är hcp-platser 

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

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

Den beräknade kostnaden för träningsrinken är enligt den inkomna kalkylen 

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

enklare konstruktion och ha oisolerade plåtväggar kan den beräknade 

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

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

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

exempel som bas. Exakt kostnad kommer kunna erhållas först när 

projektering och partnering har påbörjats.  

Exempel: 

Boden kommun 2009, 6,5mkr. 

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

halva-priset 

Leverantör ishallar North Power, 5 mkr. 

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

Haninge kommun i samarbete med Stockholms idrottsförbund: träningshall 

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

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

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

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

 

 Lösa inventarier 

Kostnaden för lösa inventarier har uppskattats utifrån slutredovisningen av 

Stenungssunds nya ishall som exempel. Stenungssunds ishall stod klar 2015 

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

inventarielista kommer att tas fram vid beslut om projektering.  

 

 Utvändig anläggning 

Med utvändig anläggning menas i denna utredning området runt 

byggnationen. Förslag på vad den utvändiga anläggningen kan innehålla är 

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

och från ishallen.  

Ett kostnadsförslag för utvändig anläggning har inkommit från driftenheten i 

Osby kommun.  I beräkningen ingår lätt markförberedelse vilken innebär 

balansering av ytan, borttagning av träd, uppbrytning och borttransportering 

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

anläggningens område. En mer detaljerad kostnadskalkyl och vad som ska 

ingå i utvändig anläggning ska tas fram i projekteringsfasen. 

  

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

Barnvagnen: ca 250 tkr 

Gullarp: ca 350 tkr 

 

Gång och cykelvägar  

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

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

Barnvagnen: 1088 x 2000 = 2 176 tkr 

Gullarp: 1927 x 2000 = 3 854 tkr 

 

Övrig utrusning   

Lekplats: Liten/medelstor ca 100 tkr, exklusive montering  

Utegym: Utegym ca 100 tkr, exklusive montering 

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

 

 Driftkostnader 

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

administrationskostnader, internhyra, personalkostnader samt avskrivningar. 

En uppskattning utifrån dagens personalkostnader och framtida i en ny ishall 

uppskattas till fem heltidstjänster för vaktmästeri och lokalvård. Den årliga 

personalkostnaden för dessa tjänster beräknas vara 842 tkr exkl. 

löneökningar.  

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

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

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

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

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

Under utredningen framkom det två förslag på geografisk placering. Båda 

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

utredningar som gjorts på respektive plats. Platsernas fastighetsbeteckning är 

Barnvagnen och Gullarp. Barnvagnen ligger bredvid nuvarande ishall och 

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

Barnvagnen är det läge där flest tillfrågade kommuninvånare och föreningar 

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

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

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

minsta risken och kostnaden för bortforsling av förorenade massor finns.   

Bild: Karta över Osby tätort 

 

 Ytans storlek 

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

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

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

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

beräknas ytan för anläggningarna till 17 000 m2.  

Området Barnvagnen bedöms ha tillräckligt stor yta för byggnationen av 

ovannämnda anläggningar. Vid behov av fler anläggningar eller utvecklad 

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

för ovannämnda anläggningar samt utrymme för ytterligare anläggningar 

samt utvecklad utemiljö. 

8.1.1 Anslutning av ytterligare byggnation 

Vid både Barnvagnen och Gullarp bedöms det som möjligt att ansluta 

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

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

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

utredning av en eventuell ny simhall. 
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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.  
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Gullarp ligger naturnära vilket utgör möjligheter till att skapa ett framtida 

rekreationsområde med exempelvis utegym, motionsspår och lekplats med 

ishallen som centralpunkt.  

8.3.2 Markundersökningen 

Enligt Sveriges geologiska jordartskarta finns det fläckar av torv/mossa i 

området Gullarp. Därför beslutades att en okulärundersökning av marken 

skulle genomföras. Två provgropar grävdes den 2016-11-02 och dagen efter 

stämdes groparna av för eventuella förändringar. I provgrop ett bestod 

marken av naturliga massor, morän. I provgrop två bestod marken av 

matjord och morän. I båda groparna påträffades vatten vilket kan medföra att 

pålning av ishallen behövs och leder till eventuella ökade kostnader för 

anläggningen. Fler provgrävningar krävs för att kartlägga om ishallen kan 

anläggas i en annan del av området Gullarp än delen för provgrävningen. 

 
Bild: Okulär markundersökning med provgrävning 

 

 Detaljplanen 

Oavsett vilken geografisk placering som väljs kommer detaljplanen behöva 

ändras. Planarbetet beräknas ta runt 12 månader. Vid planarbetet kommer ett 

antal fastigheter bli sakägare och det blir något fler vid Barnvagnen än vid 

Gullarp. 
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9 Alternativ finansiering 

Under förstudien har möjligheter för alternativ finansiering undersökts. En 

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

ishallen. Även sparbanksstiftelsen är positiv till att eventuellt sponsra en del 

av utrustningen.  

 Företagare 

I enkäten som gick ut till företagarna efterfrågades vilka möjligheter 

företagarna ansåg att de hade att bidra med företagssponsring. Resultatet av 

enkäten ska ses som en fingervisning vad gäller möjligheter till sponsring då 

företagarna har inte förbundit sig till sponsring genom enkäten.  

I enkäten tillfrågades 71 stycken företagare, 17 % av de svarande kunde 

tänka sig att sponsra någon del eller delar i en ny ishall. 25 % svarade att de 

inte visste än. Av de företagare som kunde tänka sig sponsra ansåg ca 41 % 

att de kunde ville sponsra de allmänna utrymmena och ca 29 % cafeterian. I 

utemiljön svarade ca 23 % att de kunde tänka sig sponsra med lekutrusning. 

 Övriga  

Ett möte har hållits mellan Sparbanksstiftelsen och Osby kommun vilket 

utmynnade i att stiftelsen eventuellt kunde tänka sig att sponsra någon 

mindre del som exempelvis en tävlingsklocka. 

Allmänna arvsfonden arbetar med jämlika ishallar och har tidigare stöttat 

föreningar som har satt upp en No Fall- utrustning. Vid inköp av utrustning bör 

allmänna arvsfonden kontaktas för ett eventuellt stöd för kostnaderna kring 

utrustning.  



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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12 Bilagor 

 

Bilaga 1  –  Sammanfattning av medborgardialoger  

 Workshop 

 Gymnasieenkät 

 Vårdnadshavare enkät 

 Företagsenkät 

 Synpunkter på Idéskissen 

 

Bilaga 2 –  Idéskiss framtagen av arkitektkontoret Arén AB 

Bilaga 3 –  Miljöteknisk markundersökning 

Bilaga 4 – Ekonomisk kalkyl 

Bilaga 5 – Stenungssund drift- och kapitalkostnader 

Bilaga 6 – Svenska ishockeyförbundets riktlinjer ”Bygga ishall” 

Bilaga 7 – Svenska konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor” 

 

 



	  

	  

Bilaga 1 – Synpunkter från invånare i Osby kommun 
Workshop 
Nedan	  presenteras	  tre	  bilder	  från	  workshopen	  med	  fritidsgårdarna.	  Idéskissen	  presenteras	  nedan	  för	  
bilderna.	  	  

	  



	  

	  

Gymnasieenkät 
	  

	   	  



	  

	  

Vårdnadshavare enkät 

	  

	   	  



	  

	  

Företagsenkät 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Vilka	  delar	  skulle	  vara	  intressant	  för	  ditt	  företag	  att	  sponsra?	  



	  

	  

Synpunkter från Idéskissen 
När det gällde kommentarer på anläggningen som helhet fanns det flera positiva 
kommentarerna om utformningen. Någon tyckte dock att anläggningen inte passade in i Osby 
kommun.  Nedan redovisas de synpunkter och förslag som inkommit gällande särskilda 
områden/förbättringar.  
Det fanns många synpunkter om cafeterian och den som kom upp flest gånger var att den ena 
trappan skulle läggas utanför cafeterian alternativt kunna gå direkt från markplan till läktarna. 
Cirka hälften av de som har lämnat synpunkter har uppgett att de tycker att den eventuella 
ishallen förlorar atmosfär när det bara finns en läktare på en sida. Önskemål är att det finns 
läktare runt hela hallen. Andra önskemål var att ha läktare ända ner till isen som i Ängelholm, 
att det ska finnas ståplatser vid speaker båsen samt att sittplatserna på ytterkanterna var dåligt 
placerade. Andra synpunkter var att det skulle finnas två rinkar och gärna läggas på långsidan 
för att spara på kostnaderna. Det fanns också önskemål om en toalett på plan ett så de 
tränande inte skulle behöva gå hela vägen in i omklädningsrummen.  

Övriga tankar som lyftes var att det är bra om hela ishallen kan mörkläggas för att få till en 
del arrangemang samt att omklädningsrummen och träningsrummet behöver kunna anpassat 
utifrån den aktiviteten som ska finnas i lokalen.   
Det fanns flera positiva kommentarer om att en simhall och ishall läggs vid sidan om 
varandra. 
Det kom in åtta lappar med synpunkter på placeringen och dessa uppgav att de ville att en 
eventuellt ny ishall skulle ligga där den nuvarande ishallen ligger och lyfte Gamelby som bra 
placering.  

Övriga synpunkter om eventuell ny ishall var att det borde finnas alkoholservering i caféet, att 
man bör tänka framåt med att ha en ishall där föreningarna har möjlighet att avancera en 
division. Andra funderingar var vad som kommer att hända med nuvarande ishall och där 
fanns ett förslag att göra någon form multianläggning av den nuvarande.  Andra förslag var 
skottramp, Wifi och att anlägga en bana utanför eventuella nya ishallen för rullskridskor.  
	   	  



	  

	  

Synpunkter från ishallspersonalen  
• Toalett vid träningsrink vid ingångskorridoren som både de i träningsrinken och i 

storarinken kan använda. 
• Vattenledning draget till båsen samt utvisningsbåsen med tillhörande avlopp. 
• Förberett byggnationen för läktare på båda sidorna.  
• Egen ingång för gästandelag. 
• Egen ingång till omklädningsrum för À-laget. 
• Utdragbar spelartunnel för spelarna på båda ingångarna  
• Mål hiss för 4 mål på stora rinken och 2 på träningsrinken.  
• Ingång till omklädningsrum för allmänheten även vid trappentrén.  
• Idéskissen har inte med brandtrappa och nödutgångar  
• En separat genomgång för att nå läktarna vid entrén.  
• Dörrarna till toaletten sätts mot läktarna i korridoren.  
• Automatiska skjutdörrar mellan cafeterian och läktare 
• Grind längst ned i trappan vid läktaren så publiken inte springer ut på isen. 
• Bastu  
• Larm och passersystem  
• Egen ingång till träningsrinken. 
• Sväng de sittplatser för publiken som är längst ut för de kommer inte kunna se in i 

rinken. 
• Gott om golvbrunnar i omklädningsrummen och spelarbåsen.  
• Sarg i stora hallen 
• Stående glas på rinkens båda långsidan. ( glas finns att sätta in) 
• Kunna ta bort sargen på ena sidan och dakorink med reklamglas. (föreningen betalar 

100 per år för platsen för nytt glas efter 6 år)  
• Isolerad sarg.  
• Centraldammsugare för läktare och omklädningsrum.  
• Mediaskub bygga den med tv/surfplattor.  
• Surfplatta i varje rum för att kunna skriva vem som kommer och under vilka tider..  
• Tv vid entrén 40 tum med information om tider. 
• Stor port  för att komma in till isen med en liten lastbil för att kunna byta lampor.  
• Port bör vara elektrisk stängning med fjärrkontroll. 
• Automatiska dörrar mellan cafét och läktarna 
• Gerflor GTI EL5 conect svart 30000 på en treårs period genom att köpa denna mata 

jämfört med en annan. Håller i 20.  
• Nimamaskin gummimatta 17 mm. 00043. Gislaved.  
• Fjärrstyrd garageportar.  
• Kunna använda surfplattor för bokningar.  

 
Kommentarer angående Co2 anläggning 
Enligt uppgifter halva livslängden - 10 år.  
Får mer värme men körs anläggningen för hårt är det inte bra. Går inte kyla för mycket för att 
få ut mer värme. 
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ISHALL FÖR ALLA - NY ISHALL OSBY 

BAKGRUND 
Idag har Osby en ishall som är i behov av omfattande åtgärder 
och kommunen har tagit fram ett förslag till nybyggnad av is-
hall i Osby tätort.
Önskemålet är en ishall för alla i Osby. Många olika mål-
grupper skall kunna få möjlighet att använda isen på olika sätt. 
Föreningslivet kring ishallen är en viktig del av 
samhället och attrahera många barn, ungdomar och vuxna.
Ishallen kan erbjuda brukare och besökare konståkning, 
hockey, rehab på is, samvaro och mycket mer. 

DELAKTIGHET I PROCESSEN
För att ta fram ett innehåll och koncept för ny ishall har ett brett 
delaktighets perspektiv varit styrande.
Ungdomar och föräldrar har fått svara på enkäter och tyckt till.
Föreningsliv har lagt synpunkter, idéer och formulerat innehåll.

PERSPEKTIV - LEDORD
FÖR ALLA
Jämlikt
Jämställt
Tillgängligt
Barnets perspektiv
Mötesplats

VÄGLEDANDE
Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer - ”Bygga Ishall” och 
Svenska konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor” har 
varit vägledande i arbetet med att ta fram förslag till ny ishall.

FÖRETAGSSAMARBETE
Öppenhet för samarbete med näringslivet.

       2
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GEOGRAFISK PLACERING - TOMTALTERNATIV
A - Kv. Barnvagnen 
B - Gullarp 
Läge i Osby – kommunikationer – tomtyta 
Logistik-trafik
Utvecklingsmöjligheter- Idrotts centrum – Idrotts park
Möjlighet att docka på simhall, bowling, boule, träningshallar etc.

UTEMILJÖ
Parkering personbilar, bussar
Angöring bussar, gods, hcp parkering
Cyklister
Gående
Kopplingar - Utegym löp promenad
                     Lekplatsytor - naturlek

GEOGRAFISK PLACERING

FÖRKLARINGAR

FRAMTIDA
CYKLISTER

PERSONBILAR  

GÅENDE

TOMTGRÄNS         
                   

PARKERING

TOMT B - GULLARP

TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 1 TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 2

GULLARP

BARNVAGNEN

TRÄNINGSRINK

SIMHALL

SIMHALL

TRÄNINGSRINK

ISHALL
TRÄNINGSRINK

ISHALL

ISHALL

PARKERING

PARKERING

PARKERING

GEOGRAFISK PLACERING - TOMTALTERNATIV
A - Barnvagnen - 32.000 kvm - 1 km till centrum
B - Gullarp - 50.000 kvm - 1,4 km till centrum
Läge i Osby - kommunikationer - tomtyta 
Logistik-trafik
Utvecklingsmöjligheter - Idrottscentrum - Idrotts park
Möjlighet att docka på simhall, bowling, boule, träningshallar 
etc.

UTEMILJÖ
Parkering personbilar, bussar
Angöring bussar, gods, hcp parkering
Cyklister
Gående
Kopplingar - Utegym, löpning och promenad
                     Lekplatsytor - naturlek

FÖRKLARINGAR

FRAMTIDA
CYKLISTER

PERSONBILAR  

GÅENDE

TOMTGRÄNS         
                   

TOMT B - GULLARP

TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 1 TOMT A - BARNVAGNEN - ALTERNATIV 2
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GEOGRAFISK PLACERING - TOMTALTERNATIV
A - Kv. Barnvagnen 
B - Gullarp 
Läge i Osby – kommunikationer – tomtyta 
Logistik-trafik
Utvecklingsmöjligheter- Idrotts centrum – Idrotts park
Möjlighet att docka på simhall, bowling, boule, träningshallar etc.

UTEMILJÖ
Parkering personbilar, bussar
Angöring bussar, gods, hcp parkering
Cyklister
Gående
Kopplingar - Utegym löp promenad
                     Lekplatsytor - naturlek
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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
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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.



Uppdrag: 275230, Barnvagnen 1, Osby, MIFO 2 2017-03-27

Beställare: Osby kommun

8(18)

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
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N

Figur 5. Riskklassningsdiagram
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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
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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

B6 0,0-0,5 brun FYLLNING av mull, tegel, sand och avfall

B6 0,5-1,0 brun FYLLNING av mull, tegel, sand och avfall Metaller, PAH

B6 1,0-1,5 brun FYLLNING av sand och grus

B6 1,5-2,0 grå något siltig sandig MORÄN

B6 2,0-2,4 grå sandig MORÄN

B6b 0,0-1,0 brun FYLLNING av tegel, avfall mull och sand

B6b 1,0-1,5 brun FYLLNING av sand och grus

B6b 1,5-2,0 grå något siltig sandig MORÄN
B6b 2,0-3,1 grå sandig MORÄN metodstopp, grundvatten ca 2 m under markytan

B7 0,0-0,5 ljusbrun SAND

B7 0,5-1,0 grå något grusig sandig MORÄN

B7 1,0-1,2 grå något grusig sandig MORÄN metodstopp

B8 0,0-0,5 brun FYLLNING av sand och grus

B8 0,5-1,0 brun FYLLNING av sand, grus och avfall Metaller, PAH

B8 1,0-1,5 brun FYLLNING av sand och grus

B8 1,5-2,0 brun FYLLNING av sand, grus och torv

B8 2,0-3,0 grå SAND grundvatten ca 2 m under markytan

PG1 0,0-0,8 brun FYLLNING av mull, grus, sand och avfall
Avfallet bedöms i huvudsak utgöras av hushållsavfall, såsom

förpackningar av glas, metall, plast, porslin etc. Metaller, PAH

PG1 0,8-1,5 brun/röd siltig FINSAND

PG1 1,5-1,7 grå/brun siltig sandig MORÄN
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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



Bilaga 5 1(2)

Uppdrag: 275230 - Barnvagnen 1, Osby, MIFO fas 2

Beställare: Osby kommun

Sammanställning av resultat för utförda fält och- laboratorieanalyser för grundvatten

1 2 3 4 5

B6b -

screening

B6 b -

separat

metallanalys B3 B2 B1

Provtagningsdatum 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21
Stödparametrar Enhet

Konduktivitet mS/m - <10/25 25–50 50–75 75–150 ≥150 - 54,0 140,0 60,0 120,0

pH 10,5 >8,5 7,5–8,5 6,5–7,5 5,5–6,5 ≤5,5 - 6,9 6,6 7,2 6,7

Ammonium-kväve mg/l - <0,04 0,04-0,08 0,08-0,4 0,4-1,2 >1,2 - 0,042 16 0,085 8,7

Metaller

Arsenik µg/l 10 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 <1.0 0,45 0,34 0,53 0,28

Barium µg/l - - - - - - 18,7 23 150 100 120

Kadmium µg/l 5 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5 <0.50 0,12 <0,020 0,058 <0,020

Kobolt µg/l - - - - - - 0,6 0,69 3 1,3 4,4

Krom µg/l 50 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 <5.0 0,78 0,22 0,29 0,21

Koppar mg/l 2 <0,02 0,02–0,2 0,2–1 1–2 ≥2 0,0059 0,0069 0,00033 0,0027 <0,00020

Kvicksilver µg/l 1 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 <0.010 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Molybden µg/l - - - - - - 2,3 - - - -

Nickel µg/l 20 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 1,1 1,6 3,7 7,1 3,6

Bly µg/l 10 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 <1.0 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Zink mg/l - <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 0,083 0,130 0,093 0,26 0,0052

Vanadin µg/l - - - - - - <5,0 2,5 0,36 4,2 0,43

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2015:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren)

2) Bedömningsgrunder  för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23. Ersätter Naturvårdsverkets rapporter 4918 samt 4915.

Uppmätta analysresultat

klassas i sammanställningen

mot SGU:s

bedömningsgrunder (mkt låg-

mkt hög halt).

SLVFS

2015:3
1)

Hög halt

Mkt hög

halt

SGU-rapport 2013:01
2)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Låg halt

Mkt låg

halt Måttligt halt

Provmärkning

O:\HBG\275230\MG\=Arbetsarea=\Redovisning excel\Bilaga 5 Redovisning Lab Vatten Barnvagnen 1.xlsx 2017-03-27



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

2015:3
1)

SPI rekommendation
2)

Dricksvatten
Ångor i

byggnader
Bevattning Ytvatten Våtmarker

Provmärkning

B6b B3 B2 B1

O:\HBG\275230\MG\=Arbetsarea=\Redovisning excel\Bilaga 5 Redovisning Lab Vatten Barnvagnen 1.xlsx 2017-03-27



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020613-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h0yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080188Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B1 1,0-1,5

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%62.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.50Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.59Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.55Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.0Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts540Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts63Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.4Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020613-01

Í%R%^Â!2h0yÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts73Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.23Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts740Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020614-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h1ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080189Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B2 0,0-0,5

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.26Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.22Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2600Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts260Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020614-01

Í%R%^Â!2h1ÆÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts74Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts59Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts700Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020615-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h2$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080190Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,5

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B3 0,0-0,5

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.18Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.95Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.071Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.43Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.63Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts410Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020615-01

Í%R%^Â!2h2$Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1100Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts64Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.6Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts3100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020616-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h3-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080191Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B6 0,5-1,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.63Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.65Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.27Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts990Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts73Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020616-01

Í%R%^Â!2h3-Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts180Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020617-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h46Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080192Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: B8 0,5-1,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.13Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.96Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts230Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts38Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020617-01

Í%R%^Â!2h46Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.14Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts160Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020618-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h5?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080193Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,8

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG1 0,0-0,8

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%67.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.76Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.67Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.098Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts9.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts16Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts470Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.5Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020618-01

Í%R%^Â!2h5?Î

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1200Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.5Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020619-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h6HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080194Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,4

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG2 0,0-0,4

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.15Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.12Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.78Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.97Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts360Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts77Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020619-01

Í%R%^Â!2h6HÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts540Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020620-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h7QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080195Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,8

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG3 0,0-0,8

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.18Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.14Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.91Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1000Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.99Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020620-01

Í%R%^Â!2h7QÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts780Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020621-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h8ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080196Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-1,1

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG4 0,0-1,1

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.38Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.45Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.90Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts24Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts590Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.9Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020621-01

Í%R%^Â!2h8ZÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts8.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts320Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.4Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts63Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts17000Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020622-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h9cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080197Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-2,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG5 1,0-2,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.50Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.64Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.91Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts9.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts260Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts530Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020622-01

Í%R%^Â!2h9cÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14000Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.33Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts34Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1500Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020623-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h:lÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080198Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-1,0

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG6 0,0-1,0

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.090Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020623-01

Í%R%^Â!2h:lÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-020624-01

EUSELI2-00404829
Í%R%^Â!2h;uÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02080199Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1,1

Sandra Martinsson

Provet ankom:

JordMatris:

2017-02-07

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Provmärkning: PG7 0,2-1,1

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.39Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.94Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.65Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.85Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts6.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts240Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts520Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-020624-01

Í%R%^Â!2h;uÎ

EUSELI2-00404829

mg/kg Ts8.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2800Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts58Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts610Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-035053-01

EUSELI2-00408382
Í%R%^Â!4QG7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02220565Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5

Sandra Martinsson

2017-02-21

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-02-21

Utskriftsdatum: 2017-03-06

Provmärkning: B1

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00058Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0019M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0029Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l0.021Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.36Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-035053-01

Í%R%^Â!4QG7Î

EUSELI2-00408382

µg/l0.084Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.25Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.18Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.013Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.028Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.028Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.95Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.44Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

6.7pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.1Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l8.7Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.00028Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.12Barium Ba (filtrerat) a)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0044Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l0.00021Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0036Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00043Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0052Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-035054-01

EUSELI2-00408382
Í%R%^Â!4QH@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02220566Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5

Sandra Martinsson

2017-02-21

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-02-21

Utskriftsdatum: 2017-03-06

Provmärkning: B2

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l0.024Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-035054-01

Í%R%^Â!4QH@Î

EUSELI2-00408382

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

7.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.1Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m60Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.085Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.00053Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.10Barium Ba (filtrerat) a)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000058Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0013Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0027Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00029Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0071Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0042Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.26Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

30%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-035054-01

Í%R%^Â!4QH@Î

EUSELI2-00408382

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-035055-01

EUSELI2-00408382
Í%R%^Â!4QIIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

275230

Tyréns AB Region Syd

Sandra Martinsson

Geo

Box 27

291 21 KRISTIANSTAD Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2017-02220567Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5

Sandra Martinsson

2017-02-21

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-02-21

Utskriftsdatum: 2017-03-06

Provmärkning: B3

Provtagningsplats: 275230

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00068Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0036Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0030M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0072Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l0.022Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.060Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



AR-17-SL-035055-01

Í%R%^Â!4QIIÎ

EUSELI2-00408382

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

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

Bilaga 6



AR-17-SL-035055-01

Í%R%^Â!4QIIÎ

EUSELI2-00408382

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-035056-01

EUSELI2-00408382
Í%R%^Â!4QJRÎ

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

Bilaga 6



AR-17-SL-035056-01

Í%R%^Â!4QJRÎ

EUSELI2-00408382

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
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Ankomstdatum 2017-02-22 Tyréns AB 
Utfärdad 2017-03-01 Sandra Martinsson 
    
  Box 27 
  291 21 Kristianstad 
    
 
Projekt 275230  
Bestnr 14323  
 
 

Analys av grundvatten    
 

Er beteckning B6 
  
Provtagare Sandra Martinsson 
Provtagningsdatum 2017-02-21 

 
Labnummer O10858723 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* ja   1 1 FREN 

As <1.0  µg/l 1 1 FREN 

Ba 18.7 1.9 µg/l 1 1 FREN 

Cd <0.50  µg/l 1 1 FREN 

Co 0.56 0.06 µg/l 1 1 FREN 

Cr <5.0  µg/l 1 1 FREN 

Cu 5.9 0.6 µg/l 1 1 FREN 

Hg <0.010  µg/l 1 1 FREN 

Mo 2.3 0.2 µg/l 1 1 FREN 

Ni 1.1 0.1 µg/l 1 1 FREN 

Pb <1.0  µg/l 1 1 FREN 

Sn <1.0  µg/l 1 1 FREN 

V <5.0  µg/l 1 1 FREN 

Zn 83.3 8.3 µg/l 1 1 FREN 

       

alifater >C5-C8 <10  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C8-C10 <10.0  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C5-C16* <20  µg/l 1 1 FREN 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 1 1 FREN 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 1 1 FREN 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 1 1 FREN 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  µg/l 1 1 FREN 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  µg/l 1 1 FREN 

aromater >C16-C35 <1.0  µg/l 1 1 FREN 

       

naftalen 0.046 0.014 µg/l 1 1 FREN 

acenaftylen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

acenaften <0.010  µg/l 1 1 FREN 

fluoren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

fenantren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

antracen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

fluoranten <0.010  µg/l 1 1 FREN 

pyren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(a)antracen 0.017 0.005 µg/l 1 1 FREN 

krysen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 FREN 

bens(a)pyren <0.010  µg/l 1 1 FREN 
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Er beteckning B6 
  
Provtagare Sandra Martinsson 
Provtagningsdatum 2017-02-21 

 
Labnummer O10858723 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 1 1 FREN 

indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa 16* 0.063  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa cancerogena* 0.017  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa övriga* 0.046  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa L* 0.046  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa M* <0.025  µg/l 1 1 FREN 

PAH, summa H* 0.017  µg/l 1 1 FREN 

       

       

diklormetan <2.0  µg/l 2 1 FREN 

1,1-dikloretan <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2-dikloretan <1.00  µg/l 2 1 FREN 

1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 2 1 FREN 

triklormetan <0.30  µg/l 2 1 FREN 

tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 2 1 FREN 

hexakloretan <0.010  µg/l 2 1 FREN 

cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

trikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

tetrakloreten <0.20  µg/l 2 1 FREN 

vinylklorid <1.00  µg/l 2 1 FREN 

1,1-dikloreten <0.10  µg/l 2 1 FREN 

       

monoklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2-diklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,3-diklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,4-diklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2,3-triklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,2,4-triklorbensen <0.10  µg/l 2 1 FREN 

1,3,5-triklorbensen <0.20  µg/l 2 1 FREN 

1,2,3,4-tetraklorbensen <0.010  µg/l 2 1 FREN 

1235/1245-tetraklorbensen <0.020  µg/l 2 1 FREN 

pentaklorbensen <0.010  µg/l 2 1 FREN 

hexaklorbensen <0.0050  µg/l 2 1 FREN 

       

2-monoklorfenol <0.100  µg/l 2 1 FREN 

3-monoklorfenol <0.100  µg/l 2 1 FREN 

4-monoklorfenol <0.100  µg/l 2 1 FREN 

2,3-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,4+2,5-diklorfenol <0.20  µg/l 2 1 FREN 

2,6-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

3,4-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

3,5-diklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,4-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,5-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,6-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,4,6-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

3,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,4,5-tetraklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 
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Er beteckning B6 
  
Provtagare Sandra Martinsson 
Provtagningsdatum 2017-02-21 

 
Labnummer O10858723 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

2,3,4,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

2,3,5,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

pentaklorfenol <0.10  µg/l 2 1 FREN 

       

       

bensen <0.20  µg/l 3 1 FREN 

toluen <0.50  µg/l 3 1 FREN 

etylbensen <0.10  µg/l 3 1 FREN 

m,p-xylen <0.20  µg/l 3 1 FREN 

o-xylen <0.10  µg/l 3 1 FREN 

xylener, summa* <0.20  µg/l 3 1 FREN 

styren <0.20  µg/l 3 1 FREN 

MTBE <0.20  µg/l 3 1 FREN 

       

PCB 28 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 52 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 101 <0.000750  µg/l 3 1 FREN 

PCB 118 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 138 <0.00120  µg/l 3 1 FREN 

PCB 153 <0.00110  µg/l 3 1 FREN 

PCB 180 <0.000950  µg/l 3 1 FREN 

PCB, summa 7* <0.0037  µg/l 3 1 FREN 

       

o,p'-DDT <0.010  µg/l 3 1 FREN 

p,p'-DDT <0.010  µg/l 3 1 FREN 

o,p'-DDD <0.010  µg/l 3 1 FREN 

p,p'-DDD <0.010  µg/l 3 1 FREN 

o,p'-DDE <0.010  µg/l 3 1 FREN 

p,p'-DDE <0.010  µg/l 3 1 FREN 

       

aldrin <0.0050  µg/l 3 1 FREN 

dieldrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

endrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

isodrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

telodrin <0.010  µg/l 3 1 FREN 

       

alfa-HCH <0.010  µg/l 3 1 FREN 

beta-HCH <0.010  µg/l 3 1 FREN 

gamma-HCH (lindan) <0.010  µg/l 3 1 FREN 

       

heptaklor <0.010  µg/l 3 1 FREN 

cis-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 3 1 FREN 

trans-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 3 1 FREN 

alfa-endosulfan <0.010  µg/l 3 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Provberedning: filtrering före analys av metaller. 
 
Rev 2013-09-19 
 

2 Paket ENVIPACK 
Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och CSN EN 12673. 
Mätning utförs med GC-MS och GC-ECD. 
 
Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid samt mono-, di- och triklorbensener enligt metod baserad på 
US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 

 
Bestämning av tetra-, penta- och hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och 
DIN 38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2013-09-23 
 
 

3 Paket ENVIPACK 
Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad 
på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 

 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 38407 och EPA 8082. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2013-09-23 
 

 
 

 Godkännare 

FREN Fredrik Enzell 
 

 
 

 Utf
1
 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn)
Anna Sorelius

(datum)
2003-03-04

IDnr
F1273-0072

Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
David Lalloo
Ida Höglund
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdaterad text i blått)

(datum)
120814
2014-12-17
2017-03-24

Inventeringens namn Inventering

Dossiernummer 1273-110

Preliminär riskklass enligt BKL 2

Inventeringsfas enligt MIFO 1

Bransch
Bransch Ytbehandling av metaller

Avfallsdeponi
Branschkod 29

Anteckning för bransch

Geografisk information
Län (namn, kod) Skåne län 12

Kommun (namn, kod) Osby 1273

Topografiska kartan 4DSO

Ekonomiska (gula) kartan 4D0h

Områdets/fastighetens
koordinater (rikets nät)

X: 6251719 Y: 1387381 Z:

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Barnvagnen 1

Kontakter och referenser
Byggnader och anläggningar
(översiktligt):
Objektets besöksadress Industrigatan 9, Södra Portgatan 19

Nuvarande verksamhetsutövare
(namn och adress)

Ekstrands Doors and Windows
Södra Portgatan 19
283 50 Osby

Tidigare verksamhetsutövare
(namn och adress)

KAK mekaniska AB
Klövervägen 22
28322 OSBY
KAK Chrome ingår som en avdelning i KAK mekaniska AB .
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Blankett A Administrativa uppgifter Sid 2 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Verksamheten är förlagd i lokaler som hyrs av BRIO. ENG
Sweden AB övertogs av KAK Mekaniska AB 1 mars 2001.
BRIO Barnvagnar och Simo invest AB (fusion) bildade 2000-
08-31 European Nursery Group (ENG) Sweden AB (org nr
556126-8292).
KAK i konkurs under våren 2003.

Nuvarande fastighetsägare
(namn och adress)

Ekstrands Doors and Windows
Södra Portgatan 19
283 50 Osby

Kontaktpersoner med adress hos
tillsynsmyndighet eller dylikt

Kontaktperon hos KAK: Jan Anders Termén. Jonny Hallgren
på Länsstyrelsen i Skåne län.

Tillsynsmyndighet för ev. förorenat område orsakat av
inventerad verksamhet:

· Länsstyrelsen
Motivering: Den inventerade verksamheten är enligt
Länsstyrelsens bedömning en B-verksamhet (kod 28.10) i
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd). Ev finns även andra koder för verksamheten.
Viss osäkerhet kring sammanlagd volym för behandlingsbad,
men det är en mycket omfattande verksamhet.
/2012-08-14 David Lalloo

Områdets/fastighetens storlek
(m2)

5,0231 ha

Tidigare utredningar listas om
sådana finns

� ;
Ja. ;

1972: Dispensprövning, 1973: Kontrollprogram, 1973:
Förstagångsbesiktning (K-Konsult), 1974: Lst godkänner
ändring av reningsanläggning,1986: Naturvårdsverkets
tillsynskampanj - Ytbehandlingsindustri och utsläpp till vatten.
Uppföljning 1994 (villkorsvärde för Zn överskreds).

Andre källor, ange vilka och var
de finns

� ;
Ja. ;

Diverse litteratur, biblioteket i Osby. Bl a.  Ivarsson L: Gamla
medarbetare berättar.

Fixpunkter (placering)

Brunnar/undersökningsrör
(läge, skick och typ)

� ;
Ja. ;

(kommunalt färskvatten)
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 3 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn)
Anna Sorelius

(datum)
2003-06-12

IDnr
F1273-0072

Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Ida Höglund
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdatering endast avseende
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2014-12-17
2017-03-24

Fältbesök (namn och datum) Anna Sorelius 2003-06-25

Fältbesök (namn och datum) Sandra Martinsson 2017-02-02

Verksamhetsbeskrivning
Anläggningens status I drift

Anläggningsområdets
tillgänglighet

Inhägnat

Verksamhetstid (ungefärligt
antal år)

Brio: 1946-

Driftstart (år) * ca 1965

Driftslut (år) Pågående verksamhet

Antal miljöstörande
verksamhetsår
Produktion (produkt, mängd och
om möjligt årtal för produkter)

Ytbehandling (nickel och krombad), avfettningsbad,
aktiveringsbad, dekaperingsbad (syra) etc.
1983: Produktion: 3,2 miljoner kvm gods

Beskrivning av nuvarande
processer (översiktligt)

1999 erhålls tillstånd till befintlig och utökad verksamhet
(förbrukning av högst 25 ton nickelanoder per år).
2001 anmäler European Nursery Group: Komplettering av bef.
reningsverk (uppsamlingstank, flermediafilter (sand och aktivt
kol) och jonbytare). Behandla eluat (från regenerering av
jonbytare) genom långsam indosering i det interna
reningsverket.

Beskrivning av tidigare
processer (översiktligt)

Elektrolytisk ytbehandling: Dispens1972 och 1974. Råd
lämnades av Lst 1984. 1985 ansöker BRIO AB/Brio
barnvagnar om tillstånd enligt ML för utökad produktion (från
50000 kvm till 75000 kvm gods) samt att släppa behandlat
spillvatten på kommunens spillvattennät. Vid anläggningen
tillverkas barn- och dockvagnar. Detaljer behandlades i krom-
nickelanläggning. (Böjning, svetsning,ytbehandling
(kromatering, förnickling), korgtillverkning/konfektion,
ihopsättning samt ytbehandling i krom-nickelautomat med bla
avfettnings och sköljbad).
Enligt Arne Nilsson på företaget flyttades ytbehandlingen till
nuvarande lokaler i mitten på 1970-talet. Vid anläggningen har
man aldrig haft nedsänkta kar. Dagens kar är i glasfiber och
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 4 (21)

Utskrivet 2017-03-27

dessa är invallade. Det har hänt att något kar börjat läcka i fog
eller dylikt men detta har åtgärdats innan det förorsakat större
spill. Avfettning har enligt Nilsson alltid skett med alkaliska
avfettningsmedel (uppgift även från industriinventering) och
cyanider har inte hanterats.

Övrig verksamhet: Vid barnvagnsfabriken innefattade
produktionen förytom elektrolytisk ytbehandling även lackering
av underreden samt tillverkning av "korgar", bland annat med
produktion i textil. Inom fastighetens södra delar har det funnits
ett mindre snickeri.

Avloppsvatten från processerna
(nuvarande hantering)

Till kommunalt reningsverk

Avloppsvatten från processerna
(tidigare hantering)

Till kommunalt reningsverk. 1983: Lst-anteckningar från besök
vid verksamheten: "Analyser på utgående vatten har varit
tillfredsställande." 1985. Sköljvatten o förbrukade bad
behandlas i intern reningsanläggning före utsläpp till
kommunens spillvattennät.

I processen hanterade
kemikalier

Ytbehandlingsanläggningen: Ni, Cr (sexvärda kromsalter
används), syror, alkaliska avfettningsmedel, polymerer
(flockning).
Övrig verksamhet: Enligt "Gamla medarbetare berättar"
installerades en underjordisk tank om 50 kbm framför kontoret
till barnvagnsmaskinen. Tanken innehöll olja avsedd för en
lackeringsmaskin.

Restprodukter från processerna,
mellanlagring (förekomst, typ)

Metallhydroxidslam pressas i filterpress och sänds för
destruktion. I väntan på borttransport förvaras avfallet i
container under tak. Förfarandet med avvattning av filtermassor
infördes tidigt. Oljeavfall.

Efterbehandlingsåtgärder,
genomförda (typ av åtgärd)

I samband med att Brio införde fjärrvärme grävdes oljetankar
upp.

Efterbehandlingsåtgärder,
planerade (typ av åtgärd)

� ;
Nej. ;

Konflikter Området berörs inte av skyddsområde för grundvatten och är
inte av riksintresse för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv.
Området är detaljplan avsatt för industriellt ändamål.

Området och omgivningen
Markanvändning på objektet Industrimark

Markanvändning inom
påverkansområdet

Industrimark

Avstånd till bostadsbebyggelse 50-200

Synliga vegetationsskador inom
objektet

Stor del asfalterade ytor

Synliga vegetationsskador inom
påverkansområdet
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 5 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Dominerande markförhållanden
inom området

Normaltäta jordarter? Troligen sandig moig morän samt
fyllning. Området har tidigare varit skogsbeklätt och är relativt
flackt, inslag av organogena material? Osäkra uppgifter om
deponering i området.

Vid genomförd undersökning inom den södra delen av
fastigheten påträffas sandig morän under fyllningen. Inom delar
av området påträffas sand under fyllningen och ovan moränen.

Topografi, lutning (%) < 1%

Typ av närrecipient Grundvatten

Närrecipient (namn) Inget direkt utsläpp t ytvatten. ***

Avstånd till närrecipient (m) ca 800 m

Huvudavrinningsområde enligt
SMHI

88000

Byggnader och anläggningar
Byggnader och anläggningar,
även rivna (ålder och skick)

Fabriken uppfördes 1946-47. Till och ombyggnader har skett
därefter, bland annat 1953.

Förorenade markområden
Lokalisering av förorenad mark Inga kända

Volym förorenade massor (m3)

Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på förorenat mark-
område (rikets nät)

X: Y: Z:

Föroreningar

Förorenat grundvatten
Lokalisering av förorenat
grundvatten
Volym förorenat grundvatten
(m3)
Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på det förorenade
grundvattenmagasinet (rikets
nät)

X: Y: Z:

Föroreningar

Förorenade sediment
Lokalisering av förorenat
sediment

Inte aktuellt
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 6 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Volym förorenade sediment (m3)

Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på förorenat
sedimentområde (rikets nät)

X: Y: Z:

Föroreningar

Deponier
Deponi I den södra delen av fastigheten, söder om det asfalterade

området, där marken idag är bevuxen med träd och buskar, har
undersökningar visat på att området är igenfyllt med avfall av
varierande slag och jordmassor.

Se övrigt / Ida Höglund
Typ av deponi Enligt uppgift kan hushålls- och industriavfall samt

ospecificerat miljöfarligt avfall ha deponerats. Påträffat avfall
bedöms i huvudsak utgöras av hushållsavfall, metallskrot och
liknande.

Innehåll i deponin Hushållsavfall, jordmassor av okänd härkomst, samt övrigt
avfall?

Enligt boken "Gamla medarbetare berättar" var man när
fabriken byggdes tvungen att sponta ner till berget. När
"bodarna vid fabriken" byggdes påträffades metervis med avfall
och grus och järnvägsslipers kördes dit av byggnadstekniska
skäl.

Läckage från deponin

Deponins koordinater (rikets
nät)

X: Y: Z:

Dagvatten
Dagvattendränering (typ) Slutet system

Dagvattenrecipient (typ)

Övrigt
Övrigt * 1946-47 uppfördes en fabrik speciellt för

barnvagnsproduktion. Hedbergs verkstäder var från början
leverantör av underrreden och viss förkromning skedde i
Alvesta. Enligt Arne Nilsson (på företsget sedan 1966)
startades ytbehandlingen vid barnvagnsfabriken inte förrän ca
1965.
**Reningsanläggningen innefattar kromreducering
(natiumbisulfit), pH-justering, flockning (polymer) och
sedimentation. Därefter passerar vattnet en jonbytare innan
vattnet släpps på kommunens nät.
*** Allt avlopp därför via kommunens avloppsledningsnät.
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 7 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Tidigare (även idag?) mynnade avloppet i Hasslarödsviken.

Stora delar av fastigheten är asfalterad.

Enligt uppgifter från WebbGIS-lagret ”LstM
Avfallsanläggningar gamla” finns en deponi på fastigheten
Barnvagnen 1 vid koordinaterna: 6248854, 437167.

Deponin var en kommunal avfallsdeponi för hushålls- och
industriavfall samt ospecifierat miljöfarligt avfall, även
från andra kommuner. Tippning har skett från 1950-talet
men okänt slut. Kontroll (analys) av dag (dränerings)
vatten bör ske i kommunens nät. Läget är känsligt
beträffande yt- och grundvatten samt markbeskaffenhet
(tidigare kärrområde). Miljö- och/eller hälsopåverkan är
befarad. Bebyggelse förekommer på fastigheten.
Verksamheten är inte prövad enligt miljöskyddslagen.

Alternativa koordinater: 6248852, 437123
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn) (datum)

IDnr Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(föroreningsnivå avser endast
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2017-03-24

Mark
Antal prov 12

Jämförelse gör
med

Näst högsta värdet

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd Övriga PAH, Co,
Cr, V

As, Ni Pb, Cd, Hg, Zn Cancerogena
PAH, Cu

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Barium

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde

Co, V As, Cr, Ni,
cancerogena och
övriga PAH

Cd, Pb Cu, Hg, Zn

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Barium

Liten Måttlig Stor Mycket stor

Mängd förorening X

Volym förorenade
massor

X

Använda
referenser

Tabell 1, bilaga 4 SNV rapport 4918
Tabell 2, bilaga 5 SNV rapport 4918

Beskrivning av
provtagningar

Provtagning endast genomförd inom den södra, ej bebyggda delen av
fastigheten.

Grundvatten
Antal prov 4

Jämförelse gör
med

Högsta värdet

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd Bensen, Toluen,
Etylbensen,
Xylen, Cu, As,
Pb, Cd, Cr, Hg,
Ni, PAH
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Blankett C2 Föroreningsnivå Sid 9 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ba, Co, Mo, Zn, V, alifater, ammonium

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde

Cd, As, Pb, Cu,
Zn

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ba, Cd, Co, Hg, Cr, Hg, Mo, Ni, V, BTEX, alifater,
PAH, ammonium

Använda
referenser

Tabell 2, bilaga 4 SNV rapport 4918
Tabell 3, bilaga 4 SNV rapport 4918
Tabell 6, bilaga 5 SNV rapport 4918

Beskrivning av
provtagningar

Grundvattenprovtagning vid ett tillfälle i fyra grundvattenrör inom den södra,
ej bebyggda delen av fastigheten.

Ytvatten
Antal prov

Jämförelse gör
med

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Sediment
Antal prov

Jämförelse gör
med

Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt

Tillstånd

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor
påverkan

Avvikelse från
jämförvärde
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Utskrivet 2017-03-27

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Liten Måttlig Stor Mycket stor

Mängd förorening

Volym förorenade
massor
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Byggnader
Antal prov

Liten Måttlig Stor Mycket stor

Mängd förorening

Volym förorenade
massor
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn) (datum)

IDnr Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdatering endast avseende
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2017-03-24

Från byggnader och anläggningar
Föroreningar i byggnader och
anläggningar
Spridningssätt

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad andel urlakning per
år (%)

Från mark till byggnader
Flyktiga föroreningar i mark

Markens genomsläpplighet
(m/år)
Byggnadens genomsläpplighet
(m/år)
Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad hastighet för
inträngning i byggnader

Mark och grundvatten
Föroreningars lokalisering i
marken idag, markera även på
karta

Delar av den södra, idag obebyggda delen av fastigheten har
använts som deponi för avfall och jordmassor.

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark
Föroreningar som sprids med
vatten

Metaller, PAH, petroleumföroreningar

Markens genomsläpplighet i det
mest genomsläppliga lagret (m/s)

1*10-8 - 1*10-6 m/s i naturligt underliggande material (sandig
morän). Dock påträffas även sand ställvis ovan morän. Sanden
kan ha en påtagligt högre hydraulisk konduktivitet (5*10-6 -
1*10-3 m/s), men sand har endast påträffats inom en del av
undersökningsområdet varför det är oklart hur uthållig och
vattenförande denna är.

Lutning på grundvattenytan (%) Ca 1 %
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Utskrivet 2017-03-27

Grundvattenströmning (m/år) ca 0,01-1 m/år (sandig morän)

Nedbrytbara föroreningar PAH, petroleumföroreningar

Nedbrytningshastighet

Föroreningar som binds i
marken
Halt organiskt kol i marken (%)

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll)
Naturliga transportvägar (t.ex.
torrsprickor i lera)
Antropogena transportvägar
(t.ex. ledningsgravar)
Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet i
mark och grundvatten (m/år)

0,01-1 m/år (sandig morän), om föroreningar transporteras med
samma hastighet som grundvattnet

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm
Föroreningar som sprids med
damm
Markytans torrhet

Vegetationstäckning (% och typ)

Exponering för vind

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet
med damm (m/år)

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken
Föroreningar som sprids i
separat fas
Markens genomsläpplighet (m/s)

Separata fasens viskositet

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet
som separat fas i marken (m/år)
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Utskrivet 2017-03-27

Mark/grundvatten till ytvatten
Redan förorenade ytvatten,
konstaterad historisk spridning
Hotade ytvatten (namn) Närmsta belägna ytvattenrecipient är Osbysjön som ligger i

östlig riktning från den aktuella fastigheten
Föroreningarnas hastighet i
mark/grundvatten (m/år)
Avstånd till hotat ytvatten (m) Ca 650 m till Osbysjön

Ytavrinning på mark, diken och
avlopp
Varierande grundvattennivåer,
översvämningar och högvatten
Övrigt

Uppskattad spridningstid till
ytvatten (år)

Teoretiskt flera hundra år

Ytvatten
Föroreningar som sprids med
ytvatten
Ytvattnets transporthastighet
(km/år) / omsättningstid (år)
Utspädning leder till oskadlig
halt i ytvatten
Ojämn spridning i ytvatten

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet i
ytvatten (km/år)

Sediment
Redan förorenade sediment,
konstaterad historisk spridning
Föroreningar som sprids via
vatten till sediment
Förutsättning för sedimentation i
olika delar av vattensystemet
Båttrafik som rör upp sediment

Muddring

Kraftiga vågor

Gasbildning

Föroreningar i separat fas i
sediment
Övrigt
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Utskrivet 2017-03-27

Jämn utbredning (m/år)

Ojämn utbredning, markera
även på karta

Kartor och bilder
Kartor och bilder som bifogas
(bilageförteckning)
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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)

Bilaga 7



Blankett E Samlad riskbedömning Sid 16 (21)

Utskrivet 2017-03-27

Till ytvatten X (Inom den södra delen av
fastigheten)

I ytvatten

I sediment

Känslighet och skyddsvärde (KoS)
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor

Byggnad/anl.

Mark och
grundvatten

S K

Ytvatten och
sediment

Bedömning av K/S baseras på
markanvändningen

Industrimark

Markanvändning enligt Pågående markanvändning

Kort beskrivning av
exponeringssituationerna

Riskklassning
Inventerarens intryck (fas 1) Ytbehandlingsanläggningen har, i alla fall under senare år, varit

välskött. Exponeringsrisk för eventuella föroreningar (i
anslutning till markförlagda tankar eller ledningsgravar?)
exopneras inte i dagsläget.

Riskklass (fas 1) 2

Motivering (fas 1) Området har varit industriellt belastat sedan slutet av 1940-
talet. Uppgifterna tyder på att ytbehandlingen har bedrivits
inomhus utan större tillbud. Avloppsvattnet har tillförts det
kommunala nätet (ev läckage på ledningar?) och det  finns inte
någon närliggande ytvattenrecipient som kan ha tillförts
föroreningar. Verksamheten har förbrukat stora mängder
petroleumprodukter (bland annat vid lackeringen) och tankarna
har varit markförlagda. Objektet placeras i riskklass 2 med
hänvisning till försiktighetsprincipen.

Det finns uppgifter om att det skall ha funnits en deponi
("sopor") i området, vilket har bekräftats av genomförda
markundersökningar. Föroreningsnivån i mark bedöms inom
detta område vara hög-mycket hög, men föroreningsnivån i
grundvattnet bedöms som överlag låg, vilket tyder på begränsad
spridning. Inom detta område vistas inte människor i någon
nämnvärd omfattning under nuvarande förhållanden, varför
risken för att människor ska exponeras för föroreningar bedöms
som liten.

Inventerarens intryck (fas 2)
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Utskrivet 2017-03-27

Riskklass (fas 2)

Motivering (fas 2)

Andra prioriteringsgrunder
Andra prioriteringsgrunder Branschklass 2 enligt Naturvårdsverkets lista 2004-04-21

(Ytbehandling av metaller, kemiska och elektrolytiska
processer).

Exponering av föroreningar sker
idag på följande sätt

Länkar
Andra förorenade områden som
hotar samma recipient
Andra förorenade områden som
har sitt ursprung i samma
verksamhet

Övrigt
Övrigt
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Utskrivet 2017-03-27

Riskklassningsdiagram

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS
FARLIGHET = F
FÖRORENINGSNIVÅ = N
KÄNSLIGHET = K
SKYDDSVÄRDE = S

SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET
STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

mark/gv

sed

bygg/anl

ytv

K
(mark)

K
(gv)

S
(mark)

F

KS NF

FS NK

FS NK

S
(gv)

N
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn)
Anna Sorelius

(datum)
2004-09-25

IDnr
F1273-0072

Kommun
Osby

Senast reviderad (namn) (datum)

Klassning redovisad för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare.
Information adresserad till

� ;
Ja. KAK mekaniska samt fastighetsägaren Brio och kommunen

Datum för redovisning för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare.

2004-11-09

Kommentar Senaste svarsdatum 2004-11-26

Klassning redovisad för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet,
kommun.
Information adresserad till

� ;
Nej.

Datum för redovisning för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet,
kommun.
Synpunkter erhållna med
anledning av kommunicering

2004-11-29 Ännu inget svar.
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Utskrivet 2017-03-27

Objekt
Fd Brio barnvagnar, idag KAK Mekaniska
AB

Upprättad (namn) (datum)

IDnr Kommun
Osby

Senast reviderad (namn)
Sandra Martinsson, Tyréns AB
(uppdatering endast avseende
södra delen av fastigheten,
uppdaterad text i blått)

(datum)
2017-03-24

Kartor
Miljöteknisk markundersökning av den södra, idag obebyggda delen av fastigheten.
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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 
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6 UPPDELAT KALKYLRESULTAT 

Ishall inkl omklädningsrum, café, kontor, entré mm  110 Mkr 

  

Träningsrink       35 Mkr 

 

Bedömda kostnader för utrustning medräknade i ovanstående belopp: 

Demonterbar rink i ishall 1 Mkr 

Spelargångar i ishall 0,6 Mkr 

Resultattavla ishall 1,6 Mkr 

Ljudanläggning ishall 1,2 Mkr 

No-fall-system i ishall 1,2 Mkr  

Gummimattor i ishall 0,9 Mkr 

Belysningsriggar i ishall 0,4 Mkr 

Mediaskärmar i ishall 1,0 Mkr 

Gummimattor i träningsrink 0,9 Mkr 

 

 

Följande tillval är möjliga 

Byte av mediaskärmar mot mediakub  +2,1 Mkr 

Solceller på 30% av takytan av ishallen +4,5 Mkr 

Solceller på 30% av takytan av träningsrink +3,5 Mkr 
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STENUNGSUNDS 
KOMMUN 

2013-11-21 

Drift- och kapitalkostnader på Norumsborgs ishall samt den nya ishallen vid Nösnäs. 

Kostnad Norumsborgs ishall 
Nuvarande driftkostnader är beräknade till 2,3 Mkr, varav 1,7 Mkr är internhyra (ränta 96 tkr, 
avskrivning186 tkr, el 980 tkr samt andra underhållskostnader) och 0,6 Mkr för Fritids 
personalkostnader dagtid samt kostnader ror inre underhåll. 

Personalkostnader för kväll och helgtid betalas av lshallstiftelsen. Stiftelsens kostnader täcks av 
timtaxoma. Stiftelsen omsätter ca 0,55 mkr/ år vilket enbart används till vaktmästare/städkostnader då 
Stiftelsen enligt stadgarna inte får gå med vinst. 

Kostnad för ny ishall vid Nösnäs 
Den totala kostnaden tor den nya ishallen uppgår till 8,6 Mkr och tordelar sig enligt nedan. 

Kapitalkostnaderna 
Kapitalkostnaderna uppgår till 6,2 Mkr. Beloppet baserar sig på en investering på 95 Mkr 
med en avskrivningstid på 33 år, ränta 3,5 %. 

Driftskostnad 
Driftskostnaden uppgår till 3,2 Mkr inklusive inre och yttre underhåll samt personal. (0,6 Mkr finns 
redan i nuvarande budget) 

Intäkter 
Intäkten uppgår till 0,8 Mkr och avser istaxa samt långtidsuthyrning av förråd och lokaler till 
föreningslivet. Beräkningen är baserad på 10 månaders öppethållande. 

Kostnadsökningen för kommunen 
Nuvarande ishall kostar 2,3 Mkr per år. När den avvecklas försvinner kostnaden filr el, underhåll och 
kapitalkostnader, vilka uppgår till l, 7 Mkr. Fritids gamla personalkostnader samt kostnader ror inre 
underhåll förs över till den nya ishallen. 
Nettokostnadsökningen för den nya ishallen uppgår därmed till 6,3 Mkr. 

Viktigt att notera är att nuvarande ishall har ett restvärde per 131231 på 2,0 Mkr. När den tas ur bruk 
kommer en nedskrivning av detta belopp att göras, vilket innebär en kostnad på ca 1, 7 Mkr 2015. 

Föreningslivets förutsättningar att använda de nya lokalerna 
Verksamhetens förslag på taxesättning som ligger till grund till intäktsberäkningen bygger på en 
analys från sju ishallar i GR. Hänsyn har även tagits till nuvarande timtaxa. Taxerorslaget kommer att 
beslutas i KF under 2014. Verksamheten bedömer att föreningslivet har stora förutsättningar att 

i
. da de nya lokalerna då möjligheterna ökar att genomfora fler och större tävlingar, läger och fler 

s o ;:r Q~ ~er fler intäktsmöjligheter. ~ ~ 

I var Bjö7bn~ Erica Bjärsved 
Fritidchef Ekonomichef 





SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Se.mmal'lfr.:iaeedatum 

2017•05·23 

Vlrd· och omeorgsnämnd 

§49 

Framtidens äldreomsorg 2016-2030 

VON/2016:99 730 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämndcn beslutar. 

- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan och handlingsplan 
utifrån betänkandets förslag. 

Beslut 

Vård- och omsorgsmlmndeus arbetsutskott föreslår vård- och omsorgs
nämnden föresJå kommun.styrelsen busluta. 

- I enlighet med fo.llmäktigeberedningens betänkande b~tälla projck
turing av nytt vård-och omsorgsboendc med 27 lägenheter i Löns
hoda. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan for kommunens 
äldreomsorg. I kommunen kommer antalet !:!Idre att öka s11mtidigt som be
folkningen lever allt längre. Under 20 l 6 tillsattes eo fuHmälctigeberedrung 
som av KommWlfullmäktige fick i uppdrag att diskutera sex frågeställningar 
kopplade till den framtida äldreomsorgen 2016-2030. Beredningens arbete 
mynnade ut i etl bettinkande som irmcfäUade rnrsl1:1g för vård och omsorgs
orbetet. för att se över möjligheter att praktiskt arbeta med dessa förslag 
behöver en handlingsplan upprättas. VON föreslår även enligt betänkandet 
att beställa en projektering av nytt vård och omsorgsboende med 27 lägen
heter i Lönsbodu som betänkandet beskriver. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts bc:slut den 11 maj 2017, § 30. 

Tjänsteskrivelse "Framtidens äldreomsorg 2016-2030" daterad den 3 maj 
2017 från förvaltningschcf I klena Ståhl och områdeschef Andriette Nlls
lund. 

Kommunföllmäktigcs hesJut I 3 februuri 2017, § 14 "Fullmäktigeberedning
en framtidens äldreomsorg 2016-2030". 

Sida 
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Be~lutet akickm till 
VA.ro~ och omsor_gsffuvaJtnjngcn 
FörvaltningschefHelena StähJ 
Kornmuruilyrelsen 
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Datum

2017-05-31 
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Kommunledningsförvaltningen 
Jimmie Ask 
0479528207 
jimmie.ask@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Hemställan om att påbörja upphandling av fordon till 
räddningsstänsten
Dnr KS/2017:400 170  

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka räddningstjänstens 
hemställan om att påbörja upphandling av fordon till räddningstjänsten enligt 
investeringsbudgeten för 2017. Kodnummer 0051 i investeringsbudgeten för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Sedan tidigare har beslut fattats om att räddningstjänsten ska införa ett koncept som kallas 
FIP (FörstaInsatsPerson). Räddningstjänsten har nu påbörjat arbetet med att ta fram 
underlag, rutiner och utbildningsplaner för att implementera detta i organisationen och 
behöver nu påbörja upphandlingen av två stycken fordon (FIP-enheter).

Syftet med FIP-enheterna är att de ska vara snabba enheter med särskilt utbildad personal 
som ska ha med sig utrustning för att snabbt kunna bryta utvecklingskurvan för 
skadeförloppet vid framkomst till skadeplats. Samtidigt som detta sker ska FIP-enheten 
kunna förse utlarmade ledningsenheter och inre ledningsfunktioner underrättelser om 
skadans art så att de kan påbörja ledning och koordinering av räddningsinsatsen.

I investeringsbudgeten för 2017 anges att projektet ska åter till KS innan upphandling 
påbörjas.

Finansiering

Inköpet av fordonen finansieras enligt beslutad investeringsbudget för 2017.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse.

Osby kommuns budget för 2017, sidan 39.

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

Räddningschefen

Petra Gummesson Jimmie Ask 
Kommunchef Räddningschef  





14'1 OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANT1RÅDESPROTOKOLL 
Sammantrede~atum 

2017-04-26 

Kommunstyrelsen 

§ 70 

Val av ny ledamot, efter Emma Lundbeck (V), i styrelsen för 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset u.p.a. i Osby för 
resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 - 31 december 
2018. 

KS/2014:577 006 

Beslut 
I. Till ny ledamot, efter Emma Lundbeck (V), i styrelsen for Byggnads

llireningen Medborgarhuset u.p.a i Osby, för resterande del av man
datperioden I januari 2015 - 3 I december 2018, utses Gabriella 
Folkunger (S). 

2. Ny ersättare, efter Gabriella Folk:Wlger (S), i styrelsen för Byggnads
föreningen Medborgarhuset u.p.a. i Osby~ för resterande del av man
datperioden 1 januari 2015 - 31 december 2018, utses på nästkom
mande kommwtstyrelsesammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Emma Lundbeck (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Byggnadsforeningen Medborgarhuset u.p.a. i Osby. 

Beslutet skickas till 
Emma Lundbeck (V) 
Gabriella Folkunger (S) 
Byggnadsfdreningen Medborgarhuset u.p.a. i Osby 
Administrativ assistent Camilla Persson 

Sida 

17(19) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I -()~ I 


	Samling för skolan
	Sammanfattning
	Summary
	1 Författningsförslag
	1.1 Förslag till  lag om ändring i skollagen (2010:800)
	1.2 Förslag till  förordning om ändring  i skolförordningen (2011:185)
	1.3 Förslag till  förordning om ändring i förordningen  (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
	1.4 Förslag till  förordning om ändring i förordningen  (SKOLFS 2011:144) om läroplan  för gymnasieskolan
	1.5 Förslag till  förordning (XXXX:XX) om statsbidrag  till resursförstärkning av undervisning  och elevhälsa

	2 Uppdraget, genomförandet  och betänkandets disposition
	2.1 Kommissionens uppdrag
	2.2 Uppdragets genomförande
	2.3 Disposition

	3 Kommissionens utgångspunkter, samlade problembild och strategi
	3.1 Viktiga utgångspunkter  för kommissionens arbete
	3.1.1 Utbildningens syfte och skolans uppdrag
	3.1.2 En likvärdig utbildning
	3.1.3 Lika villkor för offentliga och enskilda huvudmän
	3.1.4 Hänsyn till barnets bästa

	3.2 En samlad problembild
	3.2.1 Ett försvagat skolsystem
	3.2.2 Nya kunskapsmätningar

	3.3 Skolan och det omgivande samhället
	3.3.1 Utbildning och demokrati
	3.3.2 Globalisering och hållbar utveckling
	3.3.3 Digitaliseringen och den teknologiska utvecklingens omvandling av samhälle och arbetsliv
	3.3.4 Demografisk utveckling och migration

	3.4 Utgångspunkter för en sammanhållen strategi

	4 Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan
	4.1 En statlig skolmyndighet med närvaro  på regional nivå för att stärka och stödja skolhuvudmännen
	4.1.1 Inledning
	4.1.2 Resultatdialoger och stödjande skolgranskningar
	4.1.3 Systematiskt kvalitetsarbete
	4.1.4 Regional kompetensförsörjning till skolan
	4.1.5 Riktat stöd
	4.1.6 Samarbete och erfarenhetsutbyte
	4.1.7 Gymnasieskolans planering
	4.1.8 De regionala myndighetskontoren och deras arbetssätt
	4.1.9 Statlig reglering av skolchefens ansvar
	4.1.10 Tillsyn och tillståndsprövning

	4.2 Mer likvärdiga möjligheter till ingripande  mot kommunala och enskilda huvudmän
	4.2.1 Inledning
	4.2.2 Gällande rätt avseende ingripanden inom tillsynen
	4.2.3 Förslag, analys och överväganden

	4.3 Utgångspunkter för en myndighetsöversyn
	4.3.1 Bakgrund
	4.3.2 Myndighetsuppgifter och elevresultat
	4.3.3 Omprioritering av myndighetsuppgifter


	5 Kompetensförsörjning  till skolväsendet
	5.1 Fortsatta insatser för att öka antalet behöriga lärare och skolledare
	5.1.1 Inledning
	5.1.2 Kommissionens bedömningar
	5.1.3 Kommissionens samlade bedömning gällande  fortsatta insatser för att säkra tillgången på behöriga lärare och skolledare

	5.2 Förstärkt lärarutbildning
	5.2.1 Inledning
	5.2.2 Kommissionens bedömningar

	5.3 Stärkt forskningskapacitet för att möta skolans och lärarutbildningarnas behov
	5.3.1 Inledning
	5.3.2 Kommissionens bedömningar


	6 Lärares och skolledares professionella utveckling
	6.1 Inrättande av en nationell funktion  för lärar- och skolledarutveckling
	6.1.1 Inledning
	6.1.2 Kommissionens förslag

	6.2 Professionsprogram för lärare och skolledare
	6.2.1 Inledning
	6.2.2 Kommissionens förslag och bedömningar


	7 Kärnuppgifterna undervisning och skolledarskap
	7.1 Övergripande om lärar- och skolledarrollen
	7.2 Lärarnas tidsanvändning
	7.3 Rektorernas tidsanvändning
	7.4 Åtgärder för att möjliggöra koncentration på kärnuppgifterna för lärare och skolledare

	8 Ökat nationellt ansvar  för skolans finansiering
	8.1 Resursers betydelse för skolprestationer
	8.1.1 Klasstorlekens och lärartäthetens betydelse  för elevens resultat
	8.1.2 Lärarkompetensen är central för elevens resultat
	8.1.3 Lärarfortbildningens betydelse för elevens resultat
	8.1.4 Undervisningstidens betydelse för elevens resultat
	8.1.5 Svenska utbildningsutgifter i internationell jämförelse
	8.1.6 Kostnader för förskoleklass och grundskola
	8.1.7 Skolans finansiering
	8.1.8 Kommunernas resursfördelning  till skola och förskoleklass

	8.2 Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering
	8.2.1 Kommissionens förslag
	8.2.2  Utfall av tilldelningen på kommunnivå
	8.2.3 Ytterligare motivering till statsbidragets konstruktion
	8.2.4 Statsbidragets finansiering
	8.2.5 Möjligheterna med det av kommissionen  föreslagna bidraget

	8.3 Överväganden om gymnasieskolan
	8.4 Garanterad undervisningstid

	9 En god miljö för lärande  och utveckling
	9.1 Insatser för en trygg lärmiljö  som främjar studiero
	9.1.1 Inledning
	9.1.2 Kommissionens bedömningar och förslag

	9.2 Ökade inslag av stöd och stimulans
	9.2.1 Inledning
	9.2.2 Kommissionens bedömningar

	9.3 En stärkt och mer tillgänglig elevhälsa
	9.3.1 Inledning
	9.3.2 Kommissionens bedömningar och förslag

	9.4 Kommissionens samlade bedömning gällande främjandet av en god miljö för elevers lärande och utveckling

	10 Aktivt skolval och minskad skolsegregation
	10.1 Utvecklingen av likvärdigheten
	10.2 Val av skola i landets kommuner
	10.3 Internationell utblick gällande åtgärder  för att motverka skolsegregation och stärka likvärdighet18F
	10.4 Nuvarande bestämmelser
	10.5 Utgångspunkter för kommissionens överväganden och förslag
	10.6 Kommissionens förslag
	10.6.1 Allsidig social sammansättning
	10.6.2 Aktivt skolval
	10.6.3 Förändrade regler för placering vid skolenheter  med kommunal huvudman
	10.6.4 Förändrade regler för mottagande vid skolenhet  med enskild huvudman
	10.6.5 Urval till skolenheter med gymnasieskolans nationella program

	10.7 Gemensam antagning
	10.7.1 Problemen med dagens system för antagning  och mottagande av elever
	10.7.2 Behov av fortsatt utredning om förutsättningarna för gemensam antagning och begränsningar av antalet tillfällen då skolval medges
	10.7.3 Ytterligare utgångspunkter för utredningsarbetet

	10.8 Skolkommissionens förslag bildar en helhet

	11 Läroplansutveckling  och utvärderingssystem
	11.1 Kontinuerlig läroplansutveckling
	11.2 Läroplansmål och kunskapskrav
	11.3 Ett sammanhållet uppföljnings-  och utvärderingssystem

	12 Ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet
	13 Genomförande  och ikraftträdande av kommissionens förslag
	14 Konsekvensanalys
	14.1 Kraven för konsekvensanalys
	14.2 Vilka berörs av Skolkommissionens förslag?
	14.3 Problemet och vad som ska uppnås
	14.4 Utredningens förslag i korthet
	14.5 Samhällsekonomiska konsekvenser
	14.6 Ekonomiska konsekvenser för staten
	14.7 Konsekvenser för Skolverket och övriga skolmyndigheter
	14.8 Konsekvenser för lärosätena
	14.9 Konsekvenser för statliga huvudmän
	14.10 Konsekvenser för kommuner
	14.10.1 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
	14.10.2 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna

	14.11 Konsekvenser för enskilda huvudmän
	14.12 Konsekvenser för företag
	14.13 Konsekvenser för arbetsmarknadens parter
	14.14 Konsekvenser för elever
	14.14.1 Barnrättsperspektivet
	14.14.2 Konsekvenser för elever med funktionsnedsättning
	14.14.3 Konsekvenser för möjligheter att nå  de integrationspolitiska målen
	14.14.4 Konsekvenser för personlig integritet

	14.15 Konsekvenser för lärare, rektorer  och övrig skolpersonal
	14.16 Konsekvenser för övriga skolväsendet
	14.17 Konsekvenser för jämställdheten mellan könen
	14.18 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet
	14.19 Konsekvenser för regionerna
	14.20 Konsekvenser för miljön
	14.21 Konsekvenser för EU

	15 Författningskommentar
	15.1 Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)

	Reservationer och särskilda yttranden
	Referenser
	Kommittédirektiv 2015:35
	Kommittédirektiv 2015:140
	Kommittédirektiv 2016:86
	Nationella målsättningar för  ett sammanhållet skolsystem
	Resursfördelningsmodell  för huvudmän
	Definitioner och förklaringar av kostnadsberäkningar gällande förslaget till ökat nationellt ansvar för skolans finansiering
	Tabell över indexvärden,  andel obehöriga, faktiska belopp,  och resultatet per kommun av  ett statligt tillskott på 6 miljarder
	Statens offentliga utredningar 2017
	275230_177-2017-02080188_01
	275230_177-2017-02080189_01
	275230_177-2017-02080190_01
	275230_177-2017-02080191_01
	275230_177-2017-02080192_01
	275230_177-2017-02080193_01
	275230_177-2017-02080194_01
	275230_177-2017-02080195_01
	275230_177-2017-02080196_01
	275230_177-2017-02080197_01
	275230_177-2017-02080198_01
	275230_177-2017-02080199_01
	275230_177-2017-02220565_01
	275230_177-2017-02220566_01
	275230_177-2017-02220567_01
	275230_177-2017-02220568_01
	2F0RJ6ID0NC
	275230_177-2017-02080188_01
	275230_177-2017-02080189_01
	275230_177-2017-02080190_01
	275230_177-2017-02080191_01
	275230_177-2017-02080192_01
	275230_177-2017-02080193_01
	275230_177-2017-02080194_01
	275230_177-2017-02080195_01
	275230_177-2017-02080196_01
	275230_177-2017-02080197_01
	275230_177-2017-02080198_01
	275230_177-2017-02080199_01
	275230_177-2017-02220565_01
	275230_177-2017-02220566_01
	275230_177-2017-02220567_01
	275230_177-2017-02220568_01
	2F0RJ6ID0NC
	Bilaga 7 Uppdaterade MIFO-blanketter Barnvagnen 1



